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over de herlcomst 
van de familienaam I(emperman 

C 
K e m ~  xman Journaal 
FAMILIEBLAD VAN DE VERENIGING KEMPERMAN 

Er bestaan in Nederland vele familrena- Maar waar komt: K e m p  vandaan? 
men die eindigen op &UI, zodat het We mwten beseffen dat in de loop der 
voor een verder onderzoek zinnig is tijden van familienamen wel verbaste- 
aiIereerst bij de toewieging man st i l  te ringen en vaschrijIingen zijn ontstaan. 
staan, Volgens meerdere onderzoekers, Onze eigen gnealogi~commissie heeft 
zoals in de "Encyclopedie van Namen" vastgesteld, dat b.v.  kam^ 'n ver 

bdidoar A.Huiringa vermeld, is dit man schrijvuig is van Kemperman (of omge- 

Kempermannen Immen nu 
overal in ons land voor! 

I 

een vervorming van het oudGermaanse 
moad of mund , [v@. JMhmnd, Egmond, 
Uinnand e.d.) dat evenwel de betelenis 
had van bescheper of bewaker. Men 
kan dm< aannemen dat onze familie 
naam re,.rnaka heeft met iemand 
afkamstik van, öehorende bij, dan wel 
,de bewakerwas van -per. 

'i 

I I  

keerd?) , waarschijnlijk tgv. de klank 
averemkomst van e en a in de Gelderse 
Achterhoek. Verder besïaan er familie- 
namen die dicht tegen de onze aan&- 
g a ,  zaals Kemp, Kemp, Kiemper (dus 
zander man), Kamp, Kampe, Kamper, 
verder, Kempen, Inempenaar, Kampen, 
~ ~ a a  etc. 

14 
Van de redaktie 
Voor u ligt het Kernperman Jwrnaai nr. 
14. traditiegetrouw in de december- 
maand en weer gevuld met nieuws en 
verbalen van, voor over m door onze 
Kempermanfamilie. Over het vullen van 
Onze Krant vragen wij wen uw aan- 
dacht. 
1) Onze penningmeester Ton, zou graag 
enkele nieuwe adverteerders in de bant 
zien. Hij moet nu telkens uit hetzel€ûe 
bestand putten en het is nammlijk nier 
prettig als Kempeman-ondernmer tel- 
kens weer voor een advertentie gestrikt 
te moeten worden. Enige variatie op 
zakelijk gebied zou heel wenseiijk zijn. 
Daarom vragen we onze Kemperman- 
Iezers eens uit te kijken naar toekomsti- 
ge adverteerders. Ze howen niet per s6 
Kernperman te heien (zou wel mooi 
zijn. maar dan is het aanbod al beperkt) 
maar ze mogen ook relaties hebben met 
onze familie of er positief tegenover 
staan. 
Dus: Kijk eens om u heen; u zou er Ton 
en daardoor onze Veteniging yeel ple- 
zier mee doen1 

2) Ome reporter Barbara wil wel weer 
eens op pad naar een Kemperman-fami- 
lie (man/vrauw) om een mooi verhaal op 
te tekenen, een vraaggesprek te hebben, 
prnonen op een oude foto te herken- 
nen of een leuke anecdote op te schrij- 
ven. Na afspraak komt ze bij U aan huis 
op een tijdstip dat u past. 
Ook Barrie Kemperman voelt er vaor 
om eehs op visite te komen. Het gaat er 
uiteraard om, onze fadiebant  gevuld 
te krijgen met verhalen over Kemper- 
mannen en -vrouwen. Dus ook over u! 
En die verhalen komen ook in het baekl 
Zeg niet te snel "Ik weet niets. ik heb 
niets" want voor u het weet bent u een 
interessant verhaal aan het vertellen! 

Voor bet gemak wen de adressen: 
voor advertenties en familieberichten: 

Ton ~~ Kampweg ga, 
3940 AB Doorn, tel. 034341 2629. 
Vaor een intesview-visite: 
Barbara P r i ~ m 5 p e r m a n .  
Juliana v.Sralbergstraat 42, 
1901 Cas~cum, tel. 0251451670, 

=Kern-. 
Dr. Schaepmanstcaat 36, 
6931 DN Westmoort. tel. 0263118731. 



Van verder belang.voor dit onderzoek is een gevonden conenbatie van naamdragers 
om de omsprong ervan vast te stelleti. Alc wï?ten waar m Wannees de naam het eerst 
werd gevoerd, als we de omstandi$heden keiinen, waaronder de oudste mamkagers 
leefden en de oudste spellingen van de n a m  lcenmn, zal de juiste baekenis van de 
huidige famiiienaam gemakkelijker vast te steIlen zij& 
Door verhuizingen komt de naam ~~ nu overal in o ~ s  land w o ,  door @mi- 
gratie ook in d& Verenigde Stateh en Ausbalië. Maar de massa h p e -  vin- 
den we in de Liemers en de Achtechwk. Daar heeft onze genealogiecommissie het 
meeste onderzoek kunnen verrichten. Door nu genealogische gegevens te toetsen 
aan de t a m d i g e  gegevens h het Groot Woordenboek van de NederlarrdscTaal en 
her Midbe~nederlands Waardenboek van V&js eh Verdam kan een nammakla- 
ring worden onMce1d. We gaan nu een aantal mogelijkheden na: 
I. Is onze familienaam g e o p a c h  afgeleid? 
a) Heeft onze naam iets te maken met de landstreek van de Kempen? Op grond van 
het genedagisch onderzoek en de gevonden concentratie van naamdragers in de 
Gelderse Achterhoek komt deze mogelijkheid zeker te vervallen. 
b) Hebbee we iets Te maken m@t de stad Kampen? Ook dit is niet wamchijnIijk. Er is 
altijd een grote .trek geweest van het platteland naar de steden e n  niet omgekeerd. 
W.er is nag iets opvallends. Waarom ontmoet men meer mensen die van den Bosch 
heten, dan die de naam Breda &gen? waarom komt de naam van Kampen zoveel 
voos, maar niet die vah Arnhem? Het is zeker dat aan de namen van den Bos& en 
van Kampen andere grondslagen liggen dan alleen geografische bepalingen. 
U. MS onze familienaam dan geen geogrfische oorsprong heeft, wat i s  dan de bete- 
ken3 van k p e r l  
h het Middetnederlands Handwoordenboek bewerkt door J.Verdam zien we de woor- 
den: 
a) C a m p  Campe oftewel Kamp of Kemp, hetgeen akker betekent. 
b) Camp, Campt, Kempt oftewel Kamp is ook strijd, tweekamp, vergelijk Kemphaan. 
c) Canep. Camep, Caemp, Caenp, Camp, Kennep, Kemp is Onnep = Hennep = 

