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FAMILIEBLAD VAN DE VERENIGING KEMPERMAN 

Vom de tiértde J9arvergadering had het 
bqtuw g&oza voor de IJsselhowe, 
een partycantrum dat ligt in lier prach- 
tip rivierenlandschap aan een zijtak 
van de Gelderse IJssel. even ten noorden 
van &esburg, Een mooie ruimte, een 
s f m w  zaai en een goede vergade- 
*gs 

- 

uuorzittes  G è r d  opende rond elven en 
vohde ons met bekwame hand door de 
uit 12 punten besZaande agenda. Hij 

21 

(50 personen). N& hadden verschil- 
lende Rempmna#pen al andere ver- 
plicb$~gen, z& .vaErgezeFe voorjaars- 
vakanties, communiefeesten e.d. Maat 
dgend jaar vergaderen we +veer in 
april, beloofde voorzitter Gerard. 
Het goede nieuw was dat er dit jaar 
zeven nieuwe leden bij zijn gekomen en 
die werden, evenals de vaste kern, van 
harte welkam geheten. Het weer was 
niet om ouer naar huis te schrijven, dus 

grote belangstelling 
.. voor l e concept familieboek! 

memoreercl@ dat we.in oktober 10 jaar 
bestaap- h a e r d e  aan de eerste ver 
gadering in Huissen met 130 familiele 
den HQt war& er nu merkbaar minder 
en dat ya$ jammer. We misten verschil- 
l q d e  &roype leden. De oorzaak werd 
~Joral ,ppocht in het verschuiven van 
de vergadering naar eind mei (21 mei). 
Dat das m i g  jaar al op I1 april, toen in 
slok in Bidam Toen was de ~pkzomsr 

%d &raIer (86 personen) dan die van 
heit jaar ervoor (1998) in Alphen aan de 

beloofde het een binnendag te worden, 
alboewel het boogschieten toch buiten 
plaau vond. (Wat een kracht achter zo'n 
handboog!) 
De juiste ~erslaggcvirrg van deze tiende 
Jaarvergadering werd uiteraard weer 
vastgelegd door secretaris Ben uit Uden 
en deze vindt u verderop in dit 
Journaal, zadat u weer precies weet: wat 
er allemaal bespraken en vastgelegd i s .  
Ik noem hier en daar enkele momenten 
van die zondagmorgen in mei. 

Grote beimgstelling voor de eerste honderd @ginais van ket  Kmpemanboek! 

ikie dames uit Huissen druk in gesprek! 
V . l , n . ~ .  Ltny I<empemian, Riek Boumaw-Kern- 
peman, Marietje Kmpernan. 

Zo bevond Wim Hermans namens de 
kascommissie alles wat financiën betrof 
bi Ton in Doorn in orde en werd Ton 
ni$f g&idd&zI ma& $el gixtectiargeerd 
en dat gaf natuurlijk grote voIdoenlng. 
Tusm neus en lippen werd het negatief 
saldo, dankzij een oplettende Kernper 
man in de zaal, omgezet van nwtief 
naar positief en dat stelde de gehele ver- 
gadering gerust1 Secretaris Ben bleef 
herkiesbaar en hij blijft vanuit Uden her 
secretariaat voeren. 
Ook daarvoor kwam een welgemeend 
applaus uit de vergadering. Per slot van 
rekening zijn kas en secretariaat het 
meest gebaat bij zo min mogelijk mu- 
ratiesi 
De kascommissie prijst zich geluklug 
met een nieuw lid. n.l. Riet Kemperman- 
Schróder uit W~stemost .  Theo uit 
Leusden en Fred uit Wehl waren aan de 
beurt van &eden. 
En toen was er het beloofde en lang ver- 
wachte Ie  concept van het Kemperman 
familieboekl 
Het was de commissie niet meegevallen, 
yertellle Thijs bezorgd*. maar ze hopen 
nu binnrrn 4 jaar het bgek Maar te hek- 
ben en daar zd naai toe gewerkt  wo^ 

dm. leve h&derdi l~smrnl 
Deze prwfdruk bestond@ uit ruim hon- 
derd iagina's en dat zquden er - migem 
Thijs - zeker w d  500 kunnen wakden. 
Vraag iS w e e  maken we er dan 
twee boekdelen van? De tijd (en het 
geld) za1 hierover besiîst inspiratie 
p e n .  
Naast alle genealogische gegems, die 
overigens bijna vplfoaid zijn, komt nu 
ook nog de verdere aankleding van het 
boek met foto's. kaarteh. streekbeschrij- 



