
Op zondag 5 april (PaImzondag) w a s  de 
Kemperman Familie Vereniging weer 
bij elkaar voor de jaarlijkse vergadering 
en farniiiebijtenkomst. 
Ditmaal in Alpben a'an de Rijn, in het 
vogelpark Avifauna. (Kemphanen tussen 
de vogels, zei Eric.) 
Het kopje koffie was zeer welkom na de 

&eis en werd ons aangeboden in restau- 

juni 1998 
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negende keer. Hij maakte bekend dar 
Freddy km met griep a bed lag even- 
als Gerards vrouw Suze (verkeerde 
.griepspuiten?). 
De opkomst der Kempermannen was 
aanzienlijk minder dan vorige jaren en 
dat was toch jammer, we misten ver- 
schilE&de daderhand bekme geairh* 
ten. Zoudq we misschim wat OP e b a r  
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Het kopje koffie was zeer welkom 

I 

rant Torir, dat ábxt aast het -ta- 
tion ms gelagen. MaMIijk voor de rei- 
zigers via openbaar m o e r .  Helaas had 
demand daar gebruik van gemaakt, 
ook ondergetekende niet. Kernperm 
nexi houden biijkbaar toch meer t411 

eigen verV~iir over de weg! WIJ waren 
zoBo&ndc deze keer mooi op tijd, zelfs 
nog l a e r  woeg (10.15 uur)! Zodoende 
zag& we de '&verse X e m p e m e n  en 
-muw@n successievelijk de zaal b h n -  
kmen.  hm 10.45 uur arriveerde Gerard 
complyt met een rode krat en dito 

m h o o f d .  

Vergadering 
Gerard opende de vergadering voor de 

uiigekeken zijn? ,Was de stand te W 
Moeten we misschien om de twee jaar 
mgaderen? Was Faimzondag er debet 
aan? {Iedereen heeft zo zijn Paasge 
bruiken) &warm we v e r ~ r m o e ?  Boe 

ook, Q ï í i  l id5 U& b- &Sard 
we a a m  au >in een tflgrrie za. mei 
goede geluids+ppwtuur en qr$$eiijke 
stoelen en een'lekker kapje kofie. 
De verschillende 
vlot warden afgewerkt. 

Vreemde zaken 
Soms kamen in zo'n jaarvergadering 
o& vreemde en bijzondere zaken naar 
voren, Zoals f 566.88 ontvangen m 
donalies (en Ton tevredenl). 

Zelh Australische dollars bleken te zijn 
bimmgekmen en vanaf heT jaar ZDQO 
qdeh zeker ook de Euro's binnenstfw 
m q l  De kammmissie had de boeken in 
orde bevonden en Ton werd gedechar- 
geerd (het deed geen pijn]) en de adver- 
eerden hadden 'n j a a ~ e  #vergeslagma 
Er h a m  em nieuw hsmurslid bij: Ton 
uit Almere en Ton uit Doorn werd weer 
vaor drie jaar gekozen. Ton I en Ton Ii. 
Twee bestuursleden traden af: Harrie 
uit Westervoort en Eric uit Bergen op 
Zoom. Zij ontvingen uit de handen van 
Gerard elk 'n tweetal flessen wijn. 
Gerard Imndigde aan dat, als hij 75 
wordt, zijn vertrek ook nabij is. Het 
Kemperman Journaal wordt zeker dit 
jaar nog door Hamie verzorgd. 

Kampaman boek m wapen 
Ondertiissen w a s  de batkommissie dit 
jaar dnik bezig geweekt Zn waren er 
d e i e  ui~draien van pagina's te zien 
en te lezen alsiaede de gekozen letter- 
somt. Greddy. Thìjs, Ton Ei van Den 
Ton I i& Uqom en Hetik Jagerman zijn 
volop in de running en mivschien is er 
volgend jaar wel een summiere boekuit- 
draai! (De mmi8sideden zullen er 
komend jaar verdomd hard tegenaan 
gaan, zei Tfujs.1 
Het blijkt dat er In 1722 ai Kemper- 
marinen waren maar in 1670 ook d een 
Iijn yanuit Doesburg! 
Tot nu toe hebben we geen algemeen 
familiewapen. Maar ais  j e  bewezen hebt 
dat er minstens 10 generaties Kemper- 
mannen zijn geweest, kun j e  via het 



volgens Ben, een eldorado voor poeliers 
"velen dmnken melk: met melk m&r 

Met &,~-0t tuften we -a 
via de O& RTJn naar het Brasemer- 
meer. Ondk'hvegi uer~aaptm we ons aan 
de kapitale villa's & hpgs het water 
lagen ge~trooid, Zoudea daar ook &m- 
permannenwwen.. .? 
Omsrreeb half zes namen we afscheid 
van &kaar en van een leuke dag. 
We hopen eikaar, m dan graag weer 
met meer fadieleden, allemaal ge- 
zaad remg te zien! 

