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De familievereniging Kemperman 
al weer 5 jaar oud! 

l l l l l * 
Kemperman Journaal 
FAMILIEBLAD VAN DE VERENIGING KEMPERMAN 

Op 27 oktober 1990 vond in Huissen de meer nodig zijn dan een droge opsom- 
oprichting plaats van onze familiever- ming van familietakken. Wij streven 
eniging. Door de "voortrekkers" van de naar een boek, dat ook leesbaar is en 
jonge vereniging was in voorgaande graag ter hand wordt genomen. 
jaren op persoonlijke titel al veel gene- Ook voor deze "aankleding" enige 
alogjsch onderzoek verricht, voorname- tijd nodig zijn. 
lijk naar de z.g. Huissense tak van de k ben blij, dat we nu na 5 jaar zover 

IR 1 

tussen bloed en bloedverwant 
is een band 

van natuur, niet licht te brelen 

Kernpermanfamile. Voor een uitgebrei- 
der onderzoek naar andere familie- 
takken en vooral voor een onderzaek in 
de diepte, dus enkde eeuwen terug, was 
de oprichting en streven van een fa- 
dievereniging absoluut noodzaielijk. 
Sindsdien is de genealogische cornmk 
sie, die daartoe werd uitgebreid. zeer 
ijverig aan liet werk geweest. Op de 

u t e r m a t e  gezellige jaarlijkse bijeen- 
komsten werd daarvan regelmatig ver- 

zijn, dat dit projekt ter hand kan wor- 
den genomen. 
Verder müen wij in het voorjaar en wel 
OP 14 APRIL ONS EERSTE LUSTRUM OP 
PASSENDE WJZE VIEREN. Dat wil dus 
zeggen: WE MAKENER EEN FEESTVAN I 
U hoort daar nog nader over. 

Van de voorziteer, Gerard Kemperman. 

slag uitgebracht. I I &n vraag die velen bezig houdt heeft 
betrekking op het verschijnen van een 
familieboek. Dat een dergelij k boek zeer 
spoedig zou kunnen verschijnen, was in 
de eerste jaren van het bestaan van onze 
vereniging natuurlijk niet aan de 
orde. Er moest nog te veel onderzocht 
worden. 

Nu, na 5 jaar ligt dat duidelijk anders. 
Op dit moment zijn 6 familietakken 
bikend met een cbmplete genealogie 
vanaf ongeveer 1750 tot vandaag. 
Hoewel er ook Kempermannen van 'n 
eeuw eerder zijn gevonden, zijn de ver- 
banden met de genoemde familietak- 
ken nog niet opgehelderd. Het onder- 
zoek binnen Nederland is nu zover 
gevorderd, dat tot verslaggeving kan 
worden overgegaan, waarbij het aanwe- 
zige materiaal, voor zover nodig, gecom- 
pleteerd zal worden. 

Eerste lustrum 
Kemperman Vereniging 
Weet u het allemaal nog? Die oprich- 
tingsvergadering op 27 oktober 1990 
daar in Ruissen Gelderland? Huissen 
{spreek uit Huussen) dat nog steeds 
wordt beschouwd als de bakermat van 
het geslacht Ikmperman. En daaropvol- 
gend de eerste krant in december 1990: 
Wet Kemperman JournaaI, het familie 
blad van ons allen. Het eerste door u 
gekozen bestuur, dat nog bijna hele 
maal uit dezelfde personen bestaat! 
Gerard, Harrie, Ton, Freddy, Ben, Thijs, 
Bric. Ton uit Doom, het gezicht van 
onze club. Nog altijd druk bezig achter 
z'n computer alsmaar Kempermannen 
rangschikkend en bezorgd om het 
ledental. En in rompaan h d d y  uit 
Elst, intensief speurend naar nieuwe 
gegevens, jaartallen, namen. 
Ooit kwamen ze elkaar tegen, beide op 
een andere wijze zoekend naar onze 
voorvaderen, Nu twee handen op één 
buik. Aitijd bezig met de voortgmg en 
het instandhouden van liet onderzoek 
en onze vereniging. 
In die eerste vjjf jaren die nu achter ons 
iiggen hebben we elkaar meerdere 
malen en heel plezierig onfmoet in 
Huissen. waar we het stadje via een 
rondwandeling door Oud-Huissen ander 

Goor het 5anenstellen van het bock zal Gezellig aan de lunch ia 's Heerenberg met Kernpemnnen/muwen onder e l b r !  (in 1992) 



JOS Kemperman c~ncludeert in boekje mQpag leiding van drs. I T. Zweers Ieerden b- - 
over het-vaderschap: 
ûoeti~~chemmer Jos Kemperman zou het a l i a a a l  b&l anders d w n  dan zijn eigen 
vader. Die was immers het prototype van het ouderwetse gezinshoofd en bemoeide 
zich dus niet of nauwelijks met zijn kinderen. Hij werkte van 's morgens vroeg tot Is 
avonds laat om ervoor te zorgen dat er brood op de plank kwam. En als hij vrije tijd 
had, bracht hij die bij voorkeur door zonder zdn kinderen. "ik denk dat ik in mijn 
leven niet meer dan drie zinnen met mijn vader heb gewisseld", zegt bij. 
Nee, dat zou 6 h  niet gebeuren. Tos Kemperman zou zich intensief gaan bezig hou- 
den met de verzorging en opvoeding van zijn kinderen. Hij was van plan er de tijd 
voor te nemen en zijn kroost (hij heeft drie kinderen van inmiddels 20.18 en 11 jaar 
oud) vol liefde, warmte cn geborgenheid te hgeleiden. Het is hem gelukt. Dat wil 
zegga: hij heeft er de tijd voor genomen om zijn h d e r e n  respectvol en begripvol 
op te voeden. Maar het is hem in zekere zin ook mislukt Want opvoeden bleek niet 
altijd rozegeur en maneschijn. Met de nodige humor beschrijft hij de lange lijdens- 
WW van een geëmancipeerde vader. Het boekje is een bundding van stukjes, die voor 
e& deel als & l m  In Ouders van Nu verschenen. 