vingen -r de Kempermarinw woonden, beroepen die ze allemaal uitoehden, 
UIZ. W d y  suggereerde dat daarbij ook een beroep op Kempermannen buiten de 
commissie za l  worden gedaan. Wie bedoelde hij daarmee? 
Het g e t  er op dit rnoment redelijk goed uit, zei Thijs. misschien wel goed. De eerste 
problemen met grafische moeilijkheden zoals bv. Quark Express zijn d overwonnen 
en de kinderschoenen zijn uitgetrokken. De komende 4 jaar zal er veel tijd voor het 
boek worden ui~getrolken. 
Aan het eind van de vergadering ontvingen alle bestuursleden een aztentie in de 
mm van een fles wijn en een cadeaubon (vorige vergadering al. georganiseerd door 
Lidyl). DiFaanmoedigingsprijs was hard nodig, zei Gerard. En dat was zo. Het bestuur 
heeft tien jaar veel en goed werk verricht. Er bestaat nu een vereniging en we ken- 
nen -. Joke van Ton uit Doorn deelde mee in de prijzen en bnfdng als "gast- 
kouwg terecht een cadeaubon. 
Om 12.07 uur sIoot Gerard de vergadering en ondertussen was er een grandioos 
warmfk;oud buffet opgebouwd. Daaraan hebben we ons allen meermalen tegoed 
@d,+.-Perfcd en passend bij m'n feestelijk lC-jarig besraan. 
De mid$ag werd tesamen daorgebracht in een gezellige country & westernsfeer. 
Dia de uit91agen: Hoefijzewerpen, winnaar Olaf. Spijkersiaan; Ton uit Doorn 
(hij sla& wel vaker de spijker op z'n kop]). Buoschieten: Thijs uit lhetinchtm. 
Spiegeltekenen: Bertel Engelsman en Astrid Kemperman. Buksschieten: Wbara uit: 
Castricum en Geraid uit Renswoude. Het bierpulschuiven werd eveneens gewonnen 
daar uit Renswoude De middag was sportief, spannend gezellig1 
Urn half 5 sloot Gerard de 10e Kempermanfamiliedag af en eindigde het feest. We 
kunnen ex voldaan op temgblikken.T~t volgend jaar en dan astebIief allemaai1 

Ton heeft veel pdlen 
op z'n boog maar 
nu schid hij recht 

op heC doel af! 

FAMILIEBERICHTEN 

GEBOREN: 
BJAKNI. zoon ma Eon en Betsie Kemper- 
man en broertje van Bjfirk Kleinzoon 
van Ger uit Amsterdam. Zijn gewícht is 
4000 gram. Mosveld 82, 1032 GG Am- 
sterdam. 18 februari 2000. 

m C B N T  M m s ,  zoon van Eric 
Kemperman en Marjan Kemperman- 
Boiigers. 53 c m  lang, bijna 9 pond en 
geboren op 9 maart ZOUO. Marktstraat 
68,3925 JS Sclierpenzeel. 

MAX ALEJANDRO, zoon van Marcela 
Aguilera Alarcón en Rits Kemperman. 
J150 gram, 48 cm en gebose op l1 
april 2000. Pythagorasstraat 2621, 1098 
GC Amsterdam. 

OVERLEDEN: 
Autonia Berendina Spaansen-Kemper- 
man. sinds 10 maart 1'986 weduwe van 
simon Spaansen in de leeftijd van 
jaar. Kampen, 26 november 1999. 

Fien Hageman-Kempkm, 
weduwe van Herman Hageman, in de 
leeftijd van 82 jaar. Zevenaar, 8 decem- 
ber 1999. 

Wilhelmus Heulshors t, echtgenoot van 
Bernardina Gerharda AKda IZemper- 
man. in de leefhjd van BS jaar. 
Megchelen, 22 december 2999. 

johanna Maria van Aalfen, sinds 26 
november 1961 weduwe van G.W. Kern- 
perman in de leeftijd van 82 jaar. 
Huissen, 26 december 1999. 

Ite Hermelink-Kémperman, weduwe van 
Ben Hermdink, in de leeftijd van 91 
jaar. Gendringen, 17 mei 2000. 

Het volgende bericht komr diep uit o- 
archief. Er stond in potlood bij: 1975. 
het echtpaar zal inmiddek wel overle- 
den zijn. Wie kan hier meer over vertel- 
len? 



NOTULEN van de 
feestelijke Algemene Ledenvergadering 
(mede) ter gelegenheid van het l@jarig bestaan - 

- 

van de Pamiliwemighg Kernperman op 21 mei 2 0 0  
in de "IJsselhoeve" te Doesburg 

Aanwezig: I 68 leden. 

l. Opening %oor de h t t e r .  
Vanwege het 20-jarig bestaan wordt de openingstoespraaIc van de voorzitter volledig 
weergegeven. 

"Beste Familieleden, 
Binnenkort in oktober, is het 10 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht en 
dat feit willen we vandaag vieren1 Weet u het nog1 Wij waren allemaal 10 jaar jonger 
en op de oprichtingsvergadering in Huissen waren ruim 130 Kempermannen aan- 
wezig. In die tijd dachten we nog dat Huissen de bakermat van de ICempermannen 
was, maar genealogisch onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de Huissense 
Kernpermannen een onderdeel vormen van de tak EttenGendringen-Huissen en dat 
daarnaast nog sprake is van de takken Hummelo en Keppel. Doetinchem en 
Didam/Doesburg. 
Door de Genealogiecommissie, Freddy, Thijs, Ton. Henk Jaegermann en Ton van Delft 

b i s  in de afgelopen 10 jaar heel veel. werk verzet, veel meer dan 10 jaar geleden voor 
mogelijk werd gehouden. Nu dit werk vrijwel voltooid is blijkt dat ook het verwer 
ken van deze gegevens in een prettig leesbaar boek een karwei is, waar veel meer bij 
komt kijken dan ooit gedacht. Freddy en Thijs zullen hier straks uitvoerig verslag 
van daen. 