P.S.1s die mevrouw Kemperman uit 
Flahi jk  nog gekomen? 

P.S. Ben, heb j e  de nabeschouwing v a  
de 82e Ronde vah Vlaanderen nog 
gezien? 

P.Sb Voor een objwtief verslag van de 
ver~a&ring~e de uitgebreide mom- 
Ien van Ben. 

Groetend, 
Imie uit Wesremort. 

~cofiogm&& -u e& wapen laten ontwerpai en daar g ù k n  we &maal wat 
a& hebml L 

H+miù@gebeuren 
20ud&d &&'irfls'M&k lusum&.in.rn'O *er&? 
nu& dan &k, het mq &n gezdl3g1e; kleine w@& metizeg geïnwesse&& 
leden De W h  in rqs,mupqt Tmz ginga ïn aïs m.w.wwi. h&;X~tert 
wan we 9 in het vo@dparkAvifa.ma, de bakermat van van dm! r'dlt6 t ~ e h h  m, 



Zwembad ~ssdvliet blijft 

van de Familievereniging Kemperman gehouden op 
zondag 5 april 1998 in Hotel Toor te Alphen Nd Rijn 
1) Opening door de voorzitter: 
De voorzitter, Gerard Kernperman, opent de vergadering en heet de aanwezigen 
(I 50) hartelijk welkom. De duidelijk mindere opkomst dan vorige keren kan, na 9 
ledenvergaderingen, mogelijk te maken hebben met een zekere verzadiging hij de 
leden zodat somrnigen eens een jaartje over slaan. De wel aanwezigen zijn degenen 
die zo'n dag van gezamenlijke vergadering, lunch en afsluitende activiteit hoog 
waarderen. 

2) Vaststellen van de agenda: 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. &HM 
3) Mededeiingen: 
Freddy Lenz, voorzitter van de Genealogiecommissie, die steeds in de ledenvegade- 
ringen vwslag deed van de vorderingen in het genef oglscñ onderzoek i s  evenals de 
vrouw van Gerard door griep niet in staat de vergadering bij te wonen. Verder zijn er 
geen berichten van verhindering ontvangen, 

4) Norulen van de algemene ledenvergadering 13 april 1997: 
3 e  noîulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. u 
5) Financieel verslag 1997, verslag van de kascommissie en decharge van de pen- 

ningmeester: 
Het financieel verslag 1997 wordt door de penningmeesxer Ton Icemperman nader 
toegelicht. De teruglopende contributie is een rechtstreeks gevolg van het dalend 
ledenaantal. De rentebaten zijn ondanks de lage rentestand boven de prognose uitge- 
komen. 
Her wat vreemd ogende bedrag aan donaties is ontstaan door een donatie van een 
Australisch lid in Australische dollars die, bij omzetting in guldens, een niet afge- 
rond bedrag opleverde. Bet negatief resultaat is een gevolg van de hogere Reserve 
ring dan voorzien. 
Gevraagd wordt naar de oorzaak van de lagere kosten van porîi en telefoon. De reden 
hiervoor is dat bestuursleden kosten veelal niet bij de vereniging declareren. De porh 
voor de verzending van het Kempermanjournaal en het aanschrijven van de leden 
voor de Iedenvergadering zijn begrepen onder de posten Journaals en Leden- 
vergadering. De kosten van abonnementen betreffen lidmaatschappen van genealo- 
gische verenigingen en het abonnement op de toezending van ovm1ijdensberichten. 
Op een haag of de invoering van de Euro een negatief effect zal hebben op de finan- 
ciële positie van de vereniging geeft de penningmeester een ontkennende reakrie. 

Na deze poelichting krijgt Theo Kemperman het woord om verslag te doen van de 
Lbevindln&n van de kascommissie. Theo weet te melden dat de commissie niet wltal- 

lig bij de boekencoatrole aanwezig kon zijn maar dat dit geen beletsel is geweest om 
de stukken goed te bekijken. Daarbij is alles akkoord bevonden zodat hij namens de 
kascommissie aan de vergadering het voorstel doet het financieel venlag goed te 
keuren en aan de penningmeester decharge te verlenen. Dit  voorstel wordt door de 
vergadering met algemene stemmen overgenomen. De voorzitter dankt de penning- 
meester voor de werkzaamheden. 

6) Vaststelling van de Begroting 1998: 
Uit de vergadering komt de vraag waaram er inkomsten uit advertenties in de b e g r ~  
ting 1998 staan tenuijl die post in 1997 geen enkele baten te zien gaE De penning- 
meester licht toe dat hij hoopt in 1998, eventueel na rondbellen, een paar adverten- 
ties te kunnen plaatsen. Op een vraag naar de post "Scanner' wordt toegelicht dat die 
in 1998 zal worden aangeschaft om daarmee teksten, documenten en foto's op een 
eenvoudiger wijze te kunnen overnemen in het familieboek. Na deze vragen stemt 
de vergadering in met de begroting 1998. 