Vezelgewas. 
De oorsprong van deze Middelnederlandse woorden vinden we in het Latijnse 
Campus (z het vlakke veld) en gaat dus terug naar de Romeinse tijd in het begin van 
onze jaartelling. Het woord Campus ontwiI&elt zich tweeërlei en deze woorden 
werden door de Germaanse talen overgenomen. 
]la) Kemp of 'n Kamp grond = Akkerland, bouwland, een door wallen of greppels 
afgeb&end perceel, meest tussen woeste gronden gelegen. door 'n gemeenschap ont- 
gonnen en aan die gemeen'schap toegewezen. 
Iïb) doordat de Campus Martius, een aan de god Mars gewijd groot veld in Rome, 
gebruikt werd voor sport en exercitie, ontstond de betekenis van Kamp = Strijd (in 
het Duits Kampf). 
ik) Hennep (Kemp) is een gewas, dat uiteraard aan een sruk akkergrond gebcrnden 
is. Het lijkt niet de meest waarschijnlijke optie. 
&mp'fs ook een naam voor klaver. Wat di: beide andere opties betreft, het is niet dui- 
delijk weilce voor onze familienaam de juiste is, Vanuit Iib zien we twee oud- 
~errnaarhe namen anistaan, die er in vereenvoudigde spelling als volgt uitzien. 
gevolgd,door hun ontwikkel'ingsgang: 
iIb 1) Kamp = hard (sterk in strijd) --per 
Li3 2) Kamp = heri (aanzienlijk in de strijd, roemrijk) - Kamper, Kemper. 
Vroege vermeldingen van hieruit ontstane boerderijnamen zijn 
IIb 1.1. erf bij baarwolde, Eentheim, in 1463 Camperding, 
Iïb 2.1 erf bij Reutum, Tubbergen in 1475 Kampering , nu De kmper. 
Ook in Gaanderen bevindt zich aan de Pierikseaa't een bwrderij genaamd De 
h m .  
Een bewoner vzin De Kernper lcan gemafielijk als Kempcomn worden aangeduid. De 
vraag is waar en wanneer. Bmderijnamen ttunnen mk rnet:.de bewoners mewerhui- 
zen. 141s de familienaam suder is dan het bauwjaar. va' de eerste boerderij op die 
plek is dit geen relevant gegeven meer. De omstandigheid dat er een nauwe verwe 
verheid russen voornaam, familienaam en baerderijrraam kan ontstaan maakt alles 
nog 'n s t u k  ingewikkelder. 
Mijn condusie Is dat de herkanst van onze familienaam nog niet gevonden is.  De 
meest vredelievende is dat onze v o m d e r  aIs agrarier zorgde voor-zijn levensonder- 
houd en dat yan zijn g&. De mogelijkheid dat hij een vechtersbaas is geweest, is 
niet uit te duiten. Gaarne onmmg ik voor de d e t i w e  bijdrage in het familieboek 
uw bemerhngeni suggesties en commentaar. 

Modeprijs voor Aikmaa~ 
ontwerptalent 

De nieuwste modeprijs voor aan- 
stqrmend ontwerptalent. de Preetax 
Fashion Award is gewonnen doar de 
Alhaarse Saskia I<empeman. Ze h e g  
de award voor h a r  collectie 'Nature ver 
sus pseudo-nature', waarin Saskia zich 
onder meer liet inspireren door de 
Japanse verpakkingskunst. 

Kemperman studeerde onlangs af aan 
het Instituut voor Fashion Management 
& Design Koetsierpontagne in Amster- 
d m  Behalve de felbegeerde diplama's 
werden vier belangrijke prijzen uitge 
reikt. De Freetax Fashion Award werd 
voer het eerst aan een student van 
Montaigne gegeven. 
Saskia liep tijdens haar studie stage bij 
haar tante, de bekende Amsterdamse 
ontwerpster Cora Kemperman, die ja- 
renlang de creatieve en stuwende 
kracht was achter het modebedrijf ~ a c d  

Maggie. 

Uit: Noord.Halland Dagblad 15-7-'96. 

Een cyclatlmroze jurk uil a@ calIertie van 
Saskia ICernpeman. 



Elke familie schrijft Aldus 

haar eigen geschiedenis 
Velen hebben de heimelijk wens een beroemde wowader te hebben , of verlangen 
naar een familiewapen op de schoomteenmantel. h werkeEjkhe3.d blijkt de eigen 
geschiedmis vaak net w spannend als die van adellijke a&omst WE gefascheeril is 
door het spwren naar de opa van zijn opa van zijn opa, heeft nu een k h n g i j k  hulp 
middel in de vorm van het boek 'Maak uw eigen stamboom' van Gerard van de Nes 
uit Tiel. De auteur refkt vandaag het eerste exemplaar uit aan modeontwerper Frank 
Gwers. Ben gesprek "Heet je  Biedermeier, dan wil je toch ook zo'n kastje." 

