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FAMILIEBLAD VAN DE VERENIGING KEMPERMAN 

Tam mtJn grootvader (rg99dl%q? de Daarom zag m'n grootvader de kam (op 
vaPi de Ik 'n e-je aan z'n neus voòibijgaan en 

eeuw, was 28 verdief$&& hij de achraik Wst met wisse- 
jaar, mj za3 de lend &n zwaar los -k. wd was .er 
overgang van gewoon n i e t  Vaak verdiende hij mer de 
1800 naar 1900 p n s  ip Duitsland 'n paar pfennI'gen, 
met gemengde later werd hij s toker op 'n nabije steen- 

gevoelens hebben fabriek (twee kiIometer te wet) 's mor- 
b ondergaan. 't Leven in zijn omge- gens vroeg heen. 's avonds laat terug. Ik 

ving tiaas .geen vetpot en werk was er heb hem wei een$ warm eten per fiets 
nauwelijks in het dorp, waar zo'n 1850 gebracht in een zg. "hinkelmametje", 
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"van de negentiendme naar 
de twintigste eeuw en verder ... 93 

fl-''* - :A- -- . - .- ', 

mensen w o a ~ d m  'Het w a m  hoofdza- 
kelijk Melne ,h.oeren, sted&riebarbei- 
der5 en wat vissers. 
Zijn +vadm (183E-1913) was uitbater ge 
we&t yan b cafk aan de IJsseiI~k '9 
plek -&achter de sttenfkbrieh la- 

en de meeste van zijn Wanten zui- 
len wekeht steenfabxiebarbeiders zijn 
geweess die de borrel van hun 8amizali. 
re laad niet konden betalm en dijs 

"op de pof' dranken en Later niet 
meer in staat waren hun schulden aan 
te zuiveren. Mijn @ootmmder heeft 
vaak verteld, dat de zolder vol lag met 
onbetaalde briefjes. 

'n emaille draagpannetfe waarSi vaak 
stamppot met 'n -stukje spek. Z;& had 
hij geen fiets, -sterker nog bi k h  zelfs 
niet fietsen, -evenais mijn grootmaeder. 
Hun actieradius was heel klein, veel Mn 
de wereld hebbq ze niet gezien. 

Het was nog de rijd van de petroleum- 
lamp iIi de biueebieden.  EleMcitéit 
kwam er pas lti 1920. Hij heeft @r nog 
dertig jaar van kunnen genieten. 
Water baalden ze uit pur of pmnp. 
Wataieidia w& voor de gemeente nag 
te duur, de woanpericeIen Iagen &r .te 
ver voar uit: &ar. 

Pas na f945 w ~ r d  de pomp langzaam. 
aan verdrongen door de haan. De bur- 
gemeester verdiende destijds f 1998,- 
en een toelage van f 90,- als ambtenaar 
van de burgerlijke stand. De gemeente- 
veldwachter kreeg f 2200,- + f 200,- 
voor het schoonhouden van het ge- 
meentehuis en f 60,- voor het innen 
v* schwolgetden. 
In de' oarIag 4M5  werkte m'n g r o o m  
der voor de *voedselvoonieniiing" op een 
kwekerij en zolang ik Rem gekend heb 
- hij wbonde bij ofis In - was hij doodgra- 
ver en "doodaanregger", compleet in 
jacquet, h n t j e  m hoge zwarte hoed 
met rouwsjaal. 

