
december l997 

Achtemamen, geslachtsnamen: wan- 
neer zijn ze er mee begonnen? Men ze@ 
pas na het einde van de Middeleeuwen. 
In Nederland werden ze pas verplicht 
toen Napoleon een &&erlijk Decreet 
uitvaardigde (Wo.7178) pp 18 augustus 
1811, dat luidde: 
W.I. Diegeenen onzer onderdanen der 

d e p a r t m ~ n t e n  van het voormalig 
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of WilIem, dan werd de achternaam 
van Piet: Pieterszoon, Pieters; Jan werd 
Janszoon, Janszen, Jansen; Hendrik: 
Hendrikszoen. Henikiksen; Comelis: 
Cornelisxoon, Camelissen en WiLiem: 
Wiilemczoon, Willems of WilIemsen. En 
daarna ontritand de verwarring met 
dubbeIe s, SZ, met en zonder n, enz. dus 
Janssen, Janszen, Janse, Janszen ..... 

l l l l l l  
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kom d'r maar eens achter 1 

Holland, der Mohden-van-den Rhyn. der 
Mmden-van-den-Schelde en van het 
arrondissement van Breda, die tor hier 
me geenen vasten familienaam en voor- 
n a m  gehad hebben. zullen gehouden 
zijn 'er e*enen aan te nunen in den loop 
van het jaai der afkondiging van ons 
tegenwgfdig deCreet, en 'er aangifte 
m n ~ t e  doen by 'den beambte van den 
burgerlljkeit staat der gemeente in 
w e h  zy woonachtig zyn. 
Yoe ontstqnden de achternamen, waar- 

Ldaar werden ze gevormd? 
De bekendste zijn misschien wel de 
afteiclingen van Vaders voornaam. 
Heette vader Piet, Jan, Hendrik, Cernelis 

'n Beroep werd ook gretig aangepakt als 
achternaam. Balrke~, Mulder (Molenaar), 
Wagenaar, Voerman, Schik of Schut 
(d.i. Koddebeier) (en 'n koddebeier is 
weer een jachtopziener, vddwachter, 
poliúeagent), Potgieter (maker van tin- 
nen potten), Koperslager, Smid. e.d. 
Enige verwarring moet daî wel tot 
gevolg liebben gehad. Want Willeni 
Bakker kon bat van beroep smid zijn 
evenals &o de meermaker timmerman 
was[ 
Ook plaatsnamen werden dankbare 
geslachtsnamen (alhoewel de Code Civil 
van Napoleon dat verwed: "De namen 
van steden zuIlen niet als familienaam 

DP X~mermnn. 
]jet mincErr~rdQmacht ~etrnwdi bedach t 

Soo't aardse HL& tot nut h ~trrckn,  
Om wip voor ongwaì .te decken , 

6elyk hct reer bemint"& doed ; 
h a f  hourd men danme vkt te b w w n  
Daar'r Ieeven, bi huisbaLlio~iwen, 

&m neer 'i pon &r vuhiiirrn r n o ~ t .  

worden toegelaten" Zo ontstonden 
namen als van Swenter (Zevenaar), van 
Rees (stad Rees tpssen Wezel en 
Emmerich in het hertogdom Weefl, van 
Kleef, van Gelder. van Vreeswijk en ga 
zo maar door. 
Soms bewaart de geslachtsnaam her- 
inneringen aan oude toestanden. Zo 
zijn van de oude landweren nog te her- 
kennen in de Achterhoek: Landwem, 
Hanever, Hekboer, Hekkerk Rome 
boom, Boomhuis. 
'n Landweer was 'n wal met een gracht, 
sams twee gracbtenntn Oud verdedi- 
gingswerk dus. Waar er een weg door- 
liep was hij met mem wcillen versterkt 
(van der Wal) en om er door re kunnen 
waren er heICken met sterke slaten er in 
(van 't Bek]. De sleutels waren in bewa- 
ring bij boeren in de buurt. Bij de 
Bomer, Beumer, Boomkamp af Sluiter. 
In die landweer vonden nog meer na- 
men hun oorsprong: Hekman, Hekkert, 
Veldboom, de Wachte. Wachtman. 
Bij de landweren bevond zich vaak een 
tolhuis. De naam Spekman herinnert 
aan het Duitse woord Speclre, d.i. een 
brug van boomstamen ofrijshout. 
Ook kan je uit achternamen afleiden uit 
wellze streek iemand (of z'n vooiuadep) 
stamt. De Vries (de meest vaorkamende 
achternaam in Nederland), Drent, de 
~ O P I I X A I  dn Tiiaminu Fwanlr~  



Qaki menselijke ~ i p c h a p p e n  k a m b  een achtewaam vormen: de G m t ,  de Klein, 
,de Breda de Lang$4e Bruin. MenseUjke eigemcbappen waren.# q &&baar 
object mor schdd- of b i j w e g :  de h m m e  Frits. de spitse mn J'ansen, de d"iWFe 
Twn, &e 6uit Wemsen, de schele Wandem. de m e e  Jan. 
0 & k g e r 4 ~ a p  &end-q-d 4s achternaam:  mme er, vethaak, 5p#a%t Ejl, Mes. 
U i - m a  brachten soms-@@k uitkomst: de %t B r m .  Sommigm dachten &t 
dë?s&etg:wfng t"ail~.e@ &-EU, e ~ d m  tijddijk wa. Zi j  maakten ei; @a p p j e  van 
:en b i  naziaten zitten n ~ g  heden niet mmen ais Naaktgeboren, AahkrsMbbe, 
V & ~ e l i ~ ; d ~ ,  VxmgÍnbq,  Mmijweer enz. 
S Q ~ V ~  het E&% w so dat ook scheldnamen qchmamen ulrerdaa:  ahp per, 
W M & , , ~ # @ W ~  Bij %Snder& die ts vande&~g varen gelegd uorrd men som 
~@?@@rpen d& bij gebrek aan beter, achtier- waden. Zo schijnt de naam 
~&&.tte-g =d&w&en) in de wereld te zi$n @omen omdat men bij 'n von- 
d* een dobbeIsE=~ndf & e r - k ~ s t ~ .  
Atihqniasrien, b de kta$o@st tnalekdjjk te achterhalen: Bronckhorst, Deure- 
~U'E~.-Q~)~~WD~~W@~ van D a m  m de ñp&. van RF, vaa der Mitas. 
Oakv~!l&&men srfieppen rikt za b& veei mwilijkheden: Geenacker, Gmeneenad, 
d ~ e t t v d ,  &&@dm N a g e a p ,  van t Veen, Koldewey, Madderlmkt Möddtrnnan. 
W Wam- 3fr met dwe? ECrrodyhtUZeg, Knoester, Kreleger, Langewisch. Metcalfe, 
Ngqeriy Pa&bieq Pee2e Bin&~mt, Pieplenbasch, Reebeen, Savelkouls, Stipkens, 
TPappmden ofTre~,n&t? Waar hrha m? aliemaal vandaan? 
Bij mij in de straat wonen mensen met gewme, agemeen voorkomende namen: 
Wussen, Lulltascen, W&ss, Fandamp. M a g  eF &t w& e a  HHou-gree twen en van 
't Hul, Ilr%cau niet weten waar zulke ~1aCa~anarnen vandam kamen, 
En z.ij zullen ook wel niet wete& waarXemperni;tn vandaan komt ..,... 