nen. fn Vught zagen we e b a r  weer 
terug tlidens de vergardering in 1991. 
Het --lal aanwezig& was toen dubbel 
zo groot als in 19901 (2751, F d d y  p* 
senteerde daar 'n stuk familie stam- 
boom en hield er een lezing over. In 
1992 waren we in 's Reerenberg in cen- 
trum "Gouden Banden". Ook daar werd 
vergaderd. de expasitie bezocht =/of 
cen bezoek gebracht aan kasteel Huis 
Bergb. In 1993 was de ledenvergridering 
in morel Nuland en brachten we de 
middag door in het Automn ia 
RosmaIen. In 1994 vergaderden we in 
Utrecht. 's Middags brachten sommigm 
een bezoek aan het spoorwegmuseum. 
anderen maakten een stadswandeling 
door Utrecht en haalden een nat pak! 

jw  Kernpepman uit Doetinchem. 

bengqn en Serpenten, stelde Kemperman aan zijn uitgever voor als titel van zijn 
boek h r  die werd rifgewen. Te negatief Zijn bundel korte verhaaitja beet nu: 
Schatten van Krengen. De auteur kan zich erin vinden, want ondanks alles zijn het 
toch óók schatten. En ach, als hij de Mans opmaakr, constateert hij dat zijn drie kin- 
deren aardig terecht lij ken te komen. Kernpennan vraagt zich dieen af wat zijn aan- 
deei daarin is gewest. Hn of hij er wel goed aan heeft gedaan zichzelfjaren lang weg 
te cijferen. 
Naast zijn baan ais maatschappelijk werker bij de Raad mor Kinderbescherming in 
Arnhem batonden vwir hem alleen zijn W e r e n .  " ik thuis over de drempel 
kwam, ontfermde ik me over hen. Dat vond ik vameIEspr&md Ik W d e  dat niet aan 
mijn vrouw overlaten. Opvoeden doe je samen. vind ilr. Gevoig was wel dat ik nauwe 
lijk aan mezelf r m a m . "  
De h d s c h a p  van zijn pas verschenen boek is dat opvaeden eigenlgk niet te doen is. 
"Het is m mythe. in het begin lijkt het aardig te M e n .  Maar na verloop van tijd 
merkje dat je invloed maar zeer beperkt is. Bovendien kom je er achter dat kinderen 
lang &t a i j d  leuk zijn. Maar dat durft niemand toe te gevernu 
In 1986, toen zijn jongste zoon vier jaar aud was, schreef Kemperman een boze brief 
naar Ouaers van Nu over de kwestie. Ik Woud kwam erop neer dat ook het veelgele- 
zen maandblad v&b1 te rooskleurig wer kinderen en opvoeden schreef. Nooit eens 
aandacht voor de machteloosheid, de woede en de fruskaties van ouders. Terwijl die 
twh een belangrijk aspect van de apvcieding vormen. De reacde van Ouders van Nu 
was opmerkeujk. Kemperman werd uitgenodigd om elke maand een column te gaan 
schrijven over de worsteling die het geëmancipeerde vaderschap met zich mee  
brengt. Wij ging op de uimodiging in, Stof genoeg. Zes jaar lang leverde de 
Doetinchemmer e e  maand een bijdrage aan het bhd. 

En in 1995. dit jaar dus, troffen we 
elkaar in Hevo Marina in Lelystad. We 
beklammen toen de replica van de 17 
eeuwse 01. vaarder de 'Batavia' en 
anderen wandelden in het natuur-park 
Lelystad. *d 
Vijf jaar alweer, waarin we plezierig 
met elkaar omgingen. Waarin het be- 
stuur praktisch uit dezelfde gezichten 
bIeef bestaan en ijverig doorwerkte aan 
de dageiijkse beslomrnerimgen en de 

+ Evenenientencommissie telkens weer 
andere "bijzonderheden" bedacht om de 
vergaderingen aan te kleden en gezellig 
re maken. Vijf jaren ook van ijverig 
s p m n  en genedogie *bedrijvenn door 
onze bekende genedogkche commissie. 
die zich nu gaat richten op de teksten 
en stambomen die in het Kempman- 
&k zullen komen. 
En vijf jaar "Kempman JoumaaI' waar- 
in 12 kranten verschenen, waarin het 
wel en wee van de Kempennannen, hun 
eigenaardigheden en kroepen, hun 
hobbies en vaardigheden. Vijf jaren ook 
van komen en gaan: geboortes en over- 
lijdensberichten. 
U kon het volgen in ons lijfblad. L a n w  
zaam aan werd het Iedental wat kleiner 
maar we1 stabiel en trouw. W e  werken 
er samen aan om minstens "op peil" te 
blijven. maar doen veel moeite om weer 
te groeien naar het leduital van 1991. 
DoÖr de jaren heen h e g  ons 'Journaal" 
ook z'n eigen gezicht, 'n eigen lay-out en 
vaste, graag gelezen, rubrieken. Met 
vaste Kernperman-attverteerdm die we 
voor hun steun nog eens harteiijk dank- 
zeggen. 
Praat over onze vereniging, laat de 
krant zien aan Kempennannen en vrou- 
wen die nog geen lid zijn, overtuig uw 
familieleden van het nut van onze club 
en blijf trouw1 
De komende jaren dus. werken we met 
z'n aUen aan de groei van onze Kem- 
permanuerenidng gaan we intens door 
aan ons familieboek, blijft het J o ~ r n d  
verschijnen en kijken we uit naar onze 
vergaderingen en gezellige lunches. En 