7) Bestuursverkiezing: 
D@ voorzitter staat eerst stil bij her vertrek van B a q  en Eric uit het bestuur. Beiden 
hebben, ieder om verschillende en door het bestuur gerespecteerde redenen, beslc- 
ten zich niet meer herkiesbaar te stellen. 

De voorzitter dankt Harry voor het vele werk dat hij de afgelopen 8 jaren heeft ver- 
zet. Narry nam mede het initiatief om te komen tot de vereniging, was betrokken bij 
de oprichting zelf, was ai die jaren vice-voorzitter van het bestuur, verzorgde een 
meer dan fors deel van de Journaals, schreef jaarlijks een verslag van llFadiedag'L 
etc. Dat H a m  door een teveel aan werk een keuze heeft moeten maken s ~ i i t  het 

Wie de achter bns liggende maanden 
met aandacht de krant heeft gelezen, is 
het niet ontgaan dat door de pers nagai 
verwarrend is geschreven over het 
zwembad IJsselvliet. Laat er geen m b  
versrand o w r  bestaan, TJsselvfiet MijW 
Dat heeft het managementteam van 
Presikhaaf inmiddels uitgesproken. 

Edwin Kempmafl kr i jg t  bloemen wmhan- 
digd van jan Willern Ruijsch voor het behalm 
van het certificaat Techntsch medewerker. 

Wie daaraan ook getwijfeld mocht heb 
ben. Edwin kmperman zeker niet. 
Edwin, assistent van bedrijfsleider Hans 
Heezen, liet de berichten en discussies 
voor wat ze waren en startte zich voor 
de zoveelste keer in een studie, gericht 
op zijn dagelijks werk. En ook nu weer 
met succes. Op 12 maart jongstleden 
behaalde Edwin het ceficaat Tech- 
nisch medewerker. Dat houdt in dat 
Edwin nu volledig op de hoogte is van 
en inzicht heeft in de technische instat- 
latie van het zwembad. Belangrijke 
aspecten hierin zijn de lucht- en elektn- 
citeitsbehandeling, energiebesparende 
maatregelen en het bouwkundig onder- 
houd van het zwembad. Dit resultaat 
moest natuurlijk even gevierd worden. 
Op de foto is te zien dat Edwin bloemen 
overhandigd l e j g t  van Jan Willm 
Ruijsch, divisiemanager van Presikhaaf 
Facilitair Bedrijf. Een vaste lijfspreuk 
van Edwin is "stilstand is achtemit- 
gang" en een volgende cursus of oplei- 
ding gaat hij wederom niet uit de weg. 

Fred van Meeteren. Personeelszaken 

Uit: ''Present" (v.h. Presikhaafpost), 
Pwsoneelsbl ad Werkvoo~mlngsschap 
h h m  

Mijn familie bestaat uit twee takken: 
de rijke tak, die zich beweegt in grop 
glanzende auto's en de wandelende tak ... 



Ham een fles zaede wiin,voor e n  A'ìne avond. . , .  
 ar& reawrtkerap &d t& nemen albjd een beelje weemoedig 
m e  maar dat met name zijn gezondheid keg +l$Wmrrlyt qa&pqmenS: .gm k u ~ e  te 
maken, Hij boapt dat zQa w k m r  bet Jourwal via zijn-zocm Torn miowedt kan 
worden. Zeifwil hij etlJ,mensen,nog eea verhaal Wij t willen dat graag opteken als 
m damm~baarhem t m k W n  
&j het afschei3 Van ESc noemt de voorzitter dekeu uw Erie pm aan andere Inwres. 
ses 'We hij K M  me& aandacht te ktinnen F ,  Vqaf* van de vereni* 
h& 83caIs. utoorzitter m ,mde,le&& ~&dir~'&hWa~s'si:L d6 
;ia&* 1edeawrgadecfii''met Ej~brën@e.$ctiUitett g+OtgW&@li .@it #il het 
rnohitt&ebap t.an 4+ mrximissie en &arm& k'et-be$&mrN&aats&~vm de ver- 
ehigîng nu weven.  Binnen de acrivíteitencaHimissie zal hij als ''gewoon lidu accler 
blijven. Hij he& onder de led& van de activieeftencommissié een opvalger gezocht ' 

m nag F mening gwondrn. lh %oorzitter dankt bem .m zijn md&m&issiele 
den. 5 Pt! we& dat de aFg&ofaefi jaren in t@mwork ls.erz&, Ook mor Eric h w 

afscheiäsca4eau. in realtlie ze@-E& dat h$ v+ mening is,, na 
9 b@ in het bestuur te hebben geze-, dat hd nu',ti.jdrg dat anaW-heÌ 

oww- &j wenst zijn î&&gde.apviilg'er veWWces. 