Ik wil nog wen blijven stilstaan bij onze l0 jarige geschiedenis Deze geschiedenis is 
samengevat in de tot nu toe verschenen 20 Kempennan Journaals. Deze Journaals 
oi~der de Ieiding en bezielende inspiratie van Harrie leveren ons telkens weer een 
geslaagd en boeiend periodiek op. In het eerste Journaal stond een foto van het eer- 
ste hesiuur ea haar commissies:. je ziet 1 2  personen1 Wat zien- ze er nog jong uit, 
maar wel duidelijk te herkennen nu na 10 jaar! Het eerste bestuur bestond uit 9 
leden, en dar was vaor eeii vereniging als de onze wel erg ruim bemeten. Onze eerste 
secretaris Richard was de eerste die uittrad omdat hij toen een eigen administratie- 
kantoor opstartte. Een jaar later volgde Henk. ook omdat hij her in zijn eigen bedrijf 
erg dnik had, van 's ochrends tor laat in de avond hiermee bezig was en bovendien 
een jow gezin had. In 1998 rrad Harrie vooral om gezondheidsredenen uit het 
bestuur, t d j l  Eric werd opgevolgd door Ton uit Almere. Het bestuur bestond toen 
Ù i t  6 personen, een aantal dat als voldoende kon worden beschouwd. 
De Joumals bevatten ook foto's en verslagen van de jaarlijkse Ledendagen en 
reünies, die achtereenvalgens in Vught, 's-Heerenberg, het Autonon. Utrecht. 
Lelystad, Brurnmen, Scheveningen, Avifauna en Didam werden gehouden. Bestuur 

W e n  de Activiteitenconunissie hebben steeds veel tijd en energie gestoken in het 
organiseren van deze familiebijeenkomsren, die steeds een plezierig en aangenaam 

Het bestuur in vinurn gehuldtga. V.l.n.v. Thijs, 'I'm, Gerard, Ben en Freddy. 

verloop hebben gehad, waarop de mees- 
te aanwezigen met veel genoegen terug 
kijken en die bovendien geleid hebben 
tor een vaste kern, die alle dan wel bijna 
alle bijeenkomsten hebben bijgewoond 
en die dan ook voortdurend uitkijken 
naar de volgende reünie om met elkaar 
weer eens gezellig bij te praten; kortom 
met mensen die een grote familie zijn 
geworden. Vandaag zijn er geIuIrkig 
weer een aantal nieuwe leden die deze 
bijeenkomst vaor het eerst bijwonen. 
Aan hen een bijzonder woord van wel- 
kom1 
Vandaag dus het 10-jarig feest, het 2e 
lustrum. Ik heet jullie van harte wel- 
kom en hoop dat wij hier in de 
IJsselhoeve een vlotte j aaivergadering 
zullen hebben en zullen genieten van 
een heerlijk lunchbuffet en een amu- 
sant middagprogramma. En vooral 
wens ik jullie onder elkaar veel gezellig- 
heid. Hiermee open ik de Algemene 
Ledenvergadering". 

2. Vaststellen van de agenda 
De voorzitter stelt voor bij punt 7 ook 
een zéér onlangs ontstane vacature iii 
het bestuur te bespreken. 

J, Mededelingen 
Er zijn afmeldingen ontvangen van 20 
leden wegens uiteenlopende redenen 
zoals vakantie, jubilea, communiefees- 
ten etc. Ook de Activiteitencominissie 
kan vandaag niet voltallig aanwezig 
zijn. Ton, Coby, Eric en Vera moeten om 
uiteenlopende redenen verstek laten 
gaan. Mogelijk is het feit dat de vergade- 
ring dit jaar in mei is georganiseerd een 
van de redenen voor de veIe afmeldin- 
gen. Dit was echter noodzaklijk om 
een goede presentatie van het ie con- 
cept van het familieboek mogelijk tc 
maken. Volgend jaar zal de ledenverga- 
dering weer in de maand april gehou- 
den worden. 

4. NotuIen van de Algemene Leden- 
vergadering op 11 april 1999 
Naar aanleiding van deze notulen 
komen er vanuit de vergadering geen 
o p  of aanmerkingen en worden met 
dank aan de secretaris ongewijzigd vast- 
gesteld. 

5. Vaststellen van het financieel verslag 
1999 
Door de penningmeester Ton wordr een 
toelichting gegeven. De stijging bij de 
post reiskosten wordt direct vemor- 
zaakt door de werkzaamheden aan het 
Familieboek. Bij de Journaals zijn de 
meerkosten ontstaan door meer foto's 
in de Journaals. Met betreklcjng tot de 
contributiegelden kan de penning-mees- 
ter meedelen dat er in 1999 7 aanrneI- 
dingen en t opzegging waren. In 2000 is 
er tot nu toe de aanmelding van l 
nieuw lid. Wegens de hoge bankkosten 
zal in 2001 afgestapt worden van inning 
van de contributie via acceptgirokaar- 
ten. De leden ontvangen vanaf dan een 



factuur die ze door middel van een bankoverschrijving verzocht worden te voldoen. 
Vannit de vergadering heeft: Henk Jaegermann een vraag bij de weergave in het ver 
slag van het verloop van het Eigen Vermgen; de telling van die op.stellhg klopt niet. 
Bij naden blijkt dat hij gelijk heeft; bij vergissing is voor de past Resultaat 1999 een 
- reken gekamen, dit moet vervallen. 