De Jaar "W algemene ledenvqadering zd in lW op zondag 5 a@l gehouden 
worden. 3 w e locatie is nog niet va~tgegteld, maar reserveert U deze datum alvast in uw 
agenda! 

Varia 

De h&amde luedfn-g~ntwewtw Gcrra 
Kempmm opent eind deze maand 
aak een zaak ia de Arnhemse binnen- 
stad. Steda als Amsterdam, Antwerpen+ 
Gent en Utrecht gingen de Gelderse 
hoofdstad va r .  Kemperman heeft 
samen met Gloria f i k  uan de confectie- 
fstlxìqk prlc!, qri paw jaar geleden de 
kleine UJinfFeilicetGn opgezet. 
Kmgeman werd bekend als styliste 
vaer de destijds tislmaangev~a.de ,W&- 
kds Mac & &&e. h die funçlje werd 
haar ooit de 'Gmnd Seigneur' uigereikt, 
een pzesb@cuze oqderschei@xlff op het 
gebied w mo&. Kabr lfvpde ai sinds 
vele jaren aan gemaommeende winkd- 
Wens in Nederland qn Bel*. Het 
rwietal produceert ook e= Meding- 
merk onder de eigen naam Cor 
hJempem. De Arnhemse winkel kom* 
in de B&~emtraat op num;mer 16. 

Dalfken h& zijn emte mi1ir:dclt;e 
rais& 3ngmieur. Qad-ius Kerngemm 
nwg stch sinds i juli zo nii-emen. Ha 
jaen van studeren ~n tvhg  ~bj ap die 
dag w de Rij'ksh~geschool JJssellaad 
zijn diploma vqor de opleiding Uilieu- 
clhemie. 
Een hele prestatie, want slechtsS 18 pan 
ae 60 personen hebbien de apldding Mn- 
nen de geslelde ~ i o d e  afgerond. 
Kemperman start zich nu op de afbeids- 
markt. 

J 

Het b~stuiir 

Al$ act@it&enc.~mmissie wiUm wij even temgblifrk& t@ de & e m e  kdew 
mrgderlng van apr2 j.b. Op het eerste gezicht leek m de l&Liit: Gqlecia" een 
sfemlle plaats, direct aan de boulevard met rritzictxt: op we, ,am de vmgadering a 
Lu314 te kouden. 
De &mw&m onder- u mIla echtet. gemerkt heblm Gat &.ea t& nier olekk&asc 
@opw is, De geluWinsrJlllaiie was det in orde, de o&&tta~ wzi damdoar sle@t 
te ve~~ta;ui, en &e leden zaten wel erg dicht op eb^.  @sehsm.- 
WQ h.men als a&Gteit:e);lconm&aic wel allerlei redenen opomen Wawatn het m 
gega= is (de &pralren met de uitbarn waren dep gaed nag&me& e&.), maar op 
u~lucitteyt.zit u wa-rschijiilijk niez te wachten. 
Wfi -auIla vmr kamende jarei1 s t e e  regeled dat we a& -9- mn 
aparte mal hebka. *cadat we onder elkaar voltlomde raimîe en &U;q7aebhen, We 
kunm dan opgem&en, zmls die zich in J C a m n 2 w S  h e & e ~ , ' ~ ~ m g e & î ~ ~  kter  
ondemmgb en v~orkmira* Wij hopen dat U Zlch d& Mqdem a c c a ~ & e e  
van afgelopenjaar niet znTt laten &&&*n om e@ v a l p z x d e - ~  weet de 
pmtg%epJn1 
B.upelBk dm we &ar weer op 5 april 1998 1 

Nieuwe cursus stamboomonderz0gk 
van Teleac en bet. CentraaJ Bmau voor 
C;enealo@e 

Voorouders in beeld 
In 1988 werd door Teleac h samenwer- 
lúng met het Centraal Bureau vuor 
Genealogie een cursus genealogie ant- 
wikkeld, die in dat jaar werd uitgezon- 
den en daarna nog enkele keren werd 
;be~fiald.  h 3  ~nl%%kk~&kg W de! 
nea lag i ebeoe fe  heeft siads&a niet 
siilgestaan m d m m  h&ba Eieide h- 
stellingen ksloteri efea g&eeZ nfeawe 
maus op poten re zetten, met een 
nieuw handbek, voorzien ym een cd- 
rom. De ultz~dbgen begamen mmlag 
2 navembisp en eindigden op 7 decem- 
ber. 



Geachte Padievereniging 
Hierbij zend ik u een arikke1 uit de Huissense Koerier in week 6 van 1997. Het gaat 
om mijn b o a  Atphons (Fons) die uitgekozen is tot Huissenaar vd week en vorige 
maand tot jeugdidool 1996. Ik dacht het i s  de moeite waard om die aan jullie 
Familievereniging te melden. 

Met vriendelijke groet, 
zijn as, Yvonne Holleman-Kemperman, 

Huissenaar van de week 
Fom m p m m  
Huissen - Fons Kernperrnan is voríge maand bij Jonge Kracht door de jeugdafdeling 
gekozen tot jerigdidod van 1996. 