P daarbij rekenen we minstens op uw aan- 
Over 'lust ik niet' aan tafel, lui met de afstandsbediening voor de televisie hangen. wezigheid! 
huisdieren (die vader moet verzorgen), fietsen (die vader binnen moet zetten) de Redactie 



puberteit, Van die dingen. In zijn 'columns bacbrmf AU de scenes die voor iedere 
ouder herkenbaar zijn. In bijna die gevaiien delft de opvoeder {lees vader) het onder- 
spit. Ondanks de 'somere' thematiek slaagt Kernpcman er goed in zijn siukjes lees- 
baar t e  houden. Hij hwdt ze luchtig en w e t  de problemen te relariveren. Opweden 
m% dan een sífjd zijn, een strijd op I w n  en dood is het niet. Want zoals gezegd: 
rampen zijn er in huize Kemperman niet gebeurd, alleen maar rampjes. 
Wat: is zijn grootste nederlaag tot nu toe? "Dat ik mijn twee oudste kinderen alkebei 
een keer geslaga heb. Ik háátte ze toen, omdat ze in staat bleken een pure pamst, 
want dar ben ik, tot een dergelijke daad te brengen." 
Ondanks alles kijkt hij niet bemg met spijt. Al vmagt hij zich wel af of hij niet ved te 
veel geïnvesteerd heeft in de opvoeding van zijn kinderen. 'Tk heb mezelf te veel weg- 
gecijferd. In alles geprobeerd rekening re houden met de kindieren. Misschien wel te 
veel. Af en toe denk ik wel eens te rug  aan mijn eigen vader. Het was in die tijd in elk 
gwal een stuk duidalijker en eenprsudiger. Soms benijd ik hem zelfs." 
W e i k  les hij heeft: geleerd van t w h t Î g  jaar opvoeden? "Dat de meeste problemen 
vanzelf overgaan. Je kunt er vaak weinig aan doen. Belangrijk is dat je je als quder 
niet sthuldig gaat voelen. j e  moet je de dingen niet re veet aanmekken. Verder vind 
ik dat je k s t  meer tijd voor jezelf mag resemen." 
Die les probeert hij ook $e gebruiken in zljn werk als rnaat$cha~dijk werk& bij de 
Raad voor finderbescherming in Arnhem. Kempman spreekt: vaak met 
ouders/opoeders die problemen hebben met hun Enderen. "Als je een buitenge 
woon lastige puber hebt, moet je  je  daar niet schuldig over voelen. Bet is eerder een 
kwestie van pech. Want ga maar na: ais je drie kinderen in een gezin onseer  op 
dezelfde manier opvokdt, komen daar vaak drie verschillénde individuen uit. M pro- 
beer mensen zover te krijgen dat ze her allemaal niet twee1 aan zichzelf laten me- 

L;""." 

(bron Arnhemse Courant 7-11 .M) 

"Een gilde ga je toch niet 
zomaar opheffenu 
Commissaris Keinperman blijft schoenmakersgilde St. Crispijn trouw. 
Als gildemeester van het schaenmakersgilde St. Crispijn ia  Arnhem moest je vroeger 
een zilveren belter kopen en een leren emmer. De zilveren bekers waren voor bet 
schenken van wijn. De Ieren emmer kwam in actie bij brand, want dan moest de 
brandweer worden geholpen. Dat: waren enkde voorwaarden om tot het gilde 
St. Crispijn te kunnen toetreden. in Arnhem bestaat her St. Crispijngilde nog steeds. 
Maar het is inmiddels een voormalig gilde geworden, omdat bij IZoninklijk Besluit in 
1920 alle oùde gilden zijn opgeheven. 

b D i e  zijn overgegaan in gildefondsen die de bezittingen en gelden van de oude gilden 
nog beheren. Het St. Crispijngilde is volgens de huidige commissaris J.Kemperman al 
aan het einde van de vorige eeuw opgeheven en een fonds geworden. Dit fonds 

- beheert gelden waarmee Arnhemse schoeninakers en hun weduwen nog jaarlijks een 
attentie wordt gegeven met Kerst en Pasen. 

In vroegere jaren werden hulpbehoevende schoenmakers geholpen met zogeheten 
'loden munten'. "Met die muilten konden ze dan een brood halen bij een bakkerij in 
de Nieuwstad", vertelt commissaris Kemperman. 
Kempeman is van jongsaf bij het ST. Crispijn betrokken. Zijn vader was schoenma- 
ker en ook al in het gilde. "Mijn vader heeît nog meegemaakt dat ze loden muntjes 
kwamen halen voor een brood. Maar dat is al weer jaren geleden afgeschaft. De loden 
muntjes zijn inmiddels geschonken aan het Gemeentemuseum." 
De gemeente Arnliem is aangewezen om commissarissen te benoemen bij St. 
Crispijn. Zeer recent is dar weer gebeurd en bij die gelegenheid opperde de gemeente 
om het fonds maar helemaal op te heffen. Maar daar voelt Kemperman niets voor. 
"Zo'n gildefonds hef je toch niet zomaar op. Er is al zoveel historie verdwenen in 
Arnhem", vindt hij. 
Hij is al  jarenlang commissaris, iemand die de financiën regelt voor St. Crispijn. 
'Voor het geld hoef ik het niet te doen, want ik krijg voor deze 'baan' zes gulden per 
jaar." De inkomsten van St-Crispijn zijn eveneens minimaal. Hlj legt uit dat er jaar- 
lijks geld binnenkomt van onder meer 'spindingen'. Dat zijn schenkingen van instel- 
lingen of pal-ticulieren aan het gilde. In de loop der jaren zijn die spindingen vrijwel 
aiiemaal afgekocht. 
"Dat kon vroeger nog. maar dat is tegenwoordig niet meer mogelijk. jVe hebben nog 
een spinding van de Nederlands Hervormde gemeente van zo'n 450 gulden per jaar 