Hierna wordt wer jggaan tot de beshiwsverkiezing l& vmtzj'rtes WL& h p e  van 
bet *b tos om prpor de.2 v e m W a d e  l q s l y u ~ ~ & p  L nieuw bestuwqIi.d 
MW te 'dragen en du$.xpet een war Weiner: &@.r yerder te gan. Ton -perman 
uir ~aorn*  ook ëftredend miar Jw&iesbaar, m Tqn ikrttpmnan uit .&mere+ ,kandi-, , 
&at nieuw besaiudid, zijn doaf het beslxqr WrgCdrag- Q11d1t gem & g ! -  
didatml door ,d& leden zijn Fngedienü zijn kidep-Qaa&or. bij ,8nkd.e+~WdP@r 

s) V e r I d e z ~ , M l e n  ~o~~~ 
Beo Eernpekaaa t i i emaar  is mintair niet meer bakiapaar:; 
m e d w d  mazir Wd herbwbasr: zi& &d uit W W  a Thw( tdi: Leusden, Na een 
aprsap d m  de voorzitter aan de aanwezigjen S i &  .W1rnmqmw uit-V~,orburg zich. 
beschikbain alSA&w lid mm de W M s i e ,  D ~ ~ ~ ~ J w  v~rval- fq5 
met de ,(h&)aerWezing van Pred uisWdxtl Thw uit.,kug& m Wh uit Yo~rbuq.  

9) Wedeiingen over de stand van zakaia  dec &nWc@e.a F m e -  
boek 

In verbad met de afwezigheid m Fre#y pal, mjg bag em en ander vertellen over 
de sammstelllng van het b&, 
P#r dl@ IsBa van de mmmiatde; E a B y  W, T& w Deift* R e ~ & J a e g w w ,  
Tdn knpbman en KahSdWxi h UM wak b, bel aiwpen jaar. 
E W o r  yxorrtt na &em qadnikjalijk w q d ~ g , ~ ~ ~ p r ~ k e n .  Het-gm~ístm d e l  
wp het nke~rad vmr het boek s t a t  op &t mamen't: op papi&. L&tg i4 gezocht n w  
e t m a a n a ? E d ~ r m x e n r E e ~ h  I' : &k d Wm-*het d ~ r m e s  

HiamIsT 8 nq een=@-. mcimm u nog 
h& veel -0e'd@q Eg &&int w nli,@& $p bxkom. Voígend jaar &p@ ledenvergade- 
r&$ zaI rsr-mmp&ijakeeirco9e$ mn hetb&kd@. 
De gen@&@a @p b& van h&& 'hePen$- zal hetLbb*elt &rug gaan 'tot het jaar 



Op zoek naar geschiedenissen van 
bijzondere Kempermannen 
In het Kemperman Journaal nr. 16 (december '97) hebben we kunnen lezen over 
"Groot Michelbrinkn. Groot Michelbrhk, een boerderij met ruim 7 hectare bouwland 
en ruim 10 hectare bosgrond, was eigendom van bamn van Nagell, heer van Wisch 
in 1813, na her overlijden van de weduwe van de bamn moest om de erfenis ander de 
3 zoons geiijkdijk te kunnen verdelen, enig vast bezit in de verlcoop warden gedaan. 
Dit gold o.a. voor de boerderij Groot Michelbrink en de pachter jan Hendrik 
Kemperman, maakte hiervan gebruik, liever dan pachter te blijven onder een andere 
heer. 
Nederland was in 1813 nog 'n onderdeel van het Franse keizerrijk onder Napoleon en 
dus kwam ten overstaan van de keizerlijke notaris te Terborg de koop tot stand voor 
de som van 8925 goudfranken. De acte was opgesteld in het Frans en in het 
Nederlands en omdat Jan Hendrik geen Frans kende staat zijn handtekening alleen 
onder de nederlandse versie samen met die van Jacob baron van Nagell en de heer 
van Wisch, die volmacht had gekregen van zijn beide broers. Niet bekend is hoe Jan 
Hendrik dit bedrag ~financierd he&, van een hypotheekacte is niets bekend. 'n 
Mogelijkùeid is een onderhandse lening of leningen van familie enlof bekenden. 
Vermeldenswaard is nog dat in een van de nabijgelegen boerderijen "Klein Michel- 
brink" geheten, ene Gerrit Kemperman boerde en verder dat de h s t  van Wisch het 
recht blijijft behouden jaarlijks een schepel boekweit (33,45 liter) te innen. Bij het 
overlijden van de toenmalige drost kwam een einde aan dit "heerlijck" recht. 
,Jan Hendrik Kemperman was in 1813 nog een jonge man en in het bezit gekomen 
van deze boerderij kwam hij geleidelijk tot welstand. Zijn zoon Jrrhannes Everardus 
(1831-1899) evenals diens nazaten hebben Groot Michelbrink voortgezet tot de huidi- 
ge tijd. Thans is door gebrek aan opvolging de boerderij in andere handen overge- 
gaan. Een kleinzoon m Jan Hendrik was Richard Kernperman, geboren in 1882 op 
de boerderij vàm zijn ouders en dit was een van die bijzondere Kempennannen waar- 
naar ik op zoek ben. 