"Hij besteedt veel tijd binnen de club. geen activiteit is hem te veel. Zo gaat hij a1 
jaren mee met het jeugdkamp, bowlen, zwemmen, enz. Ovk als leider szaar hij zijn 
mannetie en een keer per maand loopt hij voor Jonge Kracht ook nog achter de 
papienvagem'' aldus het juryrapport. 
Naam: Alphons (Fons) Kemperman. 
Adres: Touwslagersbaan 4. in Huissen. 

bGebom: 27 september 1962 in Huissen. 
Opleiding: LTS. 
Kranten: De Gelderlaader. 
Hobbies: Voetbal en zwemmen. 
Ik zon een dag in de huid willen kruipen van: Pamela Anderscin (kaywatch). 
Waardeer mensen die: vrijwilliger in de sport zijn. 
Hakel aan mensen die: onterechte kritiek op mij leveren. 
Gentet erg van: jeugdvoetbaI. 
Bang war: ik ben voos de duvel niet bang* 
Belang i jk  belwenis in mijn leven: S5 jaar lid van Jonge Kracht en het moment dat 
ik tot jeugdidool werd gekozen. 
Sterke eigenschap: altijd mlijk 
Zwalrke e i g e n s c b ~  gauw op de teentjes getrapt. 
Mooiste plekje in HPLissen: het veld en de kantine van jange macht. 
Onmisbaar in Huissen: Jonge Kracht met al zijn artivitelten 
Mud& d i e  muziek v m  Nederlandsralig tot House. 
Radiozender: Trend PM en Keizerstad 
Fitm: J&asic Park. 
Favoriet.te$el&sle-amnd: lekker op de bank naar voetbal kijken d a m  een comedie 
(geen soap%). 
I,ekker e n: Eoerenkooi met worst. P L 1RUX"e uitgaansgelegeni~eid: zijn er nauwelijks. 
Laatst gelezen boek: Voetna1 International. 
Ik wil remlorte nag Wjt dat: Ik zeer vereerd ben om de Huissenaar van de week 
te zijn. 

Fons Kmpman neemt in de Icamine van jonge Kracht - In Ttee b-jzijn van z i j t  moeder en .zijn 
broer- de m i i s  in ontvan~st. 

G E B O r n  
Hanny (Johanna Frederica C;erarda 
Maria), dochter van G. en F.Kemperman. 
Pondes. Silvolde, 25 november 1997. 

Bjork, zoon van Ronald Koekoek en 
Betde Kemperman. 
Amsterdam, t S juli 1996. 

Marlees Frederika Domthea, dochter van 
Torn en Maria Kemperman, zusje van 
AsD-id. Westervoort, 29 oktober 1996. 

Jinke, dachter Qaxi Johannes kmpet. 
man en Monica Linthorat. 
Sutphen, 12 november 1996. 

Larissa Rozemarijn, dochter van Rob 
Kemperman en Kvonne Kemperman-van 
de Camp, msje van Vivianne. 
IJmuiden, 11 mei 1997. 

Jaris &jan, zoon van Eric en Jeanet 
Kemperman-Nelkers. 
Westavoort, 21 juni 1997. 

Job Jaron, zoon van Richard en Loes 
Kernperman, broertje van h o u k .  
Zevenaar, 19 september 1997. 

OVERLEDEN 
Geertnuda Kemperman, weduwe van 
J.MA. van Bussel, in de leeftijd van 80 
jaar. Nijmegen, 15 febman 1997. 

Tbeodorus Mataias Autoniris Kemper. 
man in de leeftijd van 65 jaiar. Bemmel, 
27 maart 1997. 

Wilhelmus ICempemn, T4 jaar, mrIe  
den in TiIburg, 27 maart 1997. 

Benhard J,M. Xempwae. 64 jaar, over- 
Ieden op 19 augustus 1997, Minerai 
Wells, Texas, USA. 

PeLem~Ua Adriana Johanna Kempw 
mm-van Hoeijdonk (Nel) in de leeftijd 
van S9 jaar, Nijmegen. 23 augustus 
*w97. 

J o h n a  HendriIm Maria Kemperman in 
de keftijd van 91 jaar. Doetinchem, 
22 september 1997. 

Stien kmperman Christina Johanna in 
de leefPijd van 65 jaar. Banmei, 27 sep 
tember 1997. 

Zijn er bij u in de buurt nog personen, 
aken, dingen, äie de naam Kmperrixan 
draga? Zoals de @mpermmstraat in 
Gendringen of de &mpemanstraac ia 
Huinmela-KepM'l 
Geef om dat: dan aan ons door. Wij kun- 
nen er wat mee dwzn a wellicht is het 
geschikt om in het Kemperman-joumaal 



De Zandse Molen 
met dendelijke toestemniing van de schrijver, de heer RC. T o a  

Gedurende vele eeuwen hebhen windmolens een belan@jk plaats in onze samenle 
ving ingenomen. Onder de verschillende typen molens waren de windkorenmdens 
onmiskenbare werktuigen in de steden en dorpen waarbij vooral in dorpen de mul- 
ders in hoog aanzien stonden. Was w wind en werd er gemalen, dan verzamelden 
zich meestal velen bij de korenmolen met een zak graan en dan moest men uiter= 
aard op zijn beurt wachten. Hier gold: "Die 't eerst komt, die 't eerst maaltn Ook zij 
die niets te malen hadden, maar om een praatje verlegen waren, begaven zich naar 
de molen, zodat het s o m  e= gezellige bad bij de mulder was. De korenmolen in de 
stad of in het dorp vormde weial een centraal punt en men vernam hier het "nieuws 
van de dagme molenaar leefde van de wind, de windlaacht was voor de windmolen 
immers onmisbaar. De wind was de mulders z'n grootste vriend, maar kon ook snel 
zijn grootste vijand worden, want wind is nimmer te vmouwen, Een bekend mde- 
naarsgezegde luidt dan ook: "Krimpende winden en uitgaande vrouwen. ZIJD niet te 
wrtmuwen."(Daar is geen huis mee te houden.) 
Het beroep molenaar werd veelal van vader op zoon doorgegeven ea vormde een 
eigen eenvoudige sta$ waarbij traditie als een deugd gold. Belangrijke uitvin- 
drigen in de 1% en 20e eeuw brachten stoom en defctriciteit als concurrenten van 
de windlaacht en de windmolens kwamen daardoor, economisch gezien. op her 
tweede plan. 
Waren in het begin =n deze eeuw windmolens en elektriciteit nog concurrenten 
van elkaar, de laatste jaren heeft zich een herontdekking voargedaa, weliswaar in 
een modemre uitvoering, in het gebruik van windmoIens. Door de toenemende 
energiebehoefte en uit het oogpunt van milieu verschijnen er steeds meer w i n d m ~  
lens en zelfs windmolenparken voor de opwekking van zgn windenergie. 
Dok in Huissen hebtien tot nu toe zes bekende molens hun diensten bewezen. Een 
van deze molens w a s  de windkorenmoIen die zicb in de k j k  't Zand bevond. De 
molen heeft gestaan aan de Molenstraar, thans Van Wijkstraat op het speeIterreia 
van de Jozefschool. 