We willen allemaal een beet- 
je familie van de koningin 
zijn of van een beroemde 
voorvader afstammen. 
Volgens stamboommaker en 
wapenschilder Gerard van de 
Nes is daar niks mis mee, 
want dat gaat vanzelf over. 
Als mensen op speurtocht 
gaan, terug in de tijd, en hun 
eigen farnilieg&schiedenis 
gaan schrijven, ontdekken ze 

-at die net zo interessant is. 
Om zo'n speurtocht te verge- 
makkelijken heeft Van de 
Nes een zeer toegankelijk 
boek geschreven waarin hij 
de onderzoeker voorgaat in 
het doolhof van de geslachts- 
en wapenkunde. De direde 
aanleiding voor dit boek, 
'Maak uweigen stamboom' is 
het tv-programma 'Allemaal 
Famgie' van de TROS. Het 
Heraldisch en Genealogisch 
Atelier Armoria1 uit Tiel, een 
bedrijf w a m e r  Van de Nes 
de scepter zwaait, lieeft voor 
dit programma de stambo- 
men van zes bekende Neder- 
landers uitgezocht, Vandaag 
krijgt modeontwerper Frank 
Govers, een van de zes beken- Gerard van de Nes 

de Neddlanders, het eerste exemplaar uitgereikt bij Armorial in Tiel. Daarna is hef 
-boek in elke hoekwinkel te koop. 

"Waamm Govers? Omdat hij in Tiel geboren is en omdat ik mijn schoenen altijd bij 
zijn broer hier in Tiel koop. Frank doet verder ook niet zo moeilijk: er zijn bekende 
Nederlanders bie voor zo'n uitreiking duizenden guIdens willen vangen. Flauwekul 
natuurlijk. Nee, Govers niet, wii wel opgehaald en thuisgebracht worden en lekker 
eten. Geen probleem." 
Gerard van de Nes oogt tijdens het gesprek wat moe maar zeer tevreden. De serie 
'Allemaal Familie' zit erop en bet boek Iigt voor hein op rafel, net van de drukker. 
"Of ik even een boek wilde schrijven bij de serie en dan nog liever gisteren klaar dan 
morgen. Mens, ik had nog nooit een boek geschreven. We hebben ons kapotgewerkt 
de afgelopen maanden en zonder de hulp van mijn medewerker, de historicus 
Willem Ruizendaal, was het nooit op tijd afgekomen." Zeals het er nu uitziet, blijft 
het voarIopig hard werken bij Armorial. De TROS heeft Van de Nes al benaderd voor 
de volgende serie die in het najaar begint. 
" 'Allemaal familie', was een groot succes. Maar ik wil bij de volgende uitzendingen 
wel iets meer bemoeienis met de redactie van het programma." Bet heeft hem af en 
toe verdriet gedaan hoe koud en kil het soms verliep tijdens de uitzendingen. De 
bekende Nederlandcrs hegen aan het einde van het programma als een formaliteit 
nog even snel het in het blauw kunstleer ingebonden familieboek. waar maanden 
genealogisch onderzoek In zit, in de handen gedrukt. Op dat soort momenten zat 
Van de N ~ J  zich thuis voor de buis te verbijten. 
"Zo'n boek is nier zomaar een stamboompje. Nee. de familie schrijft geschiedenis. 
Het is verschrikkelijk mooi om te doen." De heraldicus laat een familieboek zien van 
een particulier met de familienaam in gouden opdruk. De stamboom oogt als een 
genealogisch kunstwerk in kleur waarin al de namen zijn gekalligraf&rd. 
"De vrouw over wie het gaat, heeft in de oorlog haar joodse vader in de gaskanier ver- 

Omdat hij niet goed op zijn brdhahan 
had gepast, veroordetde de kanton- 
rechW hem deze w& tot duizend gul- 
den boete. h de dierenwhld was 
Ramon Kemperman uit Numansdorp 
vertdd dat zo'n h a h a m e t j e  een leuk 
huisdier kan zijn. Wist hij veel dat het 
in de APV verboden is. Eu toai het dier 
enige tijd ontsnapt leek, werd in Oud- 
BeiJerland ijlings een zwemverw afge- 
kondigd. 

Wat bracht u op het idee om een bril- 
kaaiman aan te schaffen? 
"Binnen anderhalve dag kwam ik op het 
idee en heb ik liem gekucht. Heel impul- 
sief. Het is weer eens wat anders. En 
zo'n kaaiman is gewoon in de winkel te 
koop, dus zodoende dacht ik dat het 
allemaal goed zat. Is een beetje anders 
uitgepakt." 

U wilde de kaaiman gewoon als huis- 
dier? 
"Ja, dat was ook mogelijk, zei de man in 
de dierenwinkel. Je kunt hem niet hele- 
maal los Iaten lopen, maar de verkoper 
zei: op een gegeven moment gaat hij 
aan je wennen. Dus dan kon hij gewoon 
los in de kamer. Maar dat kan gewoan 
niet." 

Het ging meteen al mis7 
"Ja, ik heb hem nog geen 24 uur gehad, 
toen was ik hem al kwijt. Kon daarna 
vond ik hem terug in een kast, maar hij 
reageerde nogal fel. Toen heb ik de d ie  
ren- gebeld, maar die wist er geen 
raad mee. Later keek ik weer in de kast 
en toeli was hij weg1 Ik zoeken. De 
ramen stonden open. dus ilr denk: die is 
weg. Ik heb de politie gebeld. daar heb- 
ben ze het nogal ernstig opgevat, voor 
zoui klein dim." 