Een missionaris h hart en nieren 
Richard Kemperman werd op 11 februari 
1882 geboren in SiIvolde op Groot 
Michelbrink. Zijn ouders waren welge- 
stdde mensen en bij koos voor het boe- 
renleven, maar trtllde priester worden, 
later ookmissionaris. 
Hij trad in bij het St. Joseph College in 
MiU Hill, een Engelse missiecongegratie 
en wecd in 1905 priester gewijd. Vanaf 
dat moment was hij Father Kchard 
Kemperman en hij werd datzelfde jaar 
nog uitgezonden naar de missie van 
Tunfab in het mohammedaanse gedeelte 
/van het toenmalige Brits Inàië. 
Het was hard werken, de missie vergde 
uiterst veel geduld en het kleine aantal 
bekeerlingen werkte ontmoedigend. Dit 
w e d  o.a. veroorzaakt door het feit dat de 
overgang van de Islam naar het Chris- 
tendom voor de betrokkene een sociale 
dood betekende. De mahammedanen 
waren fanatiek en zelfs in de eigen fami- 
lie telde een Christen niet mee. 
in 1910 bouwde father Kempeman3 die 
eigen financiële middelen een grote stene 
1922 keerde hij naar Nederland terug; de 
Hij werd leraar in het Mil1 HiU College 
Tilburg en van 1925-'28 kc to r  van Huize V 

een goed architect was van grotaideels 
n kerk, die nu nag steeds in gebruik is. In 
reden van deze terugkeer is niet bekend. 
te Roosendaal, later godsdimstleraar in 

'rijland te Arnhem. 

Opnieuw naar de m i s s i e  
In 1928 vertrok luj opnieuw naar de missie, ditmaal naar de Philippijnen, destijds 
bestuurd door de U-SA. Ook daar zette hij zich volledig in. Hij was een voorbeeldig 
priester, die voor zichzelf met uiterst weinig tevreden was en alles wat hij had 
besteedde hij aan zijn mensen. aan zijn kerk en de s&oal. 
Van de puinhopen van een oude Spaanse kerk (de Philippijnen waren in de vorige 
eeuw een Spaanse kolonie) in San Pedro bouwde hij een prachtig kerEEje met mooie 
plafondgewelven. 'n kunstzinnig altaar en zelfs wandschilderingen, en van de mooi- 
ste in de hele provincie. in dit gebied woonden rlechu weinig kathkeken. maar wel 
veel Aglypayen. Schismatieken dus en er was, wat zielzorg betreft, veel werk aan de 

winh.l.later werd hij overgeplaatst naar 
5an Jose, ook daar restaureerde hij vak- 
kundig de parochiekerk en -pastorie. Hij 
leefde zich geheel in en paste zich bij de 
gebruiken van de plaatselijijlre bmUang  
aan. In een verslag over de viering van 
de Goede Week schreef hij: "fi hou van 
deze mensen, ook in hm uitingen van 
devotie." 

Tussen oorfog en verzet 
Na 10 jaar missiparbeid ging hij voor 
een jaar vacantie terug naar Europa. in 
1939 was hij weer terug in San Pedro en 
maakte daar de aanval van de Japanners 
op Peal  Harbour de Ze wereldoorlog 
mee. De Japanners bezetten in het begin 
van de oorlog o.a. de Philippijnen, 
Malakka Singapore en Nederlands Oost 
Indik het huidige Indonesi6. De Japan- 
ners slaagden er niet in de gehele 
Phiiippijnen in hun macht te krijgen: er 
brak in de binnenlanden een heftige 
guerilla-oorlog uit. Onder de gueriiio's 
bevonden zich ook benden handieten en 
moord en brandstichtingen waren sche 
ring en inslag. T o a  de Japanners ha. 
men plunderden zij de pastorie en slw 
ten father Kemperman op in z'n eigen 
huis. Hij wist echter te ontsnappen, 
hield zich schuü in de bergen en. ver- 
richtte van daaruil zijn missiewerk. 
Later, in april 1942 slaagde hij er in de 
guerilllo's te weerhouden zijn kerk en 
pastorie a f  te branden, doch weer later 
werd hij door de guerillo's gevangen 
genomen en kwam xj pas vrij na tus-  
senlramst van een belangrijke Philip- 
pijnse verzetsman. Toen hij hoorde van 
de dood van father Kaoter. die in febm 
ari 1943 door de Japanners werd ver- 
moord, bezocht hij die plaats omdat hij 
wist dat daar vee1 kinderen klaar waren 
om hun eerste R. Communie te doen. 
De burgemeester dreigde hem te laten 
arresteren als hij het zou wagen de Mis 
te lezen. Toch heeft hij dat-gedaan. 
Later in 1943 was het voor de missiona- 
rissen echter geen doen meer hun werk 
sndewonds voort te zetten. Zowel door 
de Japanners als door de guenilo's 
waren vele missionarissen vermoord. Ze 
realiseerden zich, dat ook na de oorlog 
het missiewerk moest worden voortge- 
zet en de enige mogelijkheid de omlog 
te overIewn was zich te melden bij de 
Japanse militaire autoriteiten. Father 
Kemperman meldde zich ten einde 
raad, zij het onder een andere naam en 
hij kwam terecht in een internerings- 
kamp te Manilla, 
h dit kamp was het Ieven hard en het 