Mijn va& werd in 1902 geboren, opa 
was tmn 30 jaar, Ex kwamen nog twee 
nissen, tantes van mi$ dus. M% váder 
(1902-1963) t r ~ u y e  mbt J-a .van 
Huet, Ze Irrqen r f e ~ i + M @ q ,  &eersw 
w a $ W f n  vader wrkìë 'op -de mêlkF-- 
brielc te Arnhem, bi& een groentetuin 
bij met b.d. aardappelen ën begon in de 
voorkamer een id&n winkeltje: In 1940 
h a k  de aorlq met D r t i t s h ~ d '  uit en 
gezien wij dicht bij de hens waónda 
en naast een gmQt spöonwegviaduct 
werden we die tiende mei 1940 2J vroeg 
wakker van een op dat viádutt sîihaan- 
de en stomende panrserrrein. TWeehon- 
derd meter van mh bed verwijderdl 
In 1944, na de mislukte gealheerde 
luchtiandingen. 5 ia b@ ons vandaan. 
maesten we met óm heie gezin en dorp 
evacueren. M n  ouders hadden men 8 
kinderen, de negende werd op het m- 
cuatieadres geboren (bij 'n zuster van 
m'n vader) en de tiende zag het levene 
licht weer in Westervoort. 
Daar was in dar half jaar evacuatie het 
nadige gebeurd. De werkplek w m'n 
vadep, & mWabriek, die peries #&SE 
da Arnhemse Rijnbrug lag was 'n hoop 
&-root geworden. Ons eigen huis v- 
Wwde ib depl8r~belg staat: *.en pn- 
.riw meer q h~ ;d& gem miten wpzr 
in de kozi5;n@n, vloeren apengdwohn, 
&k deuren w&@haalcl en s m  rmg- 
%@pnd@ in erl h e r  loopgravkn en Piei 
hal :ag& weene in die w@tdjd 
onbw wder >gFstaan. Maar m"n vader 
pNe,de t e n  mh$ek w. brei&& de 
winbi fik& uit, b<racht rat in Arnhem 
(bij z'n oude meikkiaatmp de bood- 
schappen rmd eri,halcïe n@ mee actl. 
ViWtea íh huis, wawWk z31 Wtkrm 
oak war.gdd yerdiendw. 
't Was WH een gezellige titij. 



GmtMder en vader zijn allang bij rweqrmfmder. W, resp. klehkkd FamJliew&m 
m a t  nu zelfwti~ h mmtap. 'n Grote: m d è  2mtk naar 

is& eW, &-n &w millbm, G E T B O M :  
dorp bkdt'omrmmll m an mh 1 6 m  
en het eind pas de mphde b m g  niet in zicht. 

a en yagrleidiq @n gemeengoed.,geword* én 
onmisbaar ìn de& tijd. ToneeW&&&hg en, harmmie m b  

en langzamaband yerchwn dwr de kijk- m luiskm&. Onze E n d e  
m hebben betere banen dan die uir de tijd wan mijn opaVahmties, het buitmbcl 
en eigen wwuigen zijn binnen bandbereik. Run actieradius is %vat" $roter dm die 
van hun mergmotrader en ze hebben al aardig wat van Europa gezien. 

kIet het einde van het jam, het mulaniurn in &ht en het 
zoeken naar een openiagsvethaal vwr &t JouPnaal. dwalen dg hterben gai+even 
gebeurtenissen door m'n hoofd. Ruim 100 jaar voorbij sinds m'n -der hier 
rondp~oetppiia P 
Overstappen oaar hez ~03gende millennium, Souden ome 
kinderen ook 'n oorhg mee&? 't BUjfi rammelen In de 
wemhl, veraf maar soms ook &&g dichtbij. Bn aize 
kleinhdereu? Warden het cornpu~rmenisW Het q 
op de deuwe, andere wereld gmicht? 

BRUIDSPABR VAN DE M W  
Marjan & &ìc K~mperman 

o f a ~ c r d ~ z e ~ t a d i m g e e d s ~ q e n  Li w'riümwaal 
tanen voor wat bun voorvaderen in deze 
deden een voor de mIromss - hun toekomst - worbereidden? I Op 12 dmmber,il. werd Marian In alie 

wmgk ~pgebaah door vrieidin Sacha 
vooren ven-asshpdag. 