Waar werd hij tenslotte gevonden? 
"In de kast onder de stereotoren. Bij 
was door het gaatje van de bedrading 
heengebpen, waar hij eigenlijk hele- 
maal niet doorheen paste." 

A D V E R T E N T I E  

V E R Z E K E R I N G E N  

Beatrixplein 1 7031 Al WEHL 
Postbus 8 7030 AA WEHL 

Telefoon: 03 1 4-684 1 41 
Fax : 03 1 4-682043 

SPAARBANK 



loren. Zi j  kwam met allemaal brieven bij me die haar vader i0 bet concentratiekamp 
aan haar moeder had geschreven. Zelf is deze vouw ongehuwd en ze vindt het idee 
verschrikkeiijk dat na haar overlijden de brieven in de vuilnisbak terecht zouden 
kunnen komen. Ook wii ze de twziaif achterrieaes en -nichtjes een herinnering mee- 
geven aan hun opa en oma in plaats van een e r W .  Armorial heeft torn de stam- 
boom uitgezaat en fles wat nag herinq~rde aande potouders -foto's, bidprentjes, 
het aouwbq&je, de brieven. en andere schriftelijke stukken- in het beek verwerkt, 
Dit familieboek ging voor mij helemaal leven." 
Van de Nes stopt met ~erteQen, wasneer hij zich'de brief voor de geest haait die de 
man voor zijn wouw een paar uur voor zijn dood had psrhrwen. Toen ze het boek 
imam aphal+m, hebben,we er nog uren in zitten bladeren:' 

Kwartierstaat 
Een farrdiebe laten maken kost voor e@n sramreeks (voorgalacht in mannelijke 
lijn) vijfTienhonderd piden en voor een kwartierstaat [een vmrgasIacht in ~ótvel 
mannelijk als vrouwelijke Ejhj drieduizend @den. De wapemchdder heeft dertig 
hoogges&ioolde genealogische medewerkers dsor het hele land, Zij duiken voor hem 
in stads- en streekarCbkven, in notariële en gerechtelcke documenten, bezoeken 
kerkachieven, pluizen ridderordes na en vele andere docummten eh akies in bin- 
nen en buitenland. "Ben keer is het Arm6rial gdukt tot het jaa? 628 uit t@ karn& 
Een mazzeltje h ~ o r  & ontzettend leuk zijn we t ro ts  op Die f a l i e  stamt rechîst- 
reeh van Karel de Grate af. We hebbm het boels z w e i  in het PS@derIands ais in het 
Engels laten druk&&. De familie is over de hele wereld verspreid." 
*Zelf een stamboom maken Is natuurlijk ook bnqettend l&& Het ene geslkht gaat 
en de volgende komt In de meeste gevallen kennen we ons voargeslacht tot  enkele 
generaties r m g  en weten we m g  wie onze graot~dmwaren. Maar nog vroegere 
generaties verdwijnen vaak in het verleden. De laatste járw magen steeds meer men- 
sen zich af wie hun voorouders zijn, hoe ze geleefd hebbm . waar d die betover- 
grootvaders en -moeders op de maatschappelijk ladaar stonden;" Het besluit op 
zoek te garui naar de wortels, wardt meectal een avontuur dat de mensen niet meer 
loslaat, aldus Van de Nes. "De ontdekkingen die gedaan worden: zijn zo fwaerend 
dat heht zoeken als een verslaving kan gaan wakeh. Want weten de m a ~ e n  bet en, 
dan willen ze WL het andere weten." 

"De eerste honderd j= temg lukt meestal d. daarna watat het bsiiger. Oude 
aktes zijn h a a t  niet meer te lezen, ze zijn o n ~ M e l i j k  en $bms fonetish ge&~evm: 
,sen schreef de woorden op zods ze werden uitgesproken." 
Van de Nes heeft ifi zijn bofk een hoofdstuk &@jd aan fier oude schrifk afkortin- 
gen, Latijme temen en sym'balen die her mderzoek v & g e ~ I i j k e n .  h een beg& 
leidend werwodt s taan  alle adressen van de rijb~&ievea 9 is er plaats om z@ de 
resultaten van het ondermek in werkcapporten te: schrijven. 
"in deachieven hijgen mensen alleen nog maar toeg=ang'tat de gegevens op het: 
beei&chierm:r)e oorspronkelijke dacumenteb a aktes dden achter slot a grendeI. 
Er wora te veel. gestokn. Het lezen en begrijpen van deze gegevens, fiches, is behoor- 
Lijk moklijk, daarvo6r moet iemand genealogische ervaring hebben. Vandaar die 
extra qndacht voor het oude schrift." 

Zelf komt Van de Nes regelmatig documenten en aktes, tegen waar het lakzegel vanaf 
is gehaald "Dit is ontzettend jammer, desastreus bijna. Het is juist zo leuk wanneer 
ontdekt wardt dat een familie een familimapa draag en dan is het weg, niet meer 
te traceren, doodzunde. Want als je Biedermeier ácet dan wiI je t o d  aak zo'n kastje. 
Zo gaat dat mk met familiewapens. Dia horen QP de 8choowixenmantel thuis, vin- 
den de mensen leukn 

Ut: Re Geldqknder dinsdag 19 dpn7 19% 

De politie nam h m  in beslag? 
"Nee. ik heb de politie gevraagd of ze 
hem weg wilden halen, omdat ik er ver- 
der niks meer mee te maken M d e  heb- 
ben. En toen bleek dat de piaatseiijk 
wet hier zo'n dier verbiedt. Wist ik hel+ 
maal niet. Ik bedoel, aïs je een kaaiman 
mij kunt kopen . . . Daamm ben ik ook 
in hoger beroep gegaan. Mijn advocaat 
zegt dat de gewone regels boven de 
plaatselijke gaan." 