De staart van een (stenen) bovenkruier, 
Ret kmivud of-wiel. van achteren g~zien. 

Het betrof een zgn. houten bovenkruier op een gemebelde ander'boiiw. De mden 
was op zichzelf niet zo hoog, maar stond op een kunstmana; aangeI@de heuvel (beit) 
en werd zodoende ook wei berg- of belmolen genoemd. Het ~ndagededte tot aan de 
eerste verdieping bevond zich geheel in de heuvel, waarbij de omgang b~ven  op de 
heuvel dezelfde functie had als de stelling rondom de hage steUï~pe1ens. In deze 
hemel @dt) had men een doorgang gemaakt die mn".tal werd overkluisd met een 
gewelf waardoor men met paard en wagen beneden in de molm Irsn komen om het 
graan te lossen en later het meel weer op te halen. Dp de molenbelt bevonden zifh 
de W p d e n ,  waaraan de slaartbalk werd vast g M k l a  al5 de kap met de wi&n 
naar de wind was gekruld (gedraaid). 
De komst van de bovenkruiers ia ons land was het be& van een gomats molentijd- 
perk dat zijn hoogtpunt bereikte in de Gouden Eeuw en m u  duren t& In Iret begin 
van de ZOe eeuw men het einde van het mlentijdperk begm. QvEmP .de *Z&dse 
molenu zoals deee in de Huissense volksmond werd genorrrr~d was tot,dusver nog wei- 
nie; bekend. 

"Beneb tweede molen" 
Als we teruggaan in de tijd zien we op de kadastrale hart 1832, h. 
land sectie F, nr. 4 waar later de malen zal verzrjzen.1) Het bouwldd is dan in het 
bezit van Peter Rutjes, van beroep gemeenteontvanger te Huissen. 

Ook de aangremende percelen sectie F 
nr. 4344.15 behoren tot zijn eigendom. 
Tien jaar later biijjkt het perceel nr. 46 
in bezit te zijn gekomen van Hendrik 
ICemperman. In datzelfde jaar, op 29 
janumi 1842, belandt op het bureau van 
de Huissense burgemeester J.J.E. Pilgrim 
een brief van de districtscommissaris 
van de Minister van Binnenlandse 
L a k e n  uit Nijmegen?) In deze brief ver 
zoekt de ia Arnhem woonachtige m o k  
naar Jacobus Kempermm om een ver- 
gunning voor de oprichting van een 
windkorenmolen op het laad van zijn 
vader, Hendrik Kempennan. gelegen 
aan  de noordzijde van het eerste Zandce 
straatje, sectie F nr. 46. Het verzoek 
wordt hierop o.a. middds het gemeente 
Iijke publikatiebord ter kennis van het 
~uissinse publiek gebrachr. 
Eventuele bezwaren dienen, zo vermeld 
de belíendmalcing binnen achî dagen na 
dato ter secretarie kenbaar gemaakt te 
worden. 

De t~e'komstige nieuwe Buissense mol&& 
naar Jacabus Kemperman heeft schijn- 
h a r  haast omdat via dezelfde cammis- 
sapis op 7 februari 18-42, de afloopdatum 
van de bezwarentermijn, er wederom 
een brief ten gemeenrehuize verschijnt 
met een verzoek met spoed een rapport 
op te s m e n  "omtrent de minder of 
meerdere noodzakewkheid emen fweri- 
de molen in dezeEde gemeente te 
opnchte voor het gerief en de  behoefte 
der hgemtenenlP) 
Dat niet alie Huissense bewoners zaten 
te wachten op de konist van een tweede 
moIen, blijkt uit de reactie in een brief 
van. burgemeester Pifgrim, gedateerd 15 
februari 18-42, gericht aan Zijne Excel- 
lentie de Minister van Binnenlandse Za- 
ken voor de molenaar J. Kemperman?) - 
Hierin schrijft hij: ' ! !  heb de eer u te 
kn'ch ren dar liet nier alleen ten gerieve 
der ingezetene nm&akel$k of wmse 
lgk i s  dat er een tweeden korenmolen d 
binnen de gemeente moet worden ge- 
bouwd, maar ook de dezer blijkens biJ- 
gaande verkliinng aynde gedane afkon- 
dlging en aanplakking onder verschei: 
dene bewoners der buW waar die 
molen mude worden opgericht zich 
daartega opponeren a WI ap pond: 

1, Wegens de onimjheici hunnens onge 
bouwde eigeadomen dam het maken 
van nieuwe voetpaden Bver de aders  
het vertzzppen van her g w a s  door men- 
sctren of vet? hetwelk ter molen komt en 
andere cmgenieniePZij.Wreden. 