in eeh nieuwe Niet wetend dat m'erid &+c, 3 maanden 

G wt-&m&ikd in het niilfeu-etucntief 
zijn dievep er vandoor gegaan met enkde peperdure nettsh 
Alleen al de vijf hwrnc, die op de zwarte markt mateloris 

tien ivo& beddjis en he! kos&e ginseng {gemkmork~) werden buitgemaakt De 
politie vermoedt dat een of mmeerdere bezoekers zlch in hebben laten sluiten. Gonda jongejaas en bmi Kempman 
Het goed maakte deel uit van de tentoonstelling Yerbodeu Souvenirs' en is op w 14 fuu fm, ia M o t m  
ooit op Schiphol in beslag genomen bü onda meer vakantlogmgem. De 
den eercM& j.aw met veel machisverkoon dgeiwal het ,&&ome. 
expgsitiematdaal vanwege de e n o m  warde met.een speciad paardetramp 
owqdmcht naar Zwolle. QWuEDBM: 4 
Volgem mrdwrerder D. Kambga van her Ecmhme mopten de d a d a  kernen zijn J- w e t t e   ies sen- 
geweest: 7 k  +bbw gericht gezucht nam @n wisten -eb goed IAr -wan, echtgenote van w 
mee bqigwaren." m a  versnoedt dat de dieven cp de holigte-- van d? mr- ~nto- Gi- Mam, 3 juli 
idngm de alarminstallatie en zodoende kam zagen &e te omzeib.Het E c o d r h  1999, 
heeft -r de tentoongestelde goederen om5gens een veneicerhg afgesloten. 

Nagel, eerder wedaye van Martia Kern 
p g m n ,  290Cl4 juli 1999, cm- 

~~ J.olmm& Ma& m- 
weduwnaar van Maria H d r i k a  - 
pekgm-Beruier in de &ftrgd Wk 85 
j&* Uden. 20 jdi t 99%. 

~ ~ m ~ * g e -  
2wl-lM1 gem wgh, mmwen 

Q 5 ' 0 9 . X S H  te 



w 
Beste f d & e d E i ~ ,  

Het wordt al weer tijd om ons te k- 
raden mer de komende jaanrergadeáng 
van de Kempexman Vereniging 
ïïjdms de bmumergadering van 9 
oktokr 1999, is besloten de vergaddg 
te honden op 16 april 2000. 
We vieren (iets te vroeg} dan ons tweede 
lustrum en wedemm is de aktivitdten- 
commissie erin geslaagd een dag in het 
vooruitzicht te steikn. die er zijn mag. 
We verklappen  de^ mer d e  dag, dat 
Ieest u wei in de mdhg  van februari 
2000. 
Houdt de datum 16 a@ 2OC#) Vrij en 
komt allen goeâ geluimd naar ??? 

Namens de &ivfteitmcommissie, 
Ton Keaipemm 

J ~ ~ ~ a n :  altijd volle gmepm ... 
b 1326 LM A h e m S h d  

Dorent Jozef IGemperman is zeer te 
spreken over de nieuwe werkpkats 
Jozef Kempman is reeds acht jaar lang aìr docent d e f  op de Gmitpoor~ te 
Doetinchem. De in Weken woonachtige fmpmman geuh omuwm in twee d- 

boetseren en plastische v 6 ~ & n g  im daarnaast bddhouwen in 

a ~ m l q @ b i ; f . h ~ t e r a b e r - k e Y k b e n  
 omen om de wakhfijst weg te WW ai -t b&&+&&*- - - 

k d e r  Werk in m, h& huidige Sluseborch. Als ik t&k op de in de 
onde GruiQ,txort, d a k  ik -r &&n ding: geweldig1 Met wetimo'ed zai ik het -d 
gedag zeggen. DE werksfeet. was fantastisch, ? e h  eijdem de ba+te vakm d d c  
ik vaak: 'hoe b o n  het allemal, hoe mok h& Hn dan kan & d& &of nog 
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Toch zielaok Jo-f Kemperman ia dat e e n , , ~ g . ~ d b a &  is, Tk  m i k  Iacd- 
' tie.was'&el wat'klein. Het functioneerde wel, maar nu >Wgen we ep onbwetinw 