Waar is de kaaiman gebleven? 
"Mam Iguana ia Vlissingen, een reptie 
lenopvangcentnua Ik wilde wel dat hij 
een goed tehuis heég en daar heeft de 
politie wor gezorgd. De wrkoper heefi 
mij maar wat vertxld. Je Tent zo'n dier 
niet  t h u i s  hebben. R begrijp niet dat die 
dieren zo makkeiiik verkocht kunnen. 
worden." 

H& u her dier al npge20&t? 
Wee, dat wilde ik wel, maar hij zit in 
quarantaine. Ik weet niet waarom." . u 
Hoe p o t  is  hij inmiddels? 
"Een mem twintig. Hij kan in de juiste 
omstandigheden wel rwee en eenhalve 
meter worden." 

U he&nu een ander huisdier? 
"Nee, ik schaf helemaal geen dieren 
meer aan. Ik hen volledig genezen." 

Uit; Het Porod 

Op 20 oktober 1.1. is verschenen in We+ 
tervoort het boek "Liemers dialec in - 
Westemoo~t", geschreven en samenge 
steld daar fEade'KPrnpeman. 
Het boek bevat een aifhbetische w o o r - ~  
denlijst e n  meer dan 275 gezegdes. 
Daarnaas t ve~halm. liedjes, gezegdes, 
gedichten en recepten. Het is verlurh. 
tigd met meer dm 200 tekeningen van 
de hand van de schrijver. 
Prijs f 25,- exd. ver~efidkosten~ 
Het boek wardt u toegezonden na uver- 
mabig van f 30,- op giro 1938720 met 
vermelding "dialectboek". 
Van de oplage is Op dit moment d ruim 
2/3 verkocht1 

Administratiekantoor Kemperman 

VCOR MIDDEN- EN KEINBEDRLJF, 'EREMGINBEN EM BARTI(IUUEñEN 
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Wassen Koelen e N + Hl-Fl 
Daar moet 'n expert bijkomen. 

expert @ - TOLSTEEG 
Utrecht, Twijnstraat 46 - 48, Tel. 030-31 9916 



Cultuurprijs voor Huissense gilden 
HUISSEN - De 16e Huissense Cultuurprijs is zaterdagavond uitgereikt aan de gilden 
St C;anguIphus en St. ïaurentius binnen de stad Huissen. Burgemeester Wemon, 
b e s c h e m h ~ ~  van de gilden, reikte het beeldje van de zwaan in de Hoeve uit aan 
voorzitter Lwis Muller. 

Traditiegetrouw hield de eerste burger van Huissen de spanning er nog wen in en de 
volle feestelijke zaal kreeg de gegevens over de nieuwe dtuurprîjswinnaar mondjes- 
maat toebedeeld. 
"De winnaarvan de prijs heeft de Huissense cultuur hoog in het vaandel sraan, hij is 
e g  traditie gericht en vindt dat Huissen Buissen moer blijven. Hij kent het oudste 
gedeelte van Huissen door en door en is daar ook trots op. liet is een vereniging die 
meer dm 25 jaar oud is, maar ondank hun leeftijd zien ze er altijd goed gewassen 
en geskeken uit", zo liet burgemeester Persoon cryptisch weten en hij voerde de 
spanning langzaam op. 
"In hun outfit vertegenwoordigen ze Huissen op voortreffelijke wijze", vervolgde 
burgemeester Persoon. "Net als de Bevelander Muzikanten dolen ze door heel 
Europa, maar ze blijven in Huissen temgkomen, want daar ligt hun hart. Heel 
belangrijk is ook dat ze met de verdediging van Hitissen belast zijn. A l s  ze in Arnhem 
wisten dat de gildebroeders hier waren . . . Als het moet dan vechten zij er voor, 
want oorlog. maar ook religie zijn trefwoorden die goed bij hen passen. Binnenkort 
is het met de spiegelgevechten afgelopen, dan wordt het echt menens. Na vanavond 
vindt u ze nog in de schutterspuíjes aan de Zeeg en daar blijven ze. De hele zomer. 

-n over tien jaar komen ze in de geschiedenisboeken: de slag bij Halthuizen 19961 De 
Arnhemmers trokken weer met de staart tussen de benen huiswaarts." Zo eindigde 
burgmeester Persoon. De zaal had er een ferm applaus voor over. waarna Louis 
Muller de sculptuur van een zwaan in ontvangst mocht nemen. "ik zag gildebroeders 
die hardop dachten: eindelijk!", merkte spreelcstalmeester Karel Vliem gevat op. 

Uit: Arieuwe l(oeïier, 5 juni I996 

De 36e Cultueirprfjs van Huissen werd uitgweikt aan de Huissende Gildm 
(Foto: Persbura 02,er B e h l ~ ~ e )  

Familieberichten 
GEBOMN: 
Dinsdagmiddag 5 maart 1996 om 14.13 
uur is onze dochter geboren.Leonoor 
Louise. Leonoor is prachtig en weegt 
3840 gram. Carola Schoor en Frits K m -  
perman, Van Aerssenstraat 170, 2582 JT 
Den Haag. 070-3584421. 

Onze dochter Björk is geboren op 18 
september 1996 zij weegt 4170 gram en 
is S2 cm lang. Ron en Betsie Kemper- 
man. Mosveld 82,1032 GG Amsterdam. 

Dankbaar en dolgeIukkig zijn wij met 
de geboorte van onze dochter en mijn 
nisje Marloes Frederika Dorothea, 
29 olober 1996, Torn, Maria en Astrid 
Kemperman. 't Slag 44, 6931 EH Wester- 
voort. 