voedsel sIe&$ O n b e & i g  i*rlimrde gijn g&andbeid4 @j ,de k&jWg ia &J 
IQ45 lied hij aan een tm&e vamh van bkribwí. q n  b&& warm e@ 'dqw mkyn 

dat hij' -tla-&  PO^ k m  &peil. Q* werd ?oor herstd naar Austrafie 
@b~ách't'en leek er ~ ë e r  hemital bovenop 'te &men. Hij werd pam%eLee~tdijEe 
in de WW!@ van Sydney en W e r m  was hij 'd morbeeld mor zjja medepTies- 
tem. 3 ginpwmr &lap aah h& W e n  Was v a k  tas 16 ,of I1 uur in @&avond bij 
@n @cku'snen; adBt itl d& ~ & 0 & u m  'te vindm W a t  ais hij mimemmer- 
dag niet tb+ w@, ginghij awnds ~pnimw nam koe. 
In okt~bm 1945 b r d e  hij t- sijn I&& w de PWippijmrl, m w  $poe:@ 
daama IiIeek w bi l$dw aan eeh ón$'enee&j& v m  uan kiniker, @ij m l e e d  in 
mei 1946 w,Ue l e a d  van Hjw:im wgsdbepven in de kerk  va^ Arevalo. 
FatZIet mzha I C q ~ e m q w a s  --echte mi&nmh,,&.&3ijk, W~vÖddig m g&- 
rm&tig:~ens. @i*e$n onvemW6;are bard& werker4 di$ dl& Voor z@n mede 
mens werh$$. 
Hij W i s  ,boymd& ,m, ,&W an$itect m,argganlwrar. H&.b@te pBmw dat op aiia 
paam:qwviA .d$ bkkebre..~an Bugasong, g B & d  íh igS$. De kykkh m 8an 
Adwen W f& .%man & i  M e t  t& @&h V&e:rtdfi dege @boywen fìnan- 
i k i e  -e .mèt,ei$a aSdPIka*, daff wel met geldJ dar w..rep Bc$&Wng wist te .hij- 
P- 

Bm Annalen van MiU Hilijuli 1%. 

Wchauffeur in het zonnetje 
Chef Verkeer~pQIilitie Paul M m a s  zee din,sdq@ddag tar6GhauEeue Remi -per- 
mm h "t z~nml$e. Op 15 mei ra& hoofdagent Henk Tde&r wn HjaWBam 
h e n g r a c h t ,  in burger gekleed. betrokken bij een a&djding .in de. Mambtraat. 
Hij werd &w@ a+ h& M n  g m o ~ d .  Dat was mor het publiek niet echt reden om 
wen t e  hulp te schieten. Niemand stopte. B&alve dan taxichaufCeur Remi Kemper- 
man 

Kemperman s t o m  w d  en verIerde d h x ~  -re huip. I$i$~m&jn$ & bebmrïijk 
bloedende beenwond uanuip de verlmddm uit aija. B. B&&&W H:&iitiW hij 
over een draagbar* teí~oon. Voor een arrabul& &$'4ikg~l~$'~zLiet m 
Henk's vriendin kon op die manier wel &en @d @p de h a m  word& gebracht. 
~ery01gens bmd Remi aap om Henk naar het ppXi*bwmu te v q o w a  a a r  de col- 
I@ r h t p m d d e h  al ter plaatse. 
B a  Tullener wilde de WchauReur graag be&* *m @n a$,tiz!Qtn, en wm 
daar& co&@ op mer Paul Aiiatem, Tullen&: *?jj de ~3~3th vaak 

'gemopperd .op taxichau&urs, ik wiï dit gsedg .wgsbreld ppi$omor hef Gwflicht 
halen.*Uoor a n  optreden kreeg de Wchadmr'cbw bl- &-b& si2brldje 
met ' L 
Kem=lf reageert gp P deze aandacht nuchcq; "@i -4;b~ -&t ,mem dan 
na* dat je mengen in nood te hulp schiet, Jk o&@&mond& wer 
nagedacht om te stop~en en hulp te  mIenen.'' 