Breuk blJ jachtopzichters 
na 'maîversaties' 
DELDEN - Vijf van de a g ë h  &delingen 
van landelijke Nederlandse Vereniging 
van Jachtopzichters hebben vernouwen 
in het hoofdbestuur opgezegd. Aan- 
leiding is de vermeende malversaties 
van de voormalig secretaris. Volgens 
woordvoerder Kemperman van de afde 
ling ûverijssel verricht de voormalig 
secretaris in een nieuwe baan w&- 
zaarnheden in opdracht van het hoofd- 
bestuur van de jachtopzienersvereni- 
ging, waarvoor hij vorstelijk wordt 
betaald. De jachtvereniging telt duizend 
leden en heeft prins Bernhard als be- 
schermheer. 
Maandag neemt het hoofdbestuur een 
besluit met de voormalig secretaris. Vol- 
gens Kemperman speelt het haofdbe 
shlur onder één hoedje met de voorma- 
Iig secretaris en is er sprake van een 
regelrechte plundering van de vereni- 
gingskas. 
Van het hoofdbestuur was niemand be- 
reikbaar voor commentaar. 

(bron "de Gelderland&' 88.95) 

Ergens gelezen 
De naam Kemperman Ltomt men regel- 
matig tegen en vaak weten we niet wie 
liet is, maar het zal familie wezen den- 
ken we dan. Zo rijden er wagens rond 
van een groot lichtreclame bedrijf waar 
bij staat: "voorheen Kemperman". Op 
een oude verbiezlngs lijst van D66 voor 
de gemeenteraad verkiezing in 1970 
voor de gemeente Emmen, komt de 
naam Welling geb. Kemperman. voor. 
Ook op de verkiezings lijst in de 
gemeente Castricum van vorig jaar 
kwam de naam H.G.M. Kemperman voor 
en 001~ deze Kempeiman was voor D66 
verkiesbaar. 
Eind September liep ilz in Amsterdam 
op een zaterdag toen er voor mij een 
dame met een rugzakje liep met daarop 
de naam Cora Kempeman. 
Op een folder van de volksuniversiteit 
kwam ik bij de docenten de naam Theo 
Kemperman tegen als docent fotografie. 
Als u de Pieter A. Scheen lexicon der 
Nederlandse beeldende kunstenaars 
openslaat vindt u bij onze naam: 
"Kempesman Eerhardus An ronius, g e  
b o n  te Deventer 3-2-191 6. Woont en 
werkt in Bergen op Zoom. Leerling van 
de Academie voor de Eeddende Kunst te 
Antwqen en van Aug. Amorgasti. 
beeldhouwer aldaar. 
Beeldhouwer en restaurateur." 
Komt u ook wc1 eens de naam Kemper- 
man tegen op plaatsen waar u het niet 
verwacht. laat het ons dan eens horen. 

Barbara 



en van deweduwe !&vis, uit Amsterdam. Haar man haa vroeger een s i g a m u w k  op 
de hoek van de Roeestraat en de WalstLaat Die za& $ geledm opgeheven, en 
nu he&Ifatelband er een patatlaaam.' 
mrnpwpan heeft zelf jarenlang een schoenmakrij op het Eiland gehad, in 19S0 
overgenomen van zijn vader die er in 1928 zijn winkel won.  In 199'1 is Kemperman 
met pensioen gegaanprnaar in zijn wiolcel is toch weer een schoenmakmgekamen. 

vader was de e s t e  #~amaker in de fanrilie en ik ben de laatst@'. ZW 
Keuperman. De baditie wordt niet meer voortgezet. 'Maar schoenmakers 
bestaan en als ze 65 jaar wakden. hebbên ze recht ap een attentie namens het gilde! 
Dat de gemeentb van het gtlaefonds af wil, heeft volgem ELpmpennan te maken met 
het feit dat de gememtelijle accountwsdienst de h&en van het gilde möet con- 
motwen. "Dg cantmleren vak reuze mee, want ailes kan op een a-viertje en dan is 
het nog niet eens volgeschrwen. Daarom heb ik de genieente u~a~&esteld om de boe 
ken eens in de vijf jaar te controleren, want het gaat om weinig geld," 

Het gilde is vernoemd naar de beide hedigen Grispus en Crigpimaniia, twee broers 
uit een aandenlijk Romeinse familie in de derde eww. Zij wluthtten naar Galiie 
omdat ze ah thristenm werden Vervolgd. In de Franse stad Sokson vestigden ze zich 
ais schoenmakers, maakten kosteho$ schoenen mm de armm, maar werden ook in 
Frankrijk vaor hun geloof vervolgd en vem&rd. Sinds dik .tijd weden ze als =i- 
sche chisteiijke mact$laren vereerd. De naamdag van de W e e  heiligen i s  25 &ober. 