2. Wegas hetgmaar kvnlien gebouwde 
a~g@ndomwa als m.de eenen &d- 
molm meer am brand rrtlderhettig het 
xij blj s tam dmr het fn brand maken 
t.an d m  aeI~ren Bet zij d m  den meerde- 
re aan-kracht die e&er wind- 
molen ap het rtnweer heeft, 

3.,Wegens hef gevaar waarlri de &u- 
aers bii zoodaai~m brand af bii her 



Hei 2m&d m a g e  In II132. 'M kopgtc ven L &l m larer de whdk~rrnntelen wo&m 
I 

&$hwvd. U Ç .  WP$W ~ernR-Ruisse& %ctie F I+%% blad 

Jam% Xkmperman een andere, de m M m  mdm re :e3 
O& $0 D&QW 1BaS In een ~ g a a a i n g  aait de st:a&md 
diof de gauv-ew qeegedceld aat hg van. de Minister van Binnenlandse Zaken 
dispensatie heeft~erfrreg~im aan Jacobus Kemwman ees vergunning D verlenen 

m@mw. De @oa4 YW@P >.de 
molq @-~~@$~~@auyd wed, zo 
vermeld een dariele acte v;hn 21 

YB%, ~ k o ~ ~  m zQn 
vadflr yE*ndt.ilt. 
De maIm, zo last een Kadatralir 
W m k t e h i n &  !&aY, werd ia $&G 

I g@bgmat - T ~ P ' & ~ S ; ~ ~  V@. OP ,Q% ,t@@% 
,l @s &F $*L q ?@@mDW9 

*n,8*1;3 @ &t.*dfs,fs,&w wikt 
&mgerman. de uirsla&,wgl $jn urn- 
%@& aw . G e d q n & e  Staten pui bij 

Wb.dkO@K?IBCfIq $&l C D S ~ O ~ ~  
te mqg%n. ku5cb-a en de wi&r@en 
ook Xe mogen gebdken als pel 
rn9Em "(@el3 BeIrp~ken werd gPJ?m 

fiyt @e het o $ . @ Q ~  van het d- bj3 b - ~ ~  @@J @4j#L.@Wp y$- 
~w,x+wmmgen dodó~rdegrotere peisi&en.dte c t a ~ q *  uitza@steea 

Wrndm)., , 
BgsIapks het positieve advies 
@~~ ad*-mn':w-. €93 %m de 

mok0 t e  m m  gebm£k$i irls - p ~ d q ,  maar @q bewde ~ q q m q w h  z&: 
Wat  ddur d@ niqtesanr geme aan den xcajks onderwrrq&~ @i&&, t d ~ ~  het c>ok 

m d e r  bJWm wrtlai;vtwm&l& 
mer M E  &&kw~ m  DI^ wr 
dde baleken, m h u t c n . b a l ~ ~ t  e m  
paar 5 w m  en eiffr k& l$zEml 
@angt &ti een &@tig, m m- 
m. minsi& een vrnn aar,  m mm wan 
&ie pand." 
H& geheel w d r  docc ThEadam Pecem 



Aan het amt&qaax~ trm de Q u d ñ e i ~ ~  werkgemeenschap ADW (Aaken, aan domehpd werden z tarqet  
I)inxaerlq WhicEL) m aprcix 'ozktíenen wij ondermand &el. door de pthant-zijka MP ft8u 

~ S & ~ ; D T I ~ ~ ~ ~  iJmtij&. nog b w i t m s  

Groot Michelbrink in Sinderen (U) 

c~lldude* api@a@f%b.fa :& @!@&@UB T.an de Icaefl-w Inr. h& tew 
EWI &m&riIt, &t de ~~ van Gmsz ~i&&b&. G U ~ T ~ "  aaigeie% Mbeg 
re&*a-, Slbi Qat ís'cdage~erEGeptd mtm 7' hhec~ie. 

en. i%3~a&i ialm ontgamb~ ~ E W -  d i j  in gebruikkan D V ~ P ~ ~ B  gemmea. Dat 
is genr)wd wordt TLIt l%mwe Kampi (der Neue %mp), die d@ maesmin 
t?p2$$mEk hetbabli 
l t á h e h k  w& &e C4n.l p atidtij&,BiJcrE 165D in kleineamvang al ane~nnen 6 p  het 
Ws m8war?Q. f& ~1~ iMord72TR zo ver!gwZ dat m-en van een.Nfreuwe h p  
giaer spr- 

h d  h é r p  kBCKF4%1j %w2rdaog: mfi de gmxtern de t a m m a e m a j  vastge 
l&. ~ a n  Mlrwfmd W de plaats 7 mafder en /5b'rt&en Lgm&t -]i opper- 
vlalttt- van Sie tb  l 0  malder en &Q@ meden bedm&- 
Meekt men hier het begrip moldi% ~ ~ 1 g e m  de omte maat. dm ig by? Grme Migehelt 
gm&m &$~1.r& stak Id. Ifët q$t-&&r m a &  h* aan. te llEmen* 
&t rte t r f i e ~ % ~ ~ e n  redc.2n&arrgh~~d:enenen AIIh wplrd 

&t opik wwrd mdder n ~ l & . @ % m M j I  men eSgëxfBJTc al hectare #nhp&. pen 
g& WP- &&& s& Se&&:- &&de&; qff,j# $m& &t 
w&ni &de #p. Had mm %WftId naar audur te mm M iìk~ 
7 m&&er m een p k  q&_ep,eZ zm@m sbw, 
rio ritae pikleg b m t  d& W e  MiIfgdidk r d  1gtIO derhalve 726 %a WuwI'aBd &n 
10"p ha bos. 
Er IiuLMselI daaI%nee sedert 1727 a8aw:eiijb mtgirming~n meer ptaats gem-  
d m  && @mrmem dsinslag (& degronden~wrddeE vastgelegd. Wel WPeebg- 

lmw&rÍ$ WUd mem D paArden &I S -&eit.&: W&--uW* a 
in uerhotrdbig ra-t'm+&k- van nabwH@ 4 e %.od-@an 

nit'de t$@ mrnd lat& ,C@ f&& l&Wrh-ld stonden h 18W l# Wh E ~ ' S  een 
.Wint&s er~dqdm+$  en (22). 
Hqr bq@, @'hei? ~ ~ 4 &  iage veebe~trMd aiiEieZ jàzii= sn aa;upa vw de 
Gfrilie ~ Q l r - e i a n  nbWal@.-t- $@w@@, 'li-s$at %er niet v e d e r l i j k  
qg héps1.& &t,ep-,b rle~dd&wat~i m w  voer de eeuwgshg na= & 1% eeuw 
&q wdm 0nm-m van basgnbnd hc%beri p l a & w n d & ,  Et. Was gewoan 

nden enigszins WcbEba& Tg-rnm 'en te houdm. 
iaadtrnt-g WW Vpmp~ ~ m : " , m n n n W m  
~ , ~ w ~ ~ @ n ~ : r n ~ j @ ~  ; M & $ . g ~ & ~ ,  if%i eee 

gewoon gelwtim& begrip, wm a-M, w a n r E t h & ~ ~ - W 4 I e n M 8 f  &h Maar$ 
artg@* 
De ~h~tt,ang van de z.al %mnsssn ietsrmerir lm&?gen k$bben dan de genoem. 