Uit: Tbpsbe?j~hC RegBdpaliue ~ m ~ & r n ~ ~ ~ 1 l a 6 i & ~ & $ 1 1  @ d & & ~ ~ p ~ ~ ~ a m  321 O) 
Fqco ew item: Albedm de koos 

D m D m  
Johannes Menring, weduwnaar van 
q e o d a q  Maria Kemperman iri de led- 
tijd ~ a n  77 jaar. Wehl, 23 januari 19%. 

H a m  Hendrik B u m a  e r h ~ g ~ r  van 
R,pJh Bunma-Eernpmmn in de 
tijd van 69' jaar. Nijmegen, 23 februari 
1998, 

Lien Xernpemn-van Bergen, .weduwe 
van Gercit Kamperman, in de leeftijd 
van $0 jaar. Zeddam, 15 maart 1998. 

JaconUS Wilbelmus K e r n p m p ,  echtge- 
noot van MAP. Kempmande WO in 
de Qieftijd wn 73 jaar. Arnhem, 13 april 
19%- 

GEHOORD: In Laenen op de Erebqraaf- 
plaats li&E ook een Kempperman b=&- 
ven 

In het vorige ~~n Jamaaal k d 
riilhtten wij u :onder de M e k  FamilÎe 
krichreq het overlijden van lemhard 
J.M. Kempernam in ?exas We d e n  u 
zijn overlijdensbericht niet onthouden 
en plaatsen het hierbij. 
a. Om U te laten zien hoe zo'n &mlah-@ 
er in de U.S. uitziet, en 

b. u krijg davbij een IndnJc van 'n 
&mpem*mc a l b r .  

Harrie Kernperman  ui^ den Fosch (gen 
zoon van Gerard, wei h die Iijn) promo- 
veert op 25 juni 1998 tot doctor in de 
geneeskunde (Chirurg) aan ,de Universi. 
reit van Amsterdam. 
Het proefschrift beschrijft de emaring 
in het Nederlands Rankar Instituut 
"hmnie  van keuwenhoek Wekmhuis" 
te  r9mstëP.dam met de bmtbesparwde 
behandeling van borstkaaker. 
Natuurlijk wensen wij W e  Kemp&- 
man van harte geiuk met deze proma- 
riet 



Gaandmen &e ze bij Tempora wor- Lise Kemperman gooit hoge ogen met ,, , ,, ,., ,. j a m  bij m OP 
turnen en ballet Vakenhuizen in Arnhem ging minm. 

Turnsuccessen bleven dan aok niet uit. 
h 1995 deed &c voor het eerst mee w 

EENDmGEN - De 12-jarige Lise kemperman uit Gendringen heeft een druk Ievenge, 
maar ze iou niet anders willen. Sinds het kgin van het Sehooljkar 199711998 sm- 
?eert zq aan het: Mmai& College in Arnheq want &q mrt.-$men met de 

M e m s e  Baiieîacademie. Lise is dol op ballet en di w;ilinWjk van d m e n  haar 
beroep maken. 

Ze tutnt ook nog ruim negen uur per week bij het turncentrum Valkenhuizen in 
Arnhem, want turnen doet ze al van jongs af aan. 
Lise deed, nadar ze de deur van de basissch~ol in Gendringen voor net kata ecnrer 
zich had dichtgedaan, auditie op de Amhemse balktschool en werd aangenomen. 
Op het Mszaiek College voor havo en vwo is haar lesraoster zodanig aang'epast dat ze 
overdag ook m a d m  en Massiek baltet kan $aderen. Omdat ze tialleties he& en 
daarbij ook nog turnt ho& ze op haar Arnhemse school biivoorbeeld geen gymles- 
sen te volgen. 
Elke schooldag heen en weer reizen tussen Gendri-n m Amha Is, gezien haar 
druk bezezte leventje, bijna onmogeiijk. Daarom is lhe üric dagen per week Infexn 
bij een Arnhems gastgezin, Na het weekend t h u i s  in Gendringen gaai ze maandag- 
ochtend al om 6.30 uur op weg naar Arnhem. 
Vanaf haar gastadres fietst ze naar school en na school g a t  ze door naar tmcen- 
trum Valkenhuizen, waar ze tot 19.30 uur turnt. Haar ouders haten haar op en ze 
gaat mee naar huis. 's Avonds moet er huiswerk worden gemaakt en wordt de boe 
kentas gevuld voor dinsdag en woensdag, als ze weer bij het gastgezin wóont. 
Woensdagavond gaat ze weer temg naar Gendringm. donderdag en mijdag woont ze 
weer in M e m ,  vrijdagavond komt ze weer Thuis, maar zaterdag i s  het weer ~raiaen 
geblazen op Vakenhuizeo. in het weekend is ae thuis, ih Gendringen, maar dan 
moet er we1 huiswerk worden gemaakt. 
De liefde voor turnen en ballet zit aIs het ware ingebakken. Lises grapader was wij- 
wel z'n hek leven dansleraar. En a l s  klein meisje raakte ze via haar moeder in de ban 
van het turnen. In Gendringen was ze al lid van de turnvereniging St. Paulus, in 