(Bron "de GeIderlandery8.895) 

14 april 1995: 

Ie lustrum famiikvereniging Kemperman 

Het is al meerdere kaen gememoreerd: afgelopen oktober was 
het 5 j aar geieden dat de familieverenighg "Kehpermarí* werd 
opgericht. Om dit heuglijke feit te vieren willen we alle leden 
&tnodi&n om de le lusmmviering bij te wonen. 
Ret aktiVi@itncommissie was bij het ter perse gaan van dit 

L 

nummer nog druk bezig met de organisatie, maar twee zaken 
staah al vast: ' 

l. ae datum is zondag 14 april 1996 
2. de lokatie zal zijn in (de omgeving van) Doesburg, waarmee 

we de berkumst van onze 100tskog wilien benadrukken. 

Uitgebreidere infifmatie' volgt per brief eind januari, maar 
houdt u 14 april nu alvast vrij voos een feestelijke familiebijeen- 
komst. 
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JAN KEMPERMAN 
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Nationde damtitel voor 
Mark Kemperman 
WESTERHAAR - De Huissense dammer 
Mark Kemperman is met vlag en wim- 
pel Nederlands kampioen dammen bij 
de junioren geworden. In de voorla~tste 
ronde Wopte hij Laurence H a f i a m .  
Zaterdag volgde een salonremise tegen 
Mark Hoogakker. Kemperman gaat in 
december naar het WK junioren in Mali. 

(bron Gelders Dagblad 17.7.95) 

GEBOREN: 
Anouk h e l o e s .  dochter van a b r d  
en b s  Kempperman, Cimbaal 2 te 
Zevedaw. ZP juni 1995. Anouk weegt 
3810 gram en h Ei2 cm lang. 
Hoe vruchfdrias is het zoeken naar een z in  
die omsthpï~fi *t w] nu melen, U 
wràm zeggen niet wat we bedoelen w 
zoieîs moois als dit begin, 

Vivian Yasmin, dochter van Robbert 
Josephus Johannes van den Camp en 
Yvonne Wilhelmina Gerharda. 
30 juni f 995 t e  Ymuiden. 

Dankbaar zijn we dat W ons hienw~ 
bl$dedia$ b& $eWonkeu met 't'i3e'gi 
bosftman Johan WW. 
Zaan WP J.G. Kemperman en C.Mn Kem- 
penmmde b g e ,  bmerrje v a  Reinier, 
E m ä ,  Erica en Claudia. l8 juli 1995 
Dorpsstraat 4.2 te Surhuizum. "Hoop op 
God en wees geboren1'. (Psfm 4233 be 
rij ma) 

HERTROUWI3: 
Wilhelmina Maria Kemperman met 
Johannes Remijn. 24  augustus 1995  te^ 
Sloten (gem. Amsterdam). E d e r  ge- 
huwd met W.J.M.P. Goddijn. 

V I J m G j M R  G r n Q W :  
Anna H e d n a  Maria Kemperman uien 

M&US Cumeiis Biiuron. Zij vierden op 
31 mei 1995 hun Gouden Huwelijks- 
k s  tl 
Ze vonden hun huweiijbdag door de 
vele belangsteIling onvergetelij h 

Wassen a Koelen N e Hl+€ 
Daar moet 'n expert bijkomen. 
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m n m  
Ma een leven yn zorg. exi' aandacht vow 
aUezi die k dierba+r w-, ìs,'gheel 
onverwacht van om heqegaein awe 
lieve Pa Anzoon Kemperman, gehoren 
Qp I8 .&l 1934 k W ~ ~ W V G D R .  sinds 
30 juni 1993 weduwnaar van h r d b  
triin Balveren, 
EQwin en Jama, W&temom.ij juli 1995. 

B m s  Kémperman, echtgenoot van 
Behie Lueb in de IeeWfd van 71 jaar. 16 
juni 1995, Webt Daar allem kan liefde 
wanen, *ar aüeen i$ het l&a goed, 
waar Pa stil en ongedwotygm, 
de aardapplen schilt en de bhas doet. 

i n t e n s  verdrietig aden wij u mede, dat 
et*n bijzonder m e n s  van o m  is benge 
gaan Thee ZCempeman (Theadm Je 
hannes), echtg-ot van Ji~anj,e b11- 
gers. vader van fierard, geb. 25.6.1925, 
M J e c i n  38A.1995, "Graat Michel. 
hink" re Sinderen, 

V8rdri- om haar heengaan, maar met 
cts fijne' heirinnethg aan hetgeen zij 
tijdens haar leven voor ons betehad 
heeft, is onverwacht mecleden w e  
lieve moeder en mijn huisgenote ,&g 
Wijk, weduwe van Frans Kemperman 
op de leeftijd van 82 jaar. UI& 4 ,augus- 
m 1% 

CamavaIsvereniging De Namenkap 
biedt Velp beeldje aan 
VELP - Ahof ZE een-kap afloopt, Voetje voar voetje. Urn niet te struikelen. Zo heeft 
kunstemar JXempman de dansmarieke uiQebeeld, die maf de W e  van de elfde 
een wJXe &t krijgt In het centntm van Velp, 
mam-fe accentuw dat zij hhesl morzich* de trap afdaalt, zet ik haar s- op een 
smal pp&. Ze.moet ah het ware balmmren om haat 'W@nMCht î-4- fe ueriìkmt" 
Qp dit nromênt Iegt beeldhouwer Reaiperman uit ha bbrnirtsthap weken aiij Gen- 
dringen $e laatste hand aan het fi&umje dat snlosmakd$k is verbanden met het 
caniapa1. In opdracht van de Velpse carnavdmerenighg .De Narrenkap, die up 

. 11 n-ber s44 jaar bestaat, maakt w het beeldje &t d& jarigie de V- i;i?ifo&ng 
uanbiedt. 