Op dinsdag 12 november 1996 is in 
Zutphen onze dochter en ons nisje 
geboren. Wij noemen haar Jinke. 
Koos en Manique Kemperman. ICjille en 
Aldcie. Gaanderij l. 7211 GC Eefde, 0575 
542368. 

OVERLEDEN: 
Frederika Verstege, echtgenote van J.H. 
Kemperman. zij werd 81 j aar. 
J.H. Kemperman, Harry - NicoIe, Theo - 
Carolien, Torn - Diny, Ferdie - Truus, 
CMstine -Jan, Joost. Charles - Marian, 
Ron - Alice. Marcd - Nardie. Kleinkin- 
deren en achterkIeinkinderen. 
10 juni 1996, Handelsweg J, 7081 Aü 
Gendringen. 

Gerhard Kamperman echtgenoot van 
Grada Hoogkamp en vader van zijn 
overleden dochtertje Marietje. 
29 juni 1996. Oude Zutphenseweg 10, 
6998 AL Laag-KeppeI. 

Theo Kempeman op de leeftijd van 62 
jaar. De familie. 31 juli 1996, Prinses 
Iwnestraat 3. WehI. 

Hendrika (Riek) Neijenhuis, sinds 1975 
weduwe van Johannes Wilhelmus K m -  
perman. I I september 1909 - 29 augus- 
tus 1996. Kinderen, Heinkinderen en 
achterklei&nd. Correspondentieadres: 
Dhr. J.S. Kempeman, Burchtgracht 6, 
6851 BJ Huissen. 

Beste redactie, n.a.v. het artikel in het Kemperman Journaal van juni 1996 
(waarin Barbara schrijft: Kernpermannen uit Huissen of Huissense stam 
kom op en vertel mij eens een anekdote over de Gilden: het hoeft geen 
boekwerk te worden, een paar regels kan genoeg zijn. Dus ik vraag nu 
speciaal om verhalen, anekdotes of zo OV- de omgang en de schutters- 
gilden), hierbij geen anekdotes maar toch wat informatie. 
En bij deze veel Iof voor jullie inzet en de wijze waarop het blad met 
regelmaat verschijnt. Ga zo door! 

Met vriendelijke groeten., 
W.J.Kemperman. Driegaardensestraat 8, Huissen P 

Berendina Geemuida Bouwman-Kern- 
perman, sedert 13 juni 1974 weduwe 
van Hendrikus Johannes Wilhelmus 
Bouwman. op de leeftijd van 87 jaar. 
Gaanderen, 5 augustus 1996, 
Huize "St. Jozei?. 
Correspondentieadres: J.GM.Bouwman, 
Onstein 14, 7006 JV Doetinchem. 

Riet Heerkens, Maria Anna Adriana, 
echtgenate van Ton van Delft, in de Ieef- 
tijd van 76 jaar. AA. vati Delft, khderen 
en kleinknderen. 11 september 1996. 
Hugo Verrieststraat 41,5044 PG Tilburg. 



Sssstt, niet verder vertelien Hendrika Kemperman-Putman 
23 januari 1906 - 19 september 1996. 
Wnderen en kleinkinderen, Steenbak- 
kersweg 1 l, Rheden. Correspondentie- 
adres: G.HA Jeurissen-Kemperman, KP 
renbhernstraat 26,6991 VP Rheden. 
Sophia Theodora Bouwmeester-Kemper- 
man, weduwe van Theodoms Hermanus 
Bouwmeester eerder weduwe van Evert 
Hendrikus van de Beeten, zij werleed, 
voorzien van het H.oliesel, op de leeftijd 
van 86 jaar. Kinderen, klein. en achter- 
Heinkinderen, Vdp, 24 september 1996. 

Derkje Kemperman-Siep (Dicky), 
Arnhem 12 maart 1919 - 5 december 
1996. W.J. Kemperman, Paul en Marian, 
Ren6 en Anske, Jeroen, Michiel. Kronen- 
burgsingel 783,6813 GP Arnhem. 

Herman Frieling, weduwnaar van Ai- 
bertha (Bert) Eeertruida Hmdrika Kern- 
perman. Rheden. 31 januari 1916 - Velp, 
7 december 1996. 

Ssttl Niet v d e r  vertellen. Het Gelderlander Pers Mannetje, dat dagelijks een korte, 
wijze mededeling doet op de voorpagina van deze Jamt, figureerde deze week in wat 
groter formaat in de pastoor Reulinkstraat in Gaanderen. " S s s s s t t t ,  niet verder ver- 
tellen," zegt het GPMannetje met de vinger op de mond. Dor& HCempeman wil 
kennelijk niet: weten dat ze "al" u'eertig is. Nou, dat kan deze Gaanderse wel vergeten. 
Want het mannetje van de krant trekt vanzelf de aandacht. Een most: altijd met 
glimlach. 

Over den Gerechte, ICemoten, 
getuigen en een Timmerman 
In judido te Dinxperlo Vrijdag den 12e April 1805. 
C&m Mr. A.C.S. ten B O M ,  tijdelijk substituut Ilrost 

WA Jeerink & Joh -Arn. B o h d :  keurnoten. 

Enen Jan Larnmers alnoch woonachtig aan de Buenk Maathe in de Boerschap Lintelo 
onder Aalten, volgens zijn zeggen oudt zijnde omstreeks veertig jaren. 