Verslag van de Kascommissie: 
Namens de KaAcommi~sie doet Wim Hermans verslag van h m  bevindingen. In maart 
jl. heeft de commissie de stukken over 1999 onderzocht en akkoord bevonden. De 
commissie stelt voor penningmeester en bestuur voor het jaar 1999 decharge te wr- 
lenen, De vergadering gaat daar onder applaus mee akkoord. 

6. Vaststellen van de begroting 2000 
Gerard geeft een toelichting op dit snik waarbij met name de hogere kosten verbon- 
den aan deze feestelijke jaarvergadering aan de orde komen. Vanuir de vergadering 
komt de vraag waarom er voor 2080 geen Reservering is begroot. Gerard licht toedat 
er WP een reservering in 2000, behoudens meevallers. geen ruimte is vanwege d@ 
eerder genoemde hogere kosten. Hij vraagt daarom nog eens explicier toestemming 
aan de leden voor deze extra uitgave. De vergadering gaat met die post en met de 
bewting a ls  geheel met algemene stemmen akkoord. 

7, BeEtaudezing 
Volgens het rooster is Ben aftredend, hij heefr zich herkiesbaar gesteld. Omdat er 
zich. geen tegenkandidaten hebben gesteld wordt hij bij enkele kandidaatstelling 
herkozen. 

Gerard stelt de vergadering vervolgens op de hoogte van het feit dat Ton en Coby uit 
Almere zich helaas mssentijds als besmiirslid en voorzitter van de Activiteiten- 
t o d s s i e  respectievelijk als lid van de Activiteitencommissie hebben t e w  getrok- 
ken, z i j  blijven wel lid van de vereniging. Ton heeft dit gisteren aan de voorzitter 
medegedeeld. Ton is maar Z jaar bestuurslid geweesr maar heeft zich in die periode 
op zijn wijze bijzonder ingezet, waarvoor hij onze dank verdiend. Verschillen van 
mening. waarop nu niet nader wordt ingegaan, hebben hem ertoe gebracht zijn 
bwtuurshctie ter beschikking te stellen en uit het bestuur te treden. Consequentie 
hiervan is dat zawel in de ActiviTeitencommissie als in het Bestuur vacatures zijn 
ontstaan die om invulling vragen. Hij  vraagt af onder de aanwezigen iemand is die 
zicñ beschikbaar wil stelIen VOQC de Activiteitenconunisie. Het bestuut za1 zich ver 
vafgens in de eerstlamende vergadering beraden en, na werleg met de 
Activiteitencommissie, in de Leden-vergadering van volgend jaar met een bestuurs- 
voardra&t komen. Theo Kernperman uir Leusden geef3 aan xich, met enig voorbe- 
haud.waamver hij met bestuur nog wil overleggen, beschikbaar te willen stellen. 

8.. V& leden kascommissie 
73x0 Kemperman uit Leusden en Pred Kemperinan uit Wehl zijn beiden afiedend 
maar nietmeer herkiesbaaf omdat rij het maximaal aantal van 2 aaneengesloten ter  
mijnen f r  op hebben zitten. Aftredend maar wel herkiesbaar is Wim Hermans die 
heeft aangegeven opnieuw beschikbaar te zijn. Jan Kemperman uit Sterksel, herfco- 
zen in 1999. heeft nog zitting tot 2001. De vergadering kiest vervolgens Wim 
H e m m  voor een Ze zittingsperiode. Om de commissie op de gewenste minimum 
sterkte van 3 leden te houden doet devoorzitter een beroep op de leden zich kandi- 
daat te stellen voor de kascommissie. Hierop meldt zich Riet I<emperman uit 
Westwoort aan en wordt vervolgens tot lid van de kascommissie gekozen. 

9. Mededeiingen over de stand van zaken van het genealpgisch ondermek en presen- 
tade van een le concept van een deel vatx het boek 
Namens de Genealogie/Baekcommicsie voert Th$ Kemperman het Woord. De belofte 
vorig jam gedaan, presentatie op deze dag van een gedeeltelijk 1' concept, kon 
ondanks allerlei complicaties waar worden gemaalct. De binnen de commissie 
gemame afspraak om een deadline te stellen en na 31.12,1999 geen wijzigingen 
rneer aan te brengen moest worden opengebroken omdat er bij conD!oles toch weer 
kleine onwilcomenheden werden gevonden. Za lwm het bij +oorbeeld voor dat bij 
een bepaald persoon de geboortedag in de 20@ eeuw viel terwijl als sterfdag een 
datum in de 19' eeuw was aangegeven. Ook het inscannen van oude Fo'to's en doeu- 
menten leverde nogal eens problemen op omdat niet altijd die kwaliteit gehaald iron 
worden die voor het boek vereist is. Thijs vraagt de Ieden de strak ter inzage liggen- 
de s m e n  iaitisch te bekijken en zonodig te becammentarieren als men onvolko- 
menheden mocht ontdekken 