fen mmtrSn %1fget& mmten worden. Z&er 
Pt+.t&~~dti kW& eh bet joagvee k a  

en dimde mder en beter mm 

&aniin gen @&eIPre piwdwd r= 

en - bewoners het H& 
S € h u y l e n W  iq a a  BW, &t thms 
de veybbdend mooi ger@&ureer& 
reslá& w de W U e  Wbmmdem 
is: TT@, &xaiIIe Van g r h t q y I e &  kg& 
teqlarte Eet kateel SrhaUw bfj 
!&ml& -er ook bij. 
Rond het n i z 9 . t ~  m de IQ@ ~ZIPWW 
aak de m&% opg&wen w @'F, =re 
ghm.ëns&app&jh <Wt m helde- 
@r~ndan (ongeve %% .Ina. ander 
Silwizde m Varssmeld.) vlal aan de 
markgaweyi. Daawe. bhben cwik-de 
Meincc en grotme boeren kmmm ptub 
fiteren. 
A a l t f t ~ d  bEg0n h dj* @W&? h&& 
van de ecuw hes H& BW& (de mrsi 
van hu hem^^^^^ 
tevee 3EEgIi) run ppá-t 
d t& &a&' a voCiPslr aap. de pacht= 
emn over te doen. Bet Hiua OM- 
u~-rwderde in f$75 \;r;ln dgendar eir 
W e r s ' ~ o b a , P w ~ k  i& t ~ b f  W 
X1i&mbag sndq Eiiî10Me. Hier W d  
deforkr op.VVIg& apnf@hg. 
&step1 %%h met &zit len 'k& m&tant 
aan %&T@& &a& dak na &i Wil 
in 38@ m ~o~lstan& d@mwad 
i.blmo van w-, at d m  &@ale 
jobama Pkilippina van Scbwbburcb 
valt. E r n a  amge-. Er haddes 
~pkiaiw bimen tíjdsb:9:st& m 
& k % '  @S.?W mi?& ~ ~ m d ~ i n g ~ g  
p1aaB, dar het 6@&sche aanschijn Grri 
Mah xmbm%Irnx alleen al dania aeau- 
d=&. hchtex~ @p 
hm a ; & q h e i d  en witz p h 1 r  
bleef* kan ssn niet Vandel te sprekn- 
een aederkerwmm~am 
In $E! golf uan 1% eenwse v m a e -  
'p awas I& pa&m pan ae Gxote - 
MfgdzeI~ 'OBI deze ~rn- met 
v& rg.Mp!m jasje @ cf-mfiam 
IZa&@ger, maar vee?  e e ~  t m ~ d k ~ f  
t.er te memen. J 
fi3&!2& augmias iBP3 werd d*- 
Jan Eendrik K&.apfrrman "biin $& 
Gma mch,cW1 aarigeEFht m 
m a a n  %n I t ~ ~ - I k i l ~ o ~  W& 
bheiijk -Bom&i re~idereid'fi la 
Terbarg (23): 

bmaf k$nu@n Be h ~ & ~ d d  WIS& met m e  her 
cample% V& bomd@en: ai 

pndm afk:vimstig uit de beibe cmprvnenm 



E r f d a g  
Hoe kon Jan Hendrik Kemperman zijn pachtboerderij er$:dîjk kopen? 
Na d e i e  elkaar snel opblgende. vem%itiUmde geslachten wad in 1772 @ha 
H e m  J$&smrind baron m Nagdl daar aankoop heer m Wbch. Zijn iûeixkzban, 
de reeds genoemde baron b t a d r j ' n  Sigismund, verkocht in 1849 huis en heerlijk- 
heid W"& aan d e  jonkersVi111 Sfhuylenburch. In 1849 was er slechts e n  verminkc 
bezit over; dden van het wrspMelijke, grote goederen&mplex waren al ernaer in 
andere handen owgegaan. 
De m& van dis vroege 19e eeuwse verkopen hg in de dood van de eerste baron 
m Mm1 van Wis& en diens ecbtgenate, VrOuwe MaMce Cbnstarrce k Leu de 
Waem. Om de (zeer aanzienlijlre) d e n i s  onder de drie kinderen gelijkelijk te kun- 
nen vadeten moest enig mct bezit in de verkoop worden gedan, De boedel was e* 
der na  de dood op 33 oktober 1784 van Johan Herman Sigismundbamn v a  Nageli in 
het bezit en beheer gekomen van de douairière. barom Matl_ricr Constance. 
Na de dood van hun moeder iop 24 fnaart 1813 maakt- de kinderen. een drietal 
gebroeders baronnen van Nagen, snel hun erfdelhg(24). 
Baron Anne Wdem Cafel pf 7 augustus 1813 op kasteel Ampsen volmacht aan zijn 
broer op Huis Wisck em M o t  Michdbrink zé verkopen. De andere brws, baron Paut 
David Sigismund Maurice. was burgemeester m Gahlen in Duitsland, woonde op 
kasteel C a m p ,  maar lageerde op 16 augustus 1813. toen h3j zijfl mimacht mt ver- 
koop gafl net in Terbarg op het kasteel. Ampsen, Gaftrop, Wisch .... de M l i e  Van 
NageU ontbrak het niet aan kastelen. 

h Terborg ve&leef "der Dritte Lm Busde", Jacob A1Zi& ZadewijkFrederik Carrl baron 
Van Nagell. Hij zou de volgende heer van W1&& warden, hij logeerde ook we1 ap her 

~ m k s h u i s ,  mam verbleef in die jaren meestal in Pleuwied aan de andere kaat van 
de Rîjn gelegen te naorden van Kablenz: Uir de bmo~tdhgen van de vohactit, die 
vanuit Huis Ampsen bij Lochem werd opgestuurd, blijkt, dat Jan fIendrìk 
Kempman  de bouwstede Yen erflFelijken prd j t e  van den Kop& op dat mvrrfen'c 
mondding reeds had aangekocht vaof de ramelrjk robde som van f 4250,- (8925 fran- 
ken), atleen me& de btr&a& a ~ t e  nog gepasseerd warden. 
De acte werd - naar de trant des tijds - opgesteld in een Franse eh een Nederlandse 
versie. Immers als een aanslilrseí van de Fmse rivieren wzs ons land dbdr Napoleon 
bij het keizerrijk Erankrijk ingelijfd. 
De kloeke handtekening van de jongeman Jan Hendrik Kemperman staat alleen 
onder de Nederlandse versie van de koopacte. 