het Nederlands jeugdkmpioenschap. 
Ze werd derde. Vorig jaar werd ze karn- 
pioene in de C-lijn en prombveer& naar 
de B-lijn. En recent wed ze met: haar 
groep van vijf meisjes NedXands kam- 
pioen van de B-lijn jeugd. 
Op de maag of ze haar drukke leventje 
van tegenwoordig wei kan volhouden 
antwoordt Lise: "O jawel hoor, Op maan- 
dag b+a ik wel eens een beetje moe. 
maar dat geeft niet." 
Omdat turneq, bebaIve op souplesse 
toch ook erg gericht op kracht, en bd- 
let, vaoxai @enme& dgar sierlijkheid 
en eveneens soupljesSe, niet smengäan 
moest Ldse een keuze a a k a .  Immers, 
sterk m'bikkelde an dui&Iijk.zichtba- 
re $pierbundels zijn bij ballet rabob. 
Gaim het hoge niveau waarop Lfse 
turnde toen ze op de Amhemse Ballet 
Academie kwam, h e g  ze bij wijze van 
uitzbnderbq toestemming nog e n  jaar 
te blijven runien. Daarna m t  ze de 
t u q ~  vaarwel zeggen, want een 
lichaam getraind op kracht past nu een- 
maai nier bij een toekorri~ge danaieres. 
En ~ a n  dansen wil iise hoe dan w k  haar 
beroepmaken. 

Mensen. . . 
. . , Er zijn mensen 

als ijshde vissen 
. . . er zíjnmensen 

zo w a m  als de zon 
... erzijnmemen 

genoeg ais narcissen 
. . . et zijn mensen 

genaeg van Irartan 
. . . Br zijn tantes 

zo mooi als de lente 
... enikkenderaakeen 

als h dweil 
. . . er zijn oma's 

als heel ouwe prenten 
. . . en 'n opa 

als 'n steenrots zo steil 



Prominentencross 
2atadag 14 juli %dds qndsdeel v v  de ".H~~SBUI.XEIE* de prominentencross wor- 
den veaedea. i@ het bloed WW b t n i e t  gaanlan. 

Be spanning i s  nu al vodwar' ander $ e d w l f i ~ e r s r w  y$? zi& &mlge juli 
winnaar noemae yan de 'tae ~plceñS3lhNE F W m a N S r r r r  Wordt h& Ad 
Weff40fL Rudy &m of n&sChien Bennie J&lM A l i a  strijd* 8& @m $e WgSe 
9 de I8e juli, ,maaf i& ding ia zeka, t n ~ ~ e , t ~ - ~ ~ ~ ~  Jan Nedecfands- 
m werelWHo,efi seizam 19962987 'en al@wen wTrtn;rar van de promaten-  
moy 1997. Jaq zd ,er alles a;in doen om ook dlt Jaar de titd 'H0KERSBONNE W- 
P S W  1948" ap @n naam te  schrijvend 

Htit.ctjsstemin 'de Schans', d o m i n  ~ g n  de M+Cj& zd $ a r a n k - W  war s e i d  en 
s-l, Die snijd is n.pg lang niet gestre&en, het ~ d í i e r n ~ ~ l ~  zal er 
alJwl aan h e n  om Jan t i z e r  van de &!?s€@ gPaatS af 'të hhqdén, ;#@US Jos 
kperman,,mganisilt~r y-dn &pwminenteWrq$8, 

1s het dan d ï e q  wdstrijd waar het.om draaia 
Nee, =lde Jabi IEempeanan. Het is natuurlij$ o d k M % d w  V%$f&:W$g&@&fi 
en het ophaIen van verhaiefl uitvw1agen tijg* 
Het t&n, de ddmmers en de motaren z$n- g ~ d  ,voor de weiktrijd, arX u bèB 
vaq m welkgm op de "2e J @ l E R S B ~ N E  eBaPaetmm6SRR 

Famiiiwaeni8ing ~empe- _.. L . 
Kampweg 9a ..- .- 
3941 HC Doorn 
B& ABN nr. 55&&3959 
tn,y. bvenmande eer-. 

h v&&$& &at omdkel hgesehrepen 
is de Kamm van Kmphandel te U d t  
m.V4&17g2. 

Wapen 
Hiernaast ziet u een wapen dat vemnoe- 
d a k  ooit aan een Memperman uit de 
Achterhoek behoorde, mgetti~k Ter- 
borg, Varssewld. Het is w&ijdíjk 
een fandewapen en het.beeft geen 
br~flverrneldbg. 
U ie't een (EknPer)m~nnelj@ dat een 

draagt en h z'n &terhand een 
knots. Het iijact een soldaat die op een 
bergje staat 
Ais u de herkomst w e t ,  laat het de 
retiactik d<an s.v.p. -n. 
Dm we. $!p l-eps . 
berichten. , . 