Hoe ver zijn we nu? De tak Ettm-Gendringen-Huissen is nu in bewerking. Deze tak is 
vooral interessant omdat daaruit: veel stukken voorhanden zijn die door de leden 
z?jn aangedragen. OorspronIzeIijk was gedacht dat het helt  * 400 pa~ina's zou gaan 
omvatten. Nu, met 213 van de tak Btten-Gendringen-Huissen Haar, ritten we al op 
102 pagina's. Als alles klaar is zal het dus een flinke pil zijn geworden ook al omdat 

er naast de genealagieEn ook verhalen 
in komen over bijzondere beroepen uit- 
geoefend door Kempermannen en over 
de streken waar'KempeMnannen woon- 
den of wonen. Zoals het er nu naar uit 
ziet, wetend hoeveel tijd er in de le tak 
ik  gestopt, durft Thijs te beloven dat het 
miiedige boek binnen nu en 4 jaar Haar 
zal zijn. 

Vervolgkns krijgt Freddy het woord. Met 
zuiver genealogsch onderzoek heeft het 
afgelopen jaar op een wat lager pitje 
gestaan omdat Thijs en hij al hun lijd 
besteed hebben aan de samenstelling 
van het boek. Ook Ton van Delft en 
HenkJaegermann konden door omstan- 
digheden minder tijd aan de genealogie 
besteden. Hij hoopt echter in het 
Immende jaar samen met Thijs, Ton en 
Henk meer tijd voor k t  onderzoek vrij 
te lrunnen maken en vaker in het 
Rgksarchief in Arnhem re Icunnen speu- 
ren. 

PO. HuishouddijIre meddehgm OV- 
h e r d e r  verloop van de dag 
Gerard wil die mededeiingen naar later 
verschuiven omdat de mensen die het 
middagprogramma gaan verzorgen zelf 
voor de toelichting zullen zorgen maar 
vooral om iedereen de gelegenheid te 
geven nog voor de lunch het l e concept 
van een deel van bet boek te bekijken. 

ll. Rondwaag 
Wim .Hermans drakgt namens zijn 
Wouw Lidjr, die wegens ziekte verhin- 
derd b, een loïdicht aan vereniging en 
bestuur voor. Hij besluit dat met het 
aanbieden van een fles goede wijn plus 
cadeaubon aan de bestuursleden, Lidy is 
daarvo~r tij den5 de vorige ledenverga- 
dering rnet de pet rond gegaan. Gerard 
bedankt de initiatiefheemster en de 
leden namens Lier bestuur voor deze 

De heer Hemam met de verrassinpn yia Lidy. 



biijk van wad-. Het bestuur beschouwd deze geste als een aanmoediging die, 
z&r op dit moment, nieuwe energie geeft voor de komende tijd, Ook Joke uit Doorn 
wordt door Wim Hermans met een attentie bedacht omdat zij zo vaak als gastvrouw 
optreedt bij bestuurs- en cammissievergaderingen. 

Een van de leden stelt de vraag of de eerder genaemde eeuwverwissding (zie 9, 
l e alinea) wijst op een vervroegd milIemiumprobleem binnen de vereniging. Thij s 
b;an hem gerust stellen; het was een simpele typefout. 

Ereddy vraagt aandacht voor het volgende; Omdat pas vanaf 1938 gezinskamen 
heschikbaar zijn gekomen bestaat de kans dat in de gepresenteerde genealogie jong 
overleden M e r e n  zouden kunnen ontbreken. BG het bestuderen van de genealogie 
die ter inzage ligt dus graag ookaandacht voor dit soort onvolkomenheden. 

12. SuitiPg 
Gerard sluit het vergadergedeelte af en wenst iedereen veder een prettige dag. 

I Gedicht 
v Geacht besruur en beste leden, 

Na jaren speurwerk door Ton Kempman en Freddy Lenz, 
-geen Kemperman, maar toch ook een zeer beschaafd mens- 
stond 29 oktober 1990 Ruissen op zijn kop, 
wa.iet 130 I < e m p e m n e n  richtten hun familie-vereniging op. 

Tussen de Kempermannen en Kempemrouwen uit het hele land 
ontstond aldus een blijvende hechte band, 
hoewel velen nog aan de kant stonden, 
want in '47 werden al 711 Kemperman adressen gevonden. 

711 Kempermanam, temijl em eeuw geleden er misschien 
t niet veel meer waren dan een man of tia. 
. Veruit de meeste Kempemtannen wonen in de Achterhoek. 

' 

Velen onder hen werkten mee aas het genealogisch onderzoek. 
. Het kostte veel moeite en ging het langzaam aan... 

Tot slot is  er toch em "Gmpermsn-boek" ontstaan. 
r- 

Ik verlies door dit wetenschappelijk betoog 
bijna de reden van mijn toespraak uit het oog. 
Natuurlijk is dat ons i0  jarig bestaan, 
dat wij dit j am welgemoed zijn ingegaan. 

Veel dank zijn Mj verschuldigd aan het "Beshur", 
vooral ook aan Gemrd, ome voorzitter vanaf het e s t e  uur. 
Al jaren lang zettern zg zich onbaatzuchtig In, 
voor hef welzijn van ome mooie "verenigi.ilgn. 