plek waarrlIes onder één dak zit en we hij;@ &er ved &te, %t vimkan- 
te meters 6eemt r o e  en dat is beimgrijk. &'kind de -We GmUgdmt schoon tie 

sober. Dat is gumdg, omdat de cursisten zo niet @$leid worden. 
de cursisten vindm de -ng wat vmw1end, maar bijna iedereen 

dt het spanrrend en geweldig." 
De groepen waaraan d m t  Kmperman de cursussen geeft, zitten aitijd wl. Dit is 
tijdens zijn cafii&e als docent ook altijd het gwal geweest. Hij is as keer per w& 
op de Gruitpoort aanwezig en heeft gmqxn van twaaif personen ~ l d h o u w c n )  en 
zestkn m a  (boetseren), "$r is een wwa&tEjst ea fic keo de Gruitpoort niet a d c m  dan 
dat het vol h." 
Pdk &t Celdws Vizfer 27.1 &t 999) 

A D V E R T E N T I E S  

M i x p l e i n  1 703 1 Al WEHL 
Posibus 8 7030 AA WEHL 

Telefoon : 03 1 4 - 684 14 1 
Telekut : 03 1 4 - 682043 

1 Met gevoel. 

Em gevoelige semr vwq de 
BeovlhMx4000meet 
KIWIdUmd het mgeviqhdit 
in de kamer. a4et u het k b t  
awi, of bmkt de z ~ i  door de 
wolken, &n wcrtreh automa- 
PlsEh kleur, contrast en helder- 
hdd aangepat. 
WidkiNaiWt waagt w 
~ x n  de mamani;er waarop u 
telwlsle kijkt. 

3 jaat garantie 

BANG & OLUFSEN 

OOiT KIEST U VOOR MOOIS 



'Mama, ik was bijna dood' Enkele famiïievragen: 

"Ik M p  acuut weer in de pen. Schijnbaar moet er eerst een flink ongeluk gebeuren, 
voordat de gemeente wat doet." 
JosP Hartman, verkeersouder op de protestants-christelijke basisschool De Klimroos 
in Westervoort. maakt zich kwaad over wat zij noemt 'de laksheid van de gemeente'. 
Aanleiding is het ongeval waarbij de achtjarige Jos Kemperman maandag vlakbij de 
school, op een zebrapad in 't Hoge Eind, werd aangereden door een personenauto. 
Slechts door een sprong op de motorkap wist de jongen te wi~rk~mE?J dat hij 
gewond raakte. "Mama, ik was bijna dood", zei hij volgens zijn moeder toen hij 
thuiskwam. Bea Kempe overstuur en is 's middags niet meer 
naar schml g4!%mSLu 

Niet onaeniirdd 
~ e t  bij&oageiutc g e b e d  wen na twadven, toen JQS op weg m van -1 naar 
zijn huis aan de DuCIEers Bouhnt. Hij ma- b3j het mr&t:&en vrn.'t Hoge Bind 
gebniiir v a  een zebrapad dat vlr* na een M t  in de weg H a m a n :  P a t  bad hij w,e weet nap iets van b aride niet moeten dom. Sinds vorig jaar Ligt er een nieuw zebrapad. VijWgrnetpr d e m p .  Kemperman? Maar de gemeen* heeft het oude xebrapad'nog stee& niet opgedmd." 
Sinds het nieuwe zebrapad er op u i t d r u w k  vamek van de wskersouders van 
De Klimroos ligt, wqrdt de M e r e n  gead+sek%d om daar mi >van a maken. Zijn b e s  en k p  inmiddels gebouwd? 

Bekendmaking. - 
Einderwef. 

Burgemeester en Wethouders 
van Arnhem, msken bekend, dat 
bij hun beduit A,d, aa December 
1925, vergunning ia verleend aan 
R Kern erman directeur van 
99 A&', tot oprichting 
van eenc bakkerij in het crceel 
aan den Konin swc Jo. 34, 
Kad, Sectie A, h. [g7. 

Arnhem, 24 December 1925. 