Rurgmdster T.J.&& v m  Ue gE1aeenie Rheden zal het kunstwerk Dansmarieke' 
dat ap hel Washofplein arbtw AIbert Hdjn Wordt nee@&& önthuikn. "Ik heb 
geprabead de bmwug te. kvriezm ilie het meisje maakt a h  zij in haal. uai.fösm de 
uap &brnr. Daarom zet ik haar smks ook &@t barn- af onderaan de trap map op 
de derde of vierde mde.  

Inclusief sokkel en de trap zal het beeldje straks ongeveer I meter 80 hoog zijn. 
Kemperman verwacht dat het in een groene Meurwordt uitgevoerd, "Het moet in de 
oageving pwh. ün qm&at,a op de t&ekamstìge plaats bomen staan @n smb 
worden geplant, heb i?c himqor g&ozen. De sokkel hijg't de U u r  van di? sterîm 
waar hetbpelcl komt te staann. 
Over àe wifz@ waarophij de dmrnaieke zou afùeelden,heeBXemperman lang n a p  
dacht, Ten &g w i s t  ik aeh+lkWde haar beslist niet fn &U w c h e  hoding van- 
een dansmarieke, Bijvporbeeld een meiske dat haar bi?n h de lucht Omdat uit 
de Meding ai blijkt dat je met een dansmarieke te maken hebt. Zou je dm ook nog 
een$ k i e m  mor een pose, die eien gardbmeisje eigen-is,hn wardt her in mijn ogen 
a l l m  een beetje te qïtercoqieet"; 
kmperman gaf De Nst'f&appen drie modellen wadruit de Vereniging er &I kon 
kiezen. Op een @a in Raendad, eerder dit jaar, morha de aanwezigen bun mor- 
k e u  uitspreken, De keuze was drrXdeljjk. De $p&gaa%s&d de l  af ('Mijn favorietH) 
8vexxals de finde. Dat was het b&eld van e& m&iije met een hoofddehel in h a a  
hand na afloop aan een show. De aanwezigen, die op deze avond ook het geld voor de 
a$dthaf van het kunstwerk bijeenbrachten, vonden het meisje dat gereed stond 
voor oen optreden het moaistii!'Als ik dit beeldje niet had willen mak& had ik het 
ook niet Iaten ziw. En nu ik er verder mee ben gekomen, heeft ook.dit model mijn 

Met dmethM ~gwm wij u kennis Wn 
het toch nog onverwachte ovdijden 
van mijn Geve man, onze zorgzame 
vader en lieve Opa Thetidorus Jacobus 
Remparman. 28 oktober 1924;4,- 16 juii 
19% .te Zutphen. 

Overleden t@ Wageninm op 15 april 
1995 op de l e d j d  Van 88 jaar He& 
Kemperma& echtgeno0T W Jas van 
den Heiligenberg. Begaven te Rhenen 
op 30 april 1995. la oriza hebnering 
blijfthij vöor t im .  

B b e f d ,  mar dankbaar tegenover God 
&'t ik zo'n mr-t zoon m&t heb- 
bw, geef ik u kennis, mede names de 
familie, dat in de ochtend van woas- 
dag S0 september t995 iB overleden 
mijn.,zo~n, onze broer, mYqer, w m  en 
oud-oom W h  h p e r m a n  in de leeftijd 
van S9 jm. 
B. X@mpemi;lan-Derh. 's Herto$enbosch. 

Na een Ieven dat getekend werd &m 
eenvoud. godheid en b e h d ~ a m h e i d  
is heden van mij heengegaan mija lieve 
raan Wfl4elm.w JobnTzes Remgaman 
op de leeftijd van 34 jaar, 
Achter om, &$en zoveie onwqetdijke 
jaren. Vmt ons ligt de l&@@ van de me 
bmat &e wij met steun vqn aiien -5ie 
hem lief waren weer kleur proberen te 
geven mals Wim dat zou willen. 
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voorkeur", erkent ICempemian. die Wel iets personnljjbzf aan deze prise wil toevoegen. 
"Toen ik mijn model [een meisje uit de Achterhaek) de wap liet aflopen, zag ik 
onmiddellijk dat zij dat heel voorzichtig deed. Dat beeld merde mij, Omdat zij door 
die opspringende rok haar vaaen niet zag, moest ze weí zo lopen. "Dat beeld 
h&b ik vastgehouden. Maar het was voor mijn model wel vermoeiend om m te pose 
ren. Makkelijker is het natuurlijk om dat zittend of gewoon staand te doen. Maar nu 
moest ze gewoon de indruk wekken dat ze bezig was aan de afdalkg van een trap". 
Met het resultaat is Kemperman tevredea "MS ik dat niet zriu zijn, hield het 
keid", zegt hij voor alle dddelij kheid. Ondetwljl is Kemperman druk bezig met de 
afwerking. Bij zit op een knik in zijn atelier in de buumdiap Wwken bij 
Gendringen. De wieltjes krassen over stmm vloer als de beddiiouwer vrijwe1 onop 
houdelijk van links naar rechts en voor naar achter rijdt. 
Uit alk hoeken bekijkt hij zijn schepping die biruienkort: door Veipenalcn Itan mr- 
den bewonderd. Als altes goed gaat, is het beeld op 11 november gereed voor de nat- 
hulling door burgmeester mek. 
Dat gebeurt aan het begin van een druk weekeinde voor de jubilerende carnavalsver- 
eniging. In dat weekeinde wordt tijdens de jubilemttinp, gemten. in een heuse 
revuevorm met d a a f i  hoagtqunten van de afgelopen 44 jaar, &&ei8 genomen 
van priris Jan Wiiiem I. Zijn opvolger wordt die a u '  bekbd gemaak. Her feest 
h& plaats in zalmcompieX De Gildebroeders aan de wIhelrninastraat, op een 
steenworp afstand van het beeldje. 
Op deze zittingsavond 'wordt de opvolga van de prins, J.W. Scbuts&n d@ gelijk- 
namige fotoprintshop in Velp. bekendgemaakt. Een dag larer. zondag 13 november, 
houdt De Narrenkap vanaf 13.00 uur in feestburcht Da Gifdebroeders (een besloten) 
receptie. Hiervoor zijn 22 bevriende carnavalsvermigingen uitgmdgd evenals 
muziekvereniginggin en relaties. Verder hebben de ereieden een invitatie ontvangen. 
Onder hen de oud-burgem~sters dr. G.W.B. Bomie, mr. P.J. Drost en mr. HV. van 
Walsnrii van de gemeente Rhedsn. Ook is erelid mr. H. van den Broek, tegenwoordig 
EU-commissaris, uitgenodigd evenals oud-wethouder H.C, de Beurs van de g@memte 
Rheden. Verder zijn aok alle oud-senatoren van de Narrenkap welkom. Ter gelegen- 
heid .van het jubileum i s  De Narrenkap druk bezig met de organhatie van een feeste- 
lijke carnavalsavond voor gehandicapten uit de gemeente Rheden. 
De speciale zitting wordt gehouden in sportcomplex IJcselvliet aan de Leemansweg 
in de Arnhemse wijk Presikhaaf. De bijeenkomst wordt g a ~ u d e n  op 14 januari. Zes 
dagen later, op ZQ j januari, richt De Narrenkap het vizièr op de ouderen in Velp. Voor 
hen wordt in De Gildebroeders aan de Wilhelminaslmat een zittingsavond gehou. 
den. 