EPL dacht U, dat één vap hm er ooit geld voor vroeg??? 
Neen hoor ze zijn ai rijk genoeg (dit 1s een grapje). 
Zonder gekheid, om geweldig '%estuur" willm wij eren 
en lakn zien, dat wij ken bGzander waarderen. 
Namens alle leden wil ik hen nu een aardigheidje aanreiken, 
om zo ome oprechte dunk t e  laten blijken. 

Nieuws over 
Kempermannen 

Advertentie van Garage Kemperman in 
een boekje met krantenknipsels van 
burgemeester Dony uit 193H940 dat 
via Henny Derksen in Kringbezit van 
Huissen is gekomen. 

Voor Rij wielen 
MOFFELEN EN VERCIiRC1OPIEN nanr. 

Garage Kemperman 
TELEFOON 3 s  HUISSEN 

Speciale concurreercnde prijzen I ! 

Het "Ansicht" van Huissen 
Sinds 5 december jl. is er een nieuw 
ansichtenboekje van Huissen te koop. 
Het is samengesteld door Henk Kemper- 
man en Piet Driessen en draagt als titel 
Het Ansicht van Huissen door vename- 
laars verzameld. Het zeer geslaagde kijk- 
boek gunt ons een blik op het vooroor- 
logse Huissen en verschijnt in de serie 
Bijdragen tot de Geschiedenis van 
Huissen als nummer 12. 
Bet ansichtenboekje is te koop bij 
Bruna in de Langestraat en bij Stads- 
museum Hof van Huessen in de Vier- 
akkerstraat voor f 19,90. 

Nieuwe expositie over ansichten 
Aansluitend op de uitgave van zojuist 
beschreven bijdrage is er sinds de jaar 
wisseling een nieuwe expositie over 
ansichten van Huissen te bezichtigen in 
het stadsmuseum. Er zijn oude en nieu- 
we ansichtkaarten alsook antieke foto- 
camera's te bekijken. 

Het "Ansicht" van Huissen door vena- 
melaars verzameld, door H.G. Kemper- 
man en P.G.M. Driessen. Bijdragen tot 
de Geschiedenis van Huissen Nr. 12. 
Uitg. Historische ICring Huessen. 
Huissen, 1999 (56 blz.; afb.). 
De ondertitel luidt: Met ansichtkaarten 
als gids door het vooroorlogse Huissen. 
Beelden van Huissen van voor de ver- 
woestingen uit de Tweede Wereld- 
oorlog. 



De buurtschap Kleindorp 
uit  Heerlijck Ni-js Wehl 

Rond 1885 verhuisde het echtpaar H. Kernperman - G. Weyn 
met hun gezin vanuit Drempt naar Wchl en vestigde zich 
op Kleindorp (afb. 1, nr. 7). Er werd al gauw een klompen- 
schuur voor het maken en daarna weer verkopen van kiom- 
pen bij de woning gebouwd (afb. 6). Kernpermail was blijk- 
baar ook een verwoed jager en om de kosten daarvan te  
drukken maakte hij zelf de kogels voor zijn jachtgeweer. 
Het jagen op wild zat  dus al bij de Kempermans in het blaed 
en heeft zich in de generatie daarna voortgezet. Het echt- 
paar h e g  vijf kinderen te weten: Jan, Hein, Berend, 
Herman en Marie. Hein huwde met Bertha Arendsen, die al 
op vrij jonge leeftijd kwam te overlijden. Hein huwde hier- 
na weer met Anna, de zuster van Bertha; zij woonden in de 
voormalige boerderij vaii Gradus Ruording te IUeindorp 
(afb. 1, nummer 21). 

Afb. 7: Foto uit 1424: 
Ouden Kempman-Koster met v.l.n.li Lies, Hendrik, Felix en Malie (Zus). 

Berend overleed op jonge leeftijd en Marie (gebaren te Wehl 
op 24 maart 1892) huwde met Even Boesren (grote Evert, hij was een zoon van Jan 
Boesten, die een broer van Manus was). Zij hebben tot 1929 in liet huis van Hern~an 
Jansen aan de Doesburgseweg (afb. f ,  nr. 18) gewoond en vertrokken daarna naar 
Brabant. Herman Keniperman werd op l8 mei 1890 te Wehl geboren en huwde met 
Jaantje van Gesscl. Zij vestigden zich aan de Didamseweg te Wehl. Jan, geboren te 
Steenderen op 22 januari 1883, bleef op het oudershuis wonen en huwde met Dina 
Koster, geboren te Doetinchem op 23 augustus 1886 (afb. 7). Zij kregen negen kinde- 
ren, te weten: Lies, Hendrik, Marie, Felix, Corrie, Frits, Gonda Wiek en Jo. Jan 
Kemperman bewerkte een kleine hofstee en hield daarbij wat vee. Daarnaast verzorg- 
de hij tevens met paard en wagen bestellingen bij klanten voor de Coöperatieve 

KLEINDORP 

door A.G.B. Brussen 

Weikan t 

Afb. 1 : Kleindorp rond 1950: 
1 .  W. Diesveld 7. J. Kemperman 13. Th. Harmsen 18. H. Jansen 
2. D. Giezen 8. H. Brussen 14. B. Rensen 19. Th. Buiting 
3. H. Seegers 9. H. van Haeren 15. D. Kelderman 20. B. Buiting 
4. H. Manders 10. J. Boerboom 16. A. Wanders 21. H. Kemperman 
5. G. Hslmes 1 1. Th. ten Oever 17, A. Wolsheumer 22. H. warmsen 
6. A. Smeenk 12. A. Heucinkveld 