Qnder de Franse versie U A  AìAlberson was de b W g &  vctl'talcr) stond als extraatje 
m e l d ,  dat de kopm vaar de weneiijk verplicht gestelde v d n g  in het Frans l 
lptiden en 1 stuiver m voor het d a a m  benodigde papier nog eens 12 stuiver dimde 
re betalen. 

Van padxter tot koper 
Wie w Jan Hendrik Kemperman en wat voor waar heeg hij voor .zijn geld. 
Omdat in de mmgaande pa&aks r&& zweel omtrent de Grote MigcZEeIt is $ernelcl, 
I@c het eerlijker door te gaan met de waar, weBe Jap Hendrik vaor 8ijn geld Weg. 
Her Issopconmet maakt het in dat opgicht aak gemaWc&jk. 
De bouwhof bestand anno 1813 uit een hnis, een bakmen en put benevens hef-, 
bouw en basgoaden. Het gehele complex grensde in &t z W W f e n  aan de boerde- 
tij E r m t - M a  in.&% oosterr. aan W S$nder~n. inkt  wrdeu aan de berderij 
Wïldenbm.st en inhet m t e n  aan de Morect. In de ops-g m de wmtwke geie 
gen buren w@rd biiurman Wtrin MrhZ'fifinlt v~rgeten(2S). Tem191 daar toch een 
G-t K e m m a ~ .  bmrde. 
De Iuriopakte, op 28 augwxs 1813 g&andd,  begadde dat het eigendom en de lagten 
erop wamde met direde )ingang b@ Jan Hertdrik Kempmn lagw. maar dat de 
pachtsom tut 22 februari l.SZ4 vmwhtridlgd bleefenyaldaan diende t& worden. 
Oudtijuliep het imd$aa~ m r  de pa&t&n v q  22 feb- tót 22 îebraarí (St. Pems 
Stoel) van het jw damp; h werd het land leeggehaaid #&&T b&-n bjj een 
prt.oege 1- het k- ran het land wor het &w, ooptjaa?Het genvt van 
gem&& BmwhoP &q iltzrIledve p% in op 21 &bpw.atz iBM, 
Jan Hendrik diende evenwel op 11 november f8T3 i&& 3045 d e n  te  beWenI op 
77 Fahriiriri 9Rld h?i h m t  i t i t l ~aan  tnn het nrirla na~hvrnnwzirr 34An franken en nn 

1 mei 1814 de rw$, zijn& nQg eens BMI 
franken. 
Zou Jan Hendrik ~p 1 mei de k m t e  $er- 
mijn niet karnen vsaldoen, ZO b t g  hij 
een uitstd van betaling tot 25 juli 
(St. Jacob), mits hij Gprocent rente hijbe- 
taafdk, 
Met het ingaan ~ a r i  de koop van de 
Grote M i e e l t  verpielen uiteraard even- 
eens alle to~pachten, Voooamover deze het 
einde van de 1% eeuw en  de o p r i m  
Van de Bataafrce Republi& zouden heb- 
ben overleefd. En bovendien allang in 
de geldpa& waren verdiskofiixerd. 
I)@ enige, voor om althans 'vreemde' last 
welke pp ae koper bleef mren, was her 
recht van de {vroegere] &ost. van de 
hriogBeW om 8an de ChM 
Mgchelt @&ijk ook van andere boerde- 
rrJen ander Wiscw de jaarlijkse $ w e l  
baekw&t te innen. 
De& zogezraamdr ' d r o s t i e n b ~ t '  
was .bvder maar ook eldm in 
Achterboek en iiemm, een hevig be 
l3dsk reettt'geworden, welke dom steeds 
m e r  menka gewiget-d Werd re vol- 
d m .  Immers, zo i~~deneerdea de mm- 
sen. alle heerlijke rechten w m n  de 
oprichting van de Baw~se  Repu%liek 
det ig  ver- en k m d m  als m ~ U e n  
besch~uwd wo&&. Her drasmmbt was 
bmmdien in 1795 opgeheven. Dus 
waarcm nag drostenbalekweit aftirageh3 
Echter, de wet &e ha ambt afschafte, 
bepaalde ook, dat het drosmmbt nag 
bleef bestaan voor die heerlijkbeden 
welke van vreemde (Iees Buitenlandse) 
leehkarners atThgen. Dat was jukt vbor 
de voormalige heerlijkheid Wiseh heg 
p a l .  
Mr. jan drnold Nering BOM was drost 
van Wt$ch mt maart i&lt: daarna was 
hij I b ~ m e e s m  van Terborg. De koop 
acte omzeilde herol handig deze ook 
politiek beIaden kwestfe doer voor de 
Grote Miwelt het gewoonterecht als 
een wrplicbting voor de toekomst nota- 
rieel  ast re leggen, 
Eventueel een beraep 'dóen op het feit, 
dat de heerlijke rechten warm $!ge 
scbaft, had daarmee geen zie meer. 
Her recht van de drosrenschepel stierf 
em zachte dood, omdat de Grote 
Migchelt de sitiepel bmkweitq2éfhts rpt 
aan de dood van deze Mr. J"& Nering 
Rogel behoefde te worden voldoen. De 
act@ omschrijft de inhoud vw de s& 
pel met 33,45 liter. n 

Het achiWh~Is van de hwderfj 
Groot M~~heUaJnIt E e h w  ui$agM. 