~ e t  ,CwereldWijde Kemperman boek 
Onder deze titel zijn enkele Kernpermamen die lid zijn van onze vereniging, bena- 
derd voor het aanschaffen van "de internationale Kernperman Adressengids. De 
naam zegt het al: het boek is 'n soort adressenbestand van ICempemannen over de 
"gehele wereld" en heeft verder niets met onze vereniging en ons geneabgisch 
anderzoek te maken. U dient voor her boek tevoren in te tekenen, waarvoor een 
bestelIijst is bijgevoegd en waarvoor u f 72'45 gelijijkf?jdig didient te betalen, waarbij f 
7,50 verzendkosten is inbegrepen. 
Wilt u het boek na inzage niet houden dan dient u het in de oorspronkelijlre ver- 
pakking t a g  te zenden, waarna u f 92,45 terugonvangt! 
Op een ander, bijgaand kaartje wordt liet boek aangeboden voor "slechts f 99,9SM1 
(boek f 92.45 +porto f 730 =f 99,95). 
Een en ander komt op ons nogal vernarrend over. Daarnaast houden wij er niet van 
tevoren te moeten betden voor een boek, dat na inschrijving pas gedrukt gaat wor- 
den. Iedereen i s  natuurlijk vrij in zijn doen en laten, maar de redactie vond toch dat 
wij het bovenstaande in ons Journaal moeten vermelden. 
Daarbij benadrukken wij nog eens dat onze geregistreerde Kemperman Familie. 
vereniging gem belang heeft in bovengenoemd boek en er geen medewerking aan 
heeft verleend. Zoals u elders in dit Journaal zult lezen, is onze genealogische com- 
missie serieus bezig met het vastleggen van de stamboom van onze voorouders en 
dat zal over enige tijd in ons eigen boek het licht zien. 

t 
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Na veel fijne jaren van samenzijn is 
hedpa na een met moed m geduld ge- 
dragn ziekte van ons heengegaan, mijn 
liwe man, vader, schoonvader en opa 
Piet den Heren. 
Geboren te Driebergell12-.10>1915, over- 
leden te M e m  6.12.1995. 
Mw. L. den HeteniCemperman. Riet en 
Jan Bouwmm, Niels. 

Ik heb mijn stamboom nagezocht tot ik 
bij Pieter de Wit kwam. 
Vraag: Wie is dat? 
Antwoord: M'n vader. 

Verplichtingen t.o.v. familieleden: Ver- 
wantwoordelijkheid. 

Archwanende dochter: Achterdochter. 

Jongeman biedt zich aan om GRAF 
STENEN schoon te maken. 
Brieven onder nummer. 

Sommige families bestaan vrijwel uit- 
sluitend uit zwarte schapen. 



Kerst met Kem~erman Huissen en Vorden geven 
leidende positie uit handen 

De naam van de beeldhouwer GBRRIT KEWñWAN (geboren a Deventer op 3 f* 
bruari 1916) is ontegenzeglijk verbonden met de restauratiegeschiedenis van Het 
Markiezenhof. 

Meteen al wanneer je  dit com- 
plex bemeedt, word je gecon- 
fronteerd met zijn werk. De 
deurnaald van de grote toe- 
gangspaort is van zijn hand met 
het beeld van Johannes de 
Evangelist. Een fijn besnaard 
gezichtje kijkt ernstig op de 
bezoekrs neer. 