Landbouwvereniging te Wehl. Jan over- 
leed vroegtijdig: op l 2  augustus 1931; 
plotseling kwam er een zware di-ulr te 
rusten op de schouders van de weduwe. 
Dat zij deze druk toch heeft weten te 
doorslaan. zal eenieder in de buurt nie 

4 
zijn ontgaan. Van het gezin hebben drie 
zonen cle militaire dienstplicht vervuld: 
Hendrilr was in 1939 in dienst, terwijl 
Felix en Wiek in het voormalig Nedcr- 
lands-Indië hebben gediend. Corrie 
kwam reeds op zeer jeugdige leeftijd te 
overlijden, terwijl haar zus Jo, geboren 
in 1931, in het jaar 1971 overleed. Nadat 
in de loop van de rijd het merendeel 
van de kinderen wegens werk o f  huwe- 
lijk vanaf Kfeindorp naar elders was ver- 
trokken, bleef Felix na zijn terugkomst 
uit de militaire dienst Lij zijn moeder 
wonen. Felix huwde op 23 mei 1951 met: 
Annie Boerboom, aflomstig uit Wijn- 
bergen. Zij kregen drie kinderen. Felix 
hield zich aanvankelijk bezig met een 
varkensmesterij en bouwde in 1959 een 
nieuwe woning nabij de bestaande. 
Omdat hij zich aan het einde van de 
jaren zestig steeds ineer was gaai1 Toe- 
leggen op her geven van rij-instructie- 
verkocht hij in 1969 zijn woning en 
bedrijf aan Zadelhoff, afkomstig uit 
Doetincliem. Het hele gezin, alsinede 
zijn inwonende moeder, vertrokken 
daarop naar de aangekochte woning 
met winkel van voorl~een fan Dammers 
te Wehi, alwaar hij een rijschool vestig 
de. Moeder Dina Kemperman overleed 
op 15 nwi 1970. 

Afb. 5: de womng van de 
famllle Kempemun 
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Familiebrief 
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Bewust maken via het aquarium 
&uariumspedalist N a m  de Vos uit Arnhem bouwt mee aan een megaaquarium 
in Ecodmme Zwolle. "Een aquarium is geen Iwende telmisie." 

~ i ~ e r d j k  is hij best een beetje een idealist. Arnhemmer Name de Vos, die meebouwt 
aan het mpische mega-aquarium in Ecodrome, hoopt dat de bezoekers de link leg- 
gen naar hun eigen waterbak met vissen. "En dat ze dan nadenken over hoe ze wel 
en hoe ze niet vissen moeten houden. Dat ze beseffen dat een aquarium niet een 
levende televisie is." 
'Iihemapmlz Ecodrome in Zwolle begint volgende week met de bouw van de 'grootste 
kunstmatige tropische rivierbiatanp van Europa', zoals het megaaquarium wordt 
omschreven in het projectplan. In een pagode-arhtige Ecas komt een grote bak van 
tien bij vijf bij twee meter met nissen de duizend en vijfduizend vissen. Van bovenaf 
gezien, ziet het er uit als een natuurlijk stukje oerwoudrivier. De omgeving is al even 
tropisch met bomen, moerasplanten, vlinders, hagedissen en iìbellen. Tezamen vor- 
men ze een zo compleet mogelijk natuurlijk systeem. 
Initiatiefnemer van her project i s  Natura Biotoop, waarin Nederlandse aquariumqe- 
chlisten en -biologen zich verenigd hebben. Arnhemmer Nanne de Vos, zelf al dertig 
jaar fervent aquariumliefhebber en inmiddels een expert, is voorzitter van deze club. 
Hij wist directeur Theo Kernperman van Ecodrome warm te krijgen voor het 2,5 ton 
kostende pmjea. 
'W wiilen het project gebrdiken niet alleen om te genieten maar ook voor vrsorlich- 
tin&", zegt Kempennan. "Het idee erachter is de mensen bewust te maken uan de 
Icwebbaarheid van dergelijke natuursystemen. En tegelijkertijd voorlichting te 
geven over de aquarium in de huiskamer." 

De Rio Negro in Brazilië heeft model gestaan voor hek aquaiium in Ec~drome. Met 
W verschil dat het water in Ecodrome helder zd zijn en niet zwart. We wilden een 
Zuid-Amerikaanse rivier omdat de meeste vissen die hier verhandj$d worden daar- 
vandam kormen", zegt De Vos. 
De Vos en Kemperman van Ecodrome schetsen een somber beeld van de natuur in 