Tweehonderd Willemsens 
bij doop boek 
O U D - m m  - 'Ik de&-mam áat-weet Ik niet zeker- d& de W e  Jesen groter Is 
dan de mijne. Maa;l.,'&J beef3 geen boek, wat de Wlemaas  op hm beua weer wel 
kunne0 zeggen. En het is nog een schltme~de uitga* geworden ook .Niemand i% 
over her h p d  ge@!% Afle nazaten van de in 1701 gebaresi Efwdricus 'Hwf 
Wlllemsen staan erin". 
mts q k t  sapensteller Vincent vnn den Eijnde naar een gebarrden emmplaar w 
Familie Wiì1emsgn, het 528 pagina's clikke wek ma de bordeaumaie vmslag. Wet 
was monnikmerk a alle gqpem biieen te brengen in deee publicatie. Tiw jaar 
kostte het ons vrxi~dat deze pil ten doop k m  warden g@u&nn. 

G @ w m s  
In het boek pasmen alle perraügs WiIlemsen de rewe."Ej het gaealogisch onder- 
-k gingen wij Riet aileen van de pure srambooni uit, maar nmen w alle vertak- 
kingen Onder de lap"  vertelt Van den Eijnd~. e&tgepqp~ari Bep Willemsen, giste 
ren tijdeas de zond@d&peunie in cchuttwsgebouvv Siat A m &  In Ou' 
Smr1111Het Is. uitgesIÒtea dat weiemand zijn vergetenn. 
Bidprdn'tjes, trouw&ea kranrdmi~psels, Van den 64jfides vrouw raadpleegde alle 
mogiJk?? 5.tykkn a& at? .w~slxe&4e v~Ue(ri&ieid waar te m&a. "Bep wis t  
gem npbmden en W ngg meer materiaal. uirdXcpea, maar dst hebben we 
haar gelukkig uit het haofd weten te praten", grin&tVan deallijnde, 
"Op een gcpvm inamlent is het m& geweest9 ook ai zouden we met ~ j f  jaar wach- 
ten exacteie eeuwen beb,bea kws;nmWchtien. 
Fapilie Willemsen is werschea~a bij uirgeverij Seegen in l?oesburgi "Er staan tvrF& 
hond& fota's en tcdanhgen h. wat uniek is". maalt de eineedarteur. "fler boek is 
In alte opdrrhten offideel; het ISBN ontbreekt uiteraard niet". 
Waar de nadm de Vdes de meest vobrkornmeqde nam in Nederland is, daar heefi de 
Liiemm andere opmerklijk@ geslachten. "De, Jansens. dusU, meldt Van den Eijnde. 
"maar ook de familie Sweers. Ik ben e m  dvertriigd dat dit? groter is dan de onze. Er 
zijn alieen in Canada al l40 manam en wanwen gemnkden met de aditemaam 
Swewsu. Om zijn vermoedm tirp te bigen in een mw.r~Ie&a+e wd:arIi&d, wll Van 
den Wnde zich helmai s m m  op de Swenen. "Ik denk dat iedere Zevenader, 
Opdzwenaarder en Oapenaar die famjiie kent". zegt Van den Eljnde. 
Re eigennarun, Swe@ stond ook in het land van de rnapk led p c d  bekend. Van den 
Eijndtx "h Canada leefde een Sweers die in de Tweede Wereldaorleg vq&t en w a d  
onders&r!i4e~ pqms ~ i j n  dappere sdrag. Er is een meer naar hem I&@ 
SwewWan ben j e  echt hijzonder. War een grote familie al niet toe kan leiden. Ik 
heb ve~~;+in om die Sweemtak door te lichten". 

k. 

=Q- eerst Wguhd, nu de held van Gentmlrbgm 
D O l T l W m  - De bij Gendringen weer in genade aangaamen Jon Kemperman 
bezorgde zijn club met mee treffers &e valie winst bij Longal'Jû: 0-2. 

zondag 3c 
Longa lSIK;endringen W(Ek1): 0-1 enD&2 ~ o n  Kemperaian. 
De bi] Cendnagen weer k genadé aangenomen Ion Ikmpwan heeft zijn ploeg de 
goede weg gewezen. De speler die bij het eerste cf3.mpet@kdtfel wegliep omdat hij 
gepasseerd was bom-trauier Waasen was verantvlr~~~dklíjk vorzr beide dcdpunten. 
Bij Longa-30 nam de 3Sjarl;ge Rem Boschker de plaats in van zijn broer Charlie. 'We 
hebben heel wel pech gehad'. meende Longa-aan'voerder Ben MariJnisslen. Zo h a m  
Caen ter Hedde herhaalde maien gevaarlijk Claor. W& voor qmt nam G9ndrine;en 
een wij@ trap. De bal werd in de Muts door Kempman aangetikt. Het leder ketste 
via beide palm hetcdnel in, &l, 
Na dr pauze probeerden Richarct Saaimink a cum ter Hedtie de gelijhaker w 
forceren, m m  het lulae &c Tam Rene BacMcer rigi minuten VDOT tijd tegen de 
r q  van h p m m  aanschaat en de bal in het: dod Mand& {il-2It a), het gedaan 
met I;onga30, 

mmie Kern- 
Dr. Schaepmwtraat 36 
SS31 DH Wat9mrni-t 
(12&3118731 

Aai Tiumm@r werkten verder mee: 
Ton Kemperman - D ~ o r n  
'ftrbnne HoJkmau-Kemperm'n - Hulsten d 
Irne Kemperman - Bergen op l p m  

T e ~ r w e r k i n ~ B t w e r ~ D ~ a k  
en dnihwerk 
Drukkerij Kemperman, W e m  

Denkt u .er aan zondag S april 1998 vrij 
te houden vonr onze jaarUjErse bijeen. 
komstfiaane~gadering met gezameplij- 
ke lunch en 's middag eenvwrassingl 

De eJc.bestuur~qadering zal wrdm 
gebr3uden op zaterdag 24 janu& 1998 
bij Gerard Kemperman in Den Bosch. 

Wc POSTBUSNUMMER van de 
KPmpermanverenl&hg ('m, 31540 AB 
Doom) Is mmaf member vetva3Ieii. 
Het PWTADBBS v a l  onze 3R?leni$ing 
is nu: 

WUt u daar g e b o o  huw& 
lijkkmten, omlijdembenchtm m 
jubileaairdcondigiqgen naar tcmtw 
ren? 
wi ziin n a zeer dankbaar voarl 