Verlooid: 
Lom KT2BP- 
tll 

BEP HOPPE 
I Silvolde. B 106. Y' 

JLU m v n  bij Ii zcbrapad waar hij maandag werd aangereden door een auto. w 
' 9  

Hartman: "Maar l a q  niet alle 1eerliagea houden zich daaraan. Z4 zijn vaak te 
&mk&W!m ~ ' ~ a F ~ ~ ~ ~ ~ -  

En waar zij n Rob en Mary gebleven? 
I 

Getrouwd : 

ROB MAAS 
En 

MARY KEMPERMAN- 

Arnfiem, zb OKtOber 
T o a .  adres : 
Motsteeg Q. Amsterdam. 

I s  ook deze verloving in 'n huwelijk ge- 
eindigd? 



k i j k  sufferd', maar vervolgens wegreed zonder zich bekend te  maken. Haar identi- Wiens grootvader l vader was deze 
t& is inmiddels achterhaald, maar de politie zegt niet dat de vrouw iets strafbaars Bernard Kemperman? 
heeft gedaan. Politiewoordvoerder Piet Kaoi: "Er was geen letsel en geen schade. Dus 
is er v01gens de wet gem sprake van doorrijden na aanrijding." Ook Kooi vindt dat 
het zebrapad er "erg ongelukkig* ligt en dat er hoognodig maatregelen moeten wor- 
den gttraffen. De suggestie van Bea Kemperman om een 30km-zone in t e  stellen is 
volgens wetbauder Wjer n.iet uiim'wimar. " 't Hogé Eind is een doorgaande weg en 
dan kun je zo'n maatregel niet treffen? 

Portret van een familietak (2) 
In het vorige nummer van cuts Kempeman Journaal stand het vertiaal van Jan 
Kemperman uit SterkseI (NB), dat hij enkde jaren geleaeen had opgeschreven. Hij 
b e n  bij zijn magmatvader ì B @ í A W S  ñlWQRMW en was al beland bij zijn 
eigen vader H.WM. Urnperman, die op doktersadvies voor z'n gezondheid m e s t  

Boerderijtje van gmoc~uders, 
-5. - 

- wonen op het-p1attelanCDüi gïrigTiïJ %aar m p a - w - d ' r  
qpgevoed door z'n oom en tante Jan Kempeman en Berendha Bewer. Van daaruit 
vertdtJanv&et: ' 

maer w@ hervkda kin4 .m hm gedn.'Zoais in liet vorige nummer al vermeld 
ging %j - vanwege heimwee - terug naar D m p t  en werd daar ais hun eigen zoon 
door O$m Jan en Taare Dientje opgenomen. Hij ging aldaar naar de lagere school en 
deed vkrvolgens de landbouwsch~ol en daarna nog enkele cursussen.  aarn na ging hij 
als boerenhecht werken, want: Oom Jan was nog zeer vitaal, dus hoefde m'n vader 
niet op zijn boerderij te werken. 
Toen hij 24 jaar was Bouwde hij met m A  WCEIGERS (mijn moeder) uit 

b Stesndwn. Ze trouwden op 17 aktober 1929. Het werd een echte boerenbruiloft 
zoals dat toen gebruikelijk was. De bruidegom ging met paard, koets en koetsier de 

ver(r01g pag. 6 

De Beer BXBBBBD KIEMPEBYAN bard~nM 
bedon den da WWIO w & ? l % J @ r ~ n  
in dimut t ,  VBII IOC Hof  a l ~ r i l x s ;  sednrr 
34 jaraa 1s bq met da gehede IsidIpg m vari bw 
ht, A m  dan ver, de nauwgerPtbeId sn toewGding, 
raarmeda hij &h urmde d dien qa  van idne 
ta& gekweten hee/&:ncea wD bH deze gelepcn. 
hwia p r n a  riperilQk anme huka& 

B QOBBILMAHH. 
a;: nbsnELam-~rrr%m, 

Nlm~Cm, 2 ~ovrmber 18a. ( ~ 6 ~ 6 )  