Na door de poort gegaan te zijn, 
komt men op de gmte binnen- 
plaats. Hier is het werk van 
Kempeman op drie plaarsen 
aanwezig. 
Allereerst de toren. Deze wordt 
bekroond met een windvaan in 
de vorm van een zeeridder. 
'kmperman heeft deze ridder 

qeboetseerd, in gips afgegoten 
en vemigens het houten model 
vervaardigd waaromheen het 
koper van de uiteindelijke win& 
vaan werd ~edreven. 
Voor de gälerîj op de binnen. 
plaats vervaardigde hij de na- 
hiurstenen druipers di; kunstig 
zijn uitgewerkt als eikblad, 
druivenrank, zeewier en veld- 
boeket. In de kraagsteentjes in 
dezelfde galerij zijn motieven verwerla die ontleend zijn aan de Christoffelschouw 
in de HofzaaI van Het Markiezenhof. Deze zijn, evenals de medaiiions aan de korte 
zijden van de galerij, door Kemperman uitgevoerd. 
Tenslotte is de beeldhouwer verantwoordelijk geweest voor de vervaardiging van de 
kapitelen, hogels, kruisbloemen en waterspuwers van het baldakijn op de binnen- 
plaats, In Het Markiezenhof heeft hij onder andere het beeldhouwwerk van de g e p e  
lychromeerde natuurstenen druipers aan de overhuizing van de Christoffelschouw 
uitgevoerd. 

Gerrit Kemperman is daarnaast ook bij andere restauratiewerken betrokken geweest 
u n  he& als mij kunstenaar gebeeIdhouwd. Hij heeft verscldiende kerststallen, reli- 

gieuze en andere beelden gesneden. Hen aantal ervan is gestoken uit afval van de 
oorspronkelijke eiken moerbalken afkomstig uit Het Markiezenhof. Daardoor is de 
relatie Kemperman-Markiezenhof ook buiten dit sradspaleis nog tastbaar aanwezig. 

Kempermans werk kenmerkt zicht door een groot valmanschap en ken& van de 
materialen. Dat Iaatste weerspiegelt zich bijvoorbeeld in het *uitbuiten" van hout- 
nerf Deze suggereert regelmatig een plooi in het kleed. Voorts stralen zijn werken 
een serene rust en ingetogenheid uit die tot verdere verdieping aansporen. 

Eh. B: M J. &amperman bet- adm m ge Wende rnw 

ARNHEM - Huissen en Dostal Vorden 
zijn in de derde ronde van de nationale 
damcompetitie de eerste plaatsen in de 
hoofdldasse kwijtgeraakt. De oorzaken 
zijn ongrijpbaar. NOAD Nijmegen staat 
alleen op kop in de eerste klasse B en 
Apeldoorn heeft de leiding behouden in 
de tweede I<lasse B. Ook in de tweede 
klasse D gaat het goed met de Gelderse 
clubs. Wageningen bezet de hveede 
plaats met slechts vier bordpunten ach- 
terstand op kopIoper De Kroonschijf en 
Meurs Culemborg op de hielen. 
Niet helemaal zonder zorgen trok 
Huissens eerste naar Jorrirsma Rinsurna. 
geest. Jorritsma heeft wereldkampioen 
Vaheris en nog meer sterke spelers aan- 
getrokken met het doel de Iandstitel te 
veroveren. De Huissenaren moesten het 
deze leer bovendien zonder Baljakin 
doen. Zorgen dus, maar het zelfvertrou- 
wen was onaangetast. Er werden ook 
schitterende presfaties geleverd. Mark 
Kemperman versloeg nationale kam- 
pioen Auke Scholma. Nog verrassender 
was de prestatie van h o  Arends. Hij 
was ingevallen voor Baljakin en hij deed 
wat de Witrus bijna altijd voor elkaar 
heeg: winnen. De derde Huissense zege 
kwam op naam van Ggrard Jansen en 
alles leek goed te gaan. (;eert van Aalten 
had al een wat te snelle remise op zak 
en ook Ferry Kemperman deelde de pun- 
ten. Maar het Iiep toch nog mis, alsof er 
zand tussen de wielen van de punten- 
machine was gekomen. JD Weijman trof 
het niet want hij heeg de wereldkam- 
pioen Valneris tegenover zich. Toch leek 
hij nog remisekansen te hebben maar 
dat lukte niet. Geert Berends had de 
beste kansen tegen Edelenbos maar het 
bleek niet voldoende om te winnen. Het 
liep niet goed bij Marcel Janssen: hij 
leed een van zijn zeldzame nederlagen. 
Ook Henny van AaIten en Theo Berends 
waren niet in vorm en verloren. Iun- 
sumageest won met 11-9. Dostai Vorden 
verspeelde de eerste plaats in een duel 
met de nummer acht op de ranglijst, 
Maas van 't Raog, en dat was een ge- 
duchte tegenvaller. Van een gedeelde 
eerste plaats met Huissen duikelden 
beide clubs naar de derde plaats. 
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Onbegrijpelijk en nog niet te bwatten is het plotselinge overlig den van 
onze Uwe coliega 

Mary Blankers 

Ruim P1 Jaaoheeft M- met haar bibndem pmm~nVjlpheîd bijgedra- 
m aan bet ktzgktwvan om bedrij$. 
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De Itempermannen en vrouwen * 
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Familievemugmg iuemperman 
Pósrbus 25 
3WM Doom 
Bank ABN nr, 5586d39S9 
m v .  bovenstaande verenig@$ 

'*e VerenWlQ staat amded ingi?schreveil 
de Kamer van Koopbaadei te Utrerbt, 

Jlr.VM792. 

Barbara Prinsenekmperman 
luliana van Stolbermtraat 4 

Harric Kemperman 
Br. Scbeprnanstriiat 3F 
'6931 W P $ ~ W @ O ~  
02631 18731 

Aan dic niunrnkr werkten verder me'e: 
Ton Ekmperman - Doorn 
Gerard Kempermm, 's Hmogaboscli 
MC Kemperman, Bergen op Zoom 