Geeft aan den Gerechte te kennen, dat hij onlangs van eenen Willem Caspers als last- 
hebbende van eenen ouden Chersjant Anthoon, heeft gekogt een Huisje tot Afbraak, 
staande in de Heurne onder Dinxperlo, met: oogmerk om op de grond van zijns 
ouderlijke Goed Nijman meede in de Boerschap Heurne ander Dinxpcperio geleegen, 
weder te doen ter neder zetten en optimmeren, om daar in op aanstaande Maaij te 
gaan woonen, dat liij tot  die afbraak en weder opfirnmering in Dag Huur heeft aan- 
genomen en werkelijlt gebruikt, de Timmerman Jan Fölckink, met zijn beide Zoons 
onder Aalten woonende , dat hem ander het afbreeken r7an dat Huis of Huisje, zoo 
als hij Dinsdag 11: zijnde geweest den 9e deezer Maand April, duidelijk ontdelcr 
heefl, ontstolen zijn, een aantal Bouwstoffen en Materialen van dien afbraak, als 
Rode Huispannen, bepaalende ongeveer wel derde half honderd, een geevel plank, 
een parrhij Latten, noch eenige stukken van planken, ongeveer wel anderhalf h m -  
derd tichelsteenen, een plank van de Bedsteede en eijndelijkdrei Eijlcen Zolder plan- 
ken, dat hij de diefstal heeft ontdekt en opgespaort, door aan het vervoeren van een 
gedeelte der afbraak met zijn kar en Os zijnde, in een gaaven digte bij dat aftebree- 
kene Huisje geleegen, ontdekte dat er een rode Huispan, uit eenig daar in gestrooid 
afval van Dokken en Stroo, stak. dat getuige met handen dat strooisel weg krabben- 
de. alder een aanmerkelijk aantal roode huispannen bevond, en aan her einde van 
dezelve, eene grootc quantiteit tichelsteenen rneede aldaar verborgen, ontdekte. 

Dat Getuigen vermoeden hebbende dat eenen Berend Kemperman, die digte bij die 
graven op eene door hem aangekogt kamp, een Nieuw Buisje t i ~ m e ï t  hem getuige 
daar omtrent eenige inlichtingen geeveii zoude, hij getuige om ten allen tijde bewijs 
te hebben den timmerman Jan Fökknk en deszelfs beide zoons Wessel en Arend-Jan, 

De Aktiviteitencommissie 
bedankt Frans Mijnen 
Afgelopen voorjaar heeft Frans 
Mijnen na S jaar trouwe inzet, zich 
teruggetrokken uit de aktiviteiten- 
commissie, 
Wij willen Frans vanaf deze plaats 
van harte bedanken voor zijn inzet 
in de afgelopen jaren en hopen 
hem nog vaak bij onze jaarverga- 
deringen te mogen begroeten. 

De ahiviteitenmdssie i s  met 4 
personen nog op sterke, maar 
mocht u interesse hebben, laat het 
ons dan weten. 

Bestuur m aktiviteitencommissie 
Familievereniging "Kemperman". 



heeft meede genomen, en nadat Wiewe Huisje van dim Bc~end Bmpennan gegaan 
is. dat hij hem niet te huis vindende, zijn vrouw Gerdtja genaamd over die in de g a -  
ven verborgene voorgeachreeven Bouwstoffen heeft: aangesproken. en met verwonde 
ring gevraagd, of zij ook wist, hoe dat die pannenen steeneh, daar zoo verstopt en 

berbmgen waaren: dat die Eerritje ap die vraag onsreld woordende, Getuige haar 
mor de Dief gehouden heeft, dat die Gerritje in het eerst zeide, dat het haare huij- 
spannen waaren, dog dat zij de Tichelsteenen van Getuige ontnomen hadde. doch 
naderhand aan Getuige bekende, dat zij ook die verstopte: en noch m e e r d e  pannen 
in eene aardappelenkui1 begraven, getuige onstoolen hadde, dog dat zij al dat rint- 
vrcade  weder aan gemige wilde temg geewn, e n  brengen op de plaats daar zij het 
weg gehaald hadde ais hij maar niet ging klaagen, dat: Getuige voerders in den Bof, 
omen in het Huijs van dien vmrzegde Berend Kemperma, Gnder assistentie onder 
assistentie van den opgemelde Timmerman Fokkink en deszelfs beide Zomen, is aan 
het zoeken gegaa, en bevonden, dat op onderscheiden plaatsen, meerder van Zijne 
afbraak verborgen zat als de Gevelptank, drie van zijn latten, en eenige stukken van 
zijne planken, alles onder oude Dokken, Stroo en mest vverbprgen en begraven, dat 
hj die vrouw van B.K$mpemnGerritj, ook daar van, voor den Dief heeft aangespra- 
ken, hetgeen zij aan Getuige bekende, van al dat bwandene hem ontstolen te heb- 
ben, dat Ggmye daarop na zijns u& Hnis den Nijman gegaan is., dat eenen W i b m  
Caspeq h+ gevolgd is, en hem namm die vrouw Kemperman eeae onbepaalde 
somme geld heeft aangeboden , om het aftemaken, als hij Getuige maar niet ging 
klagen,dog dat Getuige dat aanbod van den hand geweezen heeft. 