De ~ndor~uteekdndo brengb doar deze fiijnp voa. 
l ika  &maB&SE glmg am den BW 33. JBO I%. ~ x ~ ~ n $ m  pfamiiie UBIMB v w r d ~  
bawbm rra Iiwiebka b;elmgaolll;g, vLn H E ~  
onderrmd~n bid i i n  4Qjarlg @es$, t-$j 
voor de sao hartclljka ea rde bldkgn vari desa. 
nchup, bi dR ge l$e~hdd  T- hier @la mn baitan 
de stad ontatvmperi, mede iun  oprechte dank wo& 
betuigd, 

Bl?&NAIPD KEaIPmXKY. 
MWMEOPK, 89 Hommber 1884. (861641 

Da Eindgps+mksidrl b&uIgC hierme&, *om sioh 
en .$=e lieMiie q n e m  uprsqhte~i &u& 
aria rllen, rw \n ah bui%- d* etad, v m  de mle 
hwtjsen wa mlendiehap .n belun@ellba &n 
%si& 6ep1hmam mderhndeu, inxondahdd ma den 
&m RU Uwrouw DQBBELMANB an do $eeren 
bsad$s~dslisare, dla bm mat s u l  non k a s t b  
gaebuk memden. Doge dmg m1 TOOI hem aimb 
m~@gigetetQk ~ I # Q = .  

BICBHAR D E3BIMPERBaAN1 
afl h het Botck ABlfiXS'. 

P~~~amoairr, 10 ootober lesa. ~ m 4 )  

Kent U, of weet u iets van genoemde 
Kernpermannen? Laat het ons dan 
weten. 
Schaf naar het corre$pdenrie;adres 
K;ampweg 9A - 3941 HG Doarn of bel 

Uit ons lmipselaraef 
Er Iran veel fn *t Kleinoe 

't Kleintje. Een kroeg aan de Kerksmaat 
in Zevehaar. De zaak is Hein. eigenaar 
Gèrard Kemperman ook [vandaar de 
naam) maar zijn plannen met her café 
zijn groot. 
~ Ï i e -  maanden zwaait Kernpaman 
samen met zijn vrieindEn iei3ta Beurs de 
scepter in het cafeetje met zijn mudern 
en intiem interieur. De zaak mag dan 
ktdn zijn toch heeft Remperman kans 
gezien om rwee keer een muzfiekoptre- 
den w verzorgen. Dat w a s  de @ m e p  
Sokken m twee Tsjechische muzikan- 
ten. 
't Haeintje is niet alleen geschikt m 
gezellig een bbreeltje of een pilsje te 
drinken. Terenigingen en dubs kunnen 
er terecht: om hun vergadahgen te 
houden. Daarvoor heeft Kernpeperman de 
bovenverdieping van het pan ingericht 
ais vergaderniimte. Er i s  plaats genoeg 
voor een groep van ongeveer mintig 
personen. 
De vorige naam van de boeg 'It's a 
smail world' klopt dus n i e t  meer. Het is 
geen kleine wereld in 't Kleintje. Aíles 
erl iedere& kan er terecht. 

V m o l ~  pag. 8 



Her gezin Kerngeman-WIdigers In 1947. 



Luchtfoto van het bedrifl van Jan Kmperman In 19 75. 

d e  eerste jaren, tot september 1962, lieeft mijn jongste zus Diny mij geholpen het 
bedrijf samen op te bouwen, waar ik haar nog altijd dankbaar voor ben. Het was 
uiteraard een stek grond waarop nog niets stond. Er was geen elektriciteit, geen 
waterleiding, geen telefoon. dat maesf allemaal - tegen extra kosten - zo'n 400 meter 
verder gehaald warden. De mensen in het dorp verklaarden me voor gek, maar we 
hebben daar toch met vereende krachten een mooi bedrijf opgebouwd. 
In 1962 hebben we er een woning bijgezet en op 11 september dav.  zijn we 
getrouwd. Met de boerderij zijn we in 1974 gestopt omdat de concurrentie te groot 
werd en de veevoerfabrikanten alles tot zich trokken. 
Nu hebben we een bedrijoe met 20.000 slachckuikenmoederdS@ren. Slachhil<en- 