Dat Getuig 's anderendaags Woensdag den 10e deze~, wederna dat Huisje van Garrit 
Kemperman ggaan is, en de man niet te Huis vinden, andernaal Zjne vrouw 
;erritje,Wer bet hem noch al meerdere ontsblene onderhouden en haar ook daar- 

k a n  voor den Dief heeft aangesprolcen, dat Getuige weder aan het zoeken is gegaa, en 
in har Hafondar & aarde begraven bevonden. zijne Beddeplanken, en nog een aan- 

. a1 pamen, @ een aardappelen h i j 1  verstopt, dat die C;erfitje hem getuige ook d e s  
gelijks bekad heeft, dat en alles wat in Iraaren Hoff nog mogt bevmden worden. en 
opgegraaven wierde. van dien afbraakgesrolene te  hebben, doch als men buiten haar- 
en H ~ f f  iets verho-n mogte vinden, Zij daar ,geen deel aanhaddepat Getuige daar- 
op weder na zijn voWuis  den Nijman is gegaan, aal die Berend Kempermm en zijn 
vrouw krritjr, hem kort daaropgevolgd zijn. dat dien B.KempPeman ana getuige 
heeft aangeboden, om bij aldien er pam'en van (ktuige's afbraak. op zijn Nieuwe 
Huisje mogen hangen, hij die er wilde afneemen, m aan Getuige temg gewen, en 
dat de vrouw Gars3tje op haar h i e n  voor Getuige k ter neder gevallen, en hem getui- 
ge in presentie van haar man gebeden, om het niet aan '"terecht aante geeven., 
biedende te gelijk aan getuige aan, om hem haare Heederen, en hunne koe uit de 
stal te wilIen geeven. om het aftemaaken, als hij maar niet,&g Magen, docht dat 
Getuige, ook al dat geoffereerde geweigerd en zich verpla t  gwonûen heeft, van dat- 
een en ander aangifre aan den Richter van Dinxperlw te 'doen, en ookhzoverre, daar- 
aan voMaah heeft, door het aan de Gerechts Bode Bedpan Dîmpalo, die hij tgeval- 
Eg op de weg rencontreerde, raantegeven, met verzoek om aan de Richter van 
Dinxperlg over te brengen. 

Paradepaardjes van de 
preparaties 
ZWOLtS - Wil je de natuur in al z'n 
sShoopkid bewonderen, dan moer je 
mmaai gespkeu over engebgeduld 
~~. Sommige à h m  @n 
Imm~mschllwdatzePchniet~ 
maar laten zien. Wie niet over die ver- 
eiste dosis geduid bedild, k m  een 
kijkje wmen in het mUieumWum De 
Nootenhof in Zwolle. Daar wordt name 
l i j k t o t e n m e t l S d e r r e m b e r e e n ~  
de van g e m  &eren gehorrden. 
waarbij het natuwschoon zich op alle 
gemalc laat bekijken. 

Deze tentoonstelling 'Opgezet Neer- 
gezet' is een spectaculaire presenmie 
van aUe werkstukken die deelmamen 

aan de Nderlandse kampioenschappen 
prepxeren. De dieren zijn ingedeeld in 
verschillende categorieën. Za zijn er 
onder meer de grote en kleine zwgdie 
ren, vogels, skeletten, jachttrofeeën, 
modellen en anatomische preparaten. 
Volgens Theo Kempernan. conservator 
van het Natuurmuseum West Overijssel 
dat de prepareerkampioenschappen 
organiseert, zijn er enkele spectaculaite 
inzendinga te zien: "Zo is er een gigan- 
tisch¢ Amerikaanse bizon te zien. 
Bekend van de indianen en nu in Zwolle 
te bewonderen. En wat te denken van 
het bijzondere skekt van een in ons 
Iand uitgestorven visctten. Daarnaast: 
hebben we- een varkentje met twee kop- 
pen en her skelet van een panter." 
De diverse inzendingen zijn beoordeeld 
door een internalionale jury, dia Iktten 
op onder mem houding, de oog-stand, 
de Meur en de montage. Vandaar dat 
uit6tuitead de paradepaardj es onder de 
preparaties in Zwnile te bewonderen 
ZijXL 
De exposirie duurde tot en met 15 
december en is dus helaas niet meer te 
bézifhtigen. 

Hebbende Getuige, deze zijne Judiude  veldatuige, na duidelijke preIectuur der- 
zehes gestendige, et subprevia per juri avisati~nen met Solemnedat Eede behouden. 



FamiIieverenqmg Kemperman 
Postbus 75 
3940AE Doorn 
Bank M N  nr. 5586.839S 

l 
-1OENEN - Liefst 5 turnsters van Turncentnim Midden-Oost-Nederland 
werden onlangs kampioene bij het NK in Naarden. Bij de wedstrijden in de Glijn 
Diane [bal, Lise Kemperman en Sandra Kemperman, bij de B-meisjes Joanna Herben 
en bij de B-pupillen Marscha Davans. En uiteraard mag je dan op de foto. 

De Arnhemmer, 11á19%j 

t a v .  bovenstaande vereniging. 

De verenighg staat ofncieel ingeschreven 
in de kmer van Koophandd te Umcht, 
nr. Y481792. 

Redaktie Kemperman Journaal 

Barbara Prinseïi+Kemperman 
Juliana van Stolbergstraat 42 
1901 CJI Castricum 
0251&51670 

Harrie Kempeman 
Dr. Schaepmanstraat 36 
6931 DN Westervoort 
026.31 18731 

han dit nummer werkten verder mee: 
Ton Kemperman -Doom 
Eerard Kemperman, Den Bosch 
W.J. Kemperman, Huissen 
Frcddy Lenz 
Ton van Delft 

Tekstverwerking: 
Hans Kemperman, Westervoort 
ZetwerWOpmaak en drukwerk: 
Drukkerij Kemperman, Arnhem 

in. de kerstnacht 
geeft een goede 

hopoogst. 

Het boek der natuur 
belooft ieder jaar 

een nieuwe oplaag. 
B.C Andersen 

Algemene 
Ledmvergaderhg l997 
Noteer vas t in uw agenda: 

zondag 13 april 1997 wordt de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergade- 
ring van uw familiwerdging g e  
houden. De plaaîs en het prograni- 
ma f l e n  op een later tijdstip nog 
bekend gemaalct worden. 

Het bestuur 