- -3nBWma' -,-x1 em 2 W a a ~ i s . .  E r  1ppe~'OX &nen bij voo~bgyuch- 
ting. Ze kunnen zich allemaal vrij in de hokken bewegen. De kleinste hokken hebben 
een afmeting van 370 m2 en de drie grootsten zijn zo'n 750 m2. 
De eieren zijn allemaal broedeieren en moeten aan hoge eisen voldoen. Zo moeten 
de kippen regelmatig geiint warden en ze dienen goed gezond re zijn om hun nage 
slacht ,voldoende levenskracht mee te geven, De lcuikm uit deze eieren worden op 
speciale mestbedrijven afgeleverd en wegen op 6 weken 2 kg. Dan gaan ze naar de 
slachtetij waar ze ook to t  delen w ~ r d ~ v e n u e r k i  zoals kipfilet, bouten, poten enz. 
Zelfwonen we nu in een eigen nieuw huis in Srerksel en we gaan nog dagelijks naar 
het bedrijf, ook om de helpende hand nog uit te steken. 

Vit ons huwelijk zijn drie kinderen geboren. 
w (1047-1963) is gehuwd mee JOS Follon en woant in H m e .  Zij werkt op de 

Z.N.A.V. in Heeze en Jos is registeraccountant, werkaam in Eindhoven bij acroun- 
tantskantoar Gwcrs. 
HAûNB (1247-1965) is getrouv 
met H~nriëtte van Bra@. Liij 
gaan samen verder met het 
bedrijf. 
JOOST is geboren op 27 aprii 
1969, Hij is nog N& getrouwd. 
beeft wel een vriendin en 
thans ook in Sterksel een huis 
aan het bouwen. Hij werkt bij 
de Z,O.N. (Coöp. Zuid Oost 
Nederland). Dat is een vewoe- 
derfabriek: Hij zit op de afdk 
ling buitendienst, voorlichtir 
en verkoop van pIuimveevw 
ders. Dus weer pluimvee1 

En dat i a  mijn verhaal vanaf m'n overpotvader h Drempt tot ons gezin in Sterksel. 
Best 'n eind uit elkaart 
ut hoop dat u het een Lezenswaardig verhaal vond en dat deze bijdrage iets mag toe 
voegen aan het eindelijk Iang venvachtei Keinpermanboek. 

Stadsarchivaris Kemperman 
presenteert ñistorisch boekwerk 

~ o n d e n i  jaar Weesp 
in beeld 
FoqoIrwken van een stad of dorp zijn 
populair, ze vxiegeu over de toonbank 
Ta& autbreekt er vaak iets: de verha- 
len erachter. Stads-s .pan 

Weesp Ida Kemperman zal &h dit: 
hebben gewakeerd bij het sammtei- 
Im en sdwijven van het bloelwerk 
Weesp op de grens van twee eeuwen?. 
Het werk wordt morgenmiddag ten 
doop gehouden in boekhandel De Ark. 

Het beschrijft in waard en beeld het 
Weesp van een eeuw geleden. Vertrek- 
punt is de oudst bekende foto van 
Weesp uit 1856, gemaakt met een s t e  
reoscoop, Het is een pIaat: van de Vecht- 
brug, het oude tolhuis en de '&rave 
landse Poort. Het Fort op de Ossenmarkt 
ontbreekt dat jaar nag, dit bolwerk zou 
pas vier jaar later (in 1860) worden 
gebouwd. Van die bouw staat in het 
boek een juweeltje van een foto afge- 
&kt. In die jaren was het fort een blok 
aan het been van de bevokng, het was 
van Defensie en dus verboden terrein. 

Naast m onder de oude kiekjes staan 
foto's van de situatie anno 1994. Zo 
slaat Ida Kemperman een bmg naar het 
hë3ëii:~e -?oé'rtaeff ö u d @ ~ e . @ " ~ ë ~ :  
zichtdijk ten tonele, indusief inhouds- 
beschrijving per straat. laan en steeg. 
Daarbij neemt zij bepaald geen blad 
voor de mond. Ze jubelt over de schoon- 
heid van de Vechtstad, zeker waar waar- 
devolie monumenten en aardige stads- 
gezichten werden behouden. Daaren. 
tegen ontsteekt ze in woede over 'fan- 
tasieloze gebouwen' die zijn verrezen. 
of als er belangrrjke bouwwerken, zaais 
het kantoor van Van Houten, het veld 
moesten ruimen. Dat deze fabriek begin 
jaren zeventig uit Weesp wegtrok, was 
toch al traumatisch (want onbegrepen 
bij de bevolkng). 

En wat te denken van de Mlla Caspanis, 
het vroegere woonhuis van Cas van 
Houten, zoon van de oprichter van de 
wereldberoemde chocnladefabriek'? "De 
tuinen worden in de jaren zestig opge- 
offerd mor het bouwplan Rogewey. Pas 
ggiedén is ook Iiet koetshuis geqloopt. 
Het i s  een wonder dat de villa er nog 
staat.* Je vraagt je inderdaad af, waar- 
oni de villa niet wat liefdevoller had 
kunnen worden behandeld. Het gehuw 
staat ingeklemd tussen ermee vlocken- 
de bebouwing. Had de Aetswldse en 
Bloemendaler polders toch eerder be- 
bouwd met woningen, Minia het russen 
de regels door. 

Niet al tijd Iccijgen vroegere ge meent eb^ 
sturen w bouwers ervan langs. In enke 
le gevallen werden panden volgens de 

J.B. Kemperman 
Sterksel 



Redactie Kempsrman J o m a l  

Jan Weesp het eerst@ genummerde exm- 
phar uitgewikc. 

samensteistnr 'prachtig opgeknapt'. Dit geldt bijvoorbeeld voor de synapge aan de 
Nieuwtraat en de molens van Weesp (De VrieddsChap, De Eentlracht aan de 
Utrechtseweg), hoewei 't Haanlje aan Be Stammerdijk nog wel in een 'benwde staat' 
verkeert. 

Weesp op de grens van h e e  eeuwen, door Ida Kemperman-W~lkke uitgeverij LoreIax 
Ptoductions in opdracht van boelthandel De &k, winkeIprijs f 59.90. 
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Aan dit nummer werkten verdermee: 
Ton W-emperman -Doorn 
janllemperman - Sterks91 d 

Telrstverwerking/Zetw@Opma& 
en drukwerk: 
Dm&erij Kemperman bv, hdlem 

~èrard Kempermm heeft de ' opening- 
tijden van zijn café veranderd om nog 
meer iùanten en veteaigingen te =@k- 
ken. 't Kleintje i$ iedere dag* met uitzon- 
dexbg van woensdag, geopend van 
14.00 b t  02.00 uur. Mocht iemand de 
~ e r g a m , n î t e ,  of her cafê op woensda- 
gen willen huren, eventueel voor pfi* 
feesUes. dan kan dat ook. Even heIlen 
n a 2  Kemperman en het: komt voor 
elkaar. d 

kan ons vertellen of caf4 't a e h r j e ,  
dgmaar Gerard Kemperman, nog be 

in Zevenaarl 
Het staat n ie t  is het telefoonboek. 

Srbrijf I Bel ons! 
Hebt u zo'n verhaal ah Jan Kemperman 
uir Wrksel, of las u in de krant 'n S@- 
j e  aver de een bf andere Kemperman? 
Zorg dat wij het krijgen1 Stuur het naar 
een van brnertstaande adressen. 
Zegf u - ik ben niet zo goed in Neder- 
lands - geeft niet: wij bewerkn uw tekst 
en maken er 'n s e d  verhaal van en.., 
dw er ook 'n paar Edto's bij l 

Redactie 