Zuid-Amerika. "Als er hele voetbalvel- 
den aan bomen gekapt worden, verdwij- 
nen ook de daarin levende insecten, 
amfibien en slakken. Je sloopt een ec* 
systeempje." De Vos vertelt ook over de 
vangstations waar ze vissen vangen. 
"Die warden dan weer gerransporceerd 
en verhandeld. Noga1 eens belanden ze 
in verkeerd aquariumwater. Van de 
meeste vissen is de levensverwachting 
minimaal." 
Het verbeteren van de wereld begint 
dan ook bij het eigen aquarium. Volgens 
De Vos weten veel mensen niet wat ze 
binnenhalen als ze een aquarium aan- 
schaffen. "Ze zien liet als een kleurrijk 
meubelstuk dat er uitsluitend staat voor 
het eigen genoegen." Dat de situatie 
voor de vissen onnatuurlijk kan zijn, 
beseffen ze volgens hem meestal niet. 
De Vos geeft een voorbeeld: "Mensen 
schaffen zes kardinaaltjes aan, een bont 
visje. Ze hebben dan een schooltje vis- 
sen in huis. Als je dan kijkt hoe zo'n 
visje in de rivier leeft, dan blijk het om 
een school van tienduizend stuks te 
gaan. Zo'n visje dat in een aquarium 
met vijf andere leeft voelt zich besode- 
mieterd en raakt uit z'n normale doeii. 
Eigenlijk is het net zo zielig als een 
apenjong dat bij een plastic moeder 
gezet wordt." 
Bet kan anders, meent De Vos. Wie het 
goed doet, krijgt  sse en met een natuur- 
lijk gedrag. die goed te kweken zijn en 
die zelfs ouder worden dan in de 
ilatuur. 
"Het probleem i s  vaak dat de gemiddel- 
de aquariumhandelaar n i e t  weet: wat hij 
verkoopt. Hoe kun je dan ook voorlich- 
ting geven aan de lcapers'i" 
Die voorlichting wordt vanaf de herfst- 
vakantie wel gegeven in Ecodrome. Dat 
gebeurt niet met een opgeheven vinger- 
tje. 'We  proberen te verwonderen, het 
zo re maken dar je er stil van wordt en 
er respect voor krijgt.", aldus directeur 
Kemperman. 

(Uit: De Gelderlander 08-03-2000) 

Nnnne de VOS Foto: Hans van Qort 



Rijlaarchief van Gelderland gaat de boer op 
Het Rijksarchief in Gelderland wil het publiek actiever gaan benaderen. De instelling 
wil dat een zo groot mogelijke groep mensen in staat wordt gesteld om kennis te 
nemen en gebruik te maken van de collectie van het archief. Daarvoor is een aantaI 
plannen ontwikkeld die dit jaar moet worden uitgevoerd. 
Als eerste wit het rijksarchief de bestaande website uitbreiden en verbeteren. Er  is 
een medewerker voor de pr aangesteld bij het archief die in de komende tijd een 
meer publieksgerichte koers moet uitzetten. Daarbjj wordt onder meer gedacht aan 
ket bevorderen van een aantal educatieve projecten, het starten van een project over 
de geschiedenis van de woonoingeving en zoeken naar een nauwere samenwerking 
met een aantal aanverwante organisaties. 

Koers 
Medewerker E. Pelzers van het archief dat gevesrigd is  aan de Maria in Arnheni wijst 
erop dat her archief altijd een instelling is geweesr die naar 'binnen is gekeerd'. Dat 
moet gaan veranderen. 
"We hebben vorig jaar een aanlal werkgroepen samengesteld binnen het personeel. 
Die hebben gekelceii welke koers er in de toekomst gevaren moet worden. Door de 
snelle veranderingen in de informatie- en rommunicatietechnologie, lun het 
publiek op een hele andere manier gebruik gaan maken van het materiaal in het 
rijksarchief." 
Volgens Pelzers sluit het nieuwe beleid goed aan bij de plannen die staatssecretaris 
Van der Ploeg van Cultuur heeft. "Er moet veel meer aan werving gedaan wordeii. 
Meer mensen moeten gebruik kunnen maken van onze collectie en niet alleen op de 
~aditionele manier. Daarom moeten er meer externe activiteiten ontwikl~eld wor- 
dm", zegt de pr-medewerker. 
Er zijn inmiddels contacten gelegd met diverse instanties. Bijvoorbeeld liet 
Gelders/Overijssels Bureau voor Toerisme is bij het archief op bezoek gcweest. 
Binnenkort komt de W een kijkje nemen. 
"Deze instellingen kunnen gebruik maken van de kennis die hier in huis aanwezig is 
@n van het materiaal. Er valt bijvoorbeeld te denken aan het opzetten van historisclie 
stadswandelingen. Of het vervaardigen van brochures waarin de geschiedenis van 
een stad of dorp wordt beschreven. Dat materiaal hebben wij in onze collectie en 
daarvan kunnen derden gebruik makcn." 
Het is de bedoeling dat het rijksarchief veel meer de functie gaat vcnntllen van een 
regionaal historis& centrum, waar iedereen die iets wil weten over de historie van 
zijn omgeving of  van bijvoorbeeld de eigen familie terecht kan. 
Bet merendeel van het rijksarchief wordt nog gebruikt door inensen die aan 
stamboornonderzo~lz doen of door wetenschappers die met een bepaalde studie 
bezig zijn. 
Het hezaek aan l.iet rijksarchief is vorig jaar met zo'n tien project verminderd. 
In 1998, werden er 11.302 bezoeken geteld. maar vorig jaar waren dat er 10.082 be- 
zoeken. - 
De oorzaak van die teruggang is niet belernaal duidelijlr. Daarnaar wil het archief 
een on'derzoek instellen. 
Bij het archief denkt men dat daling voor een deel te wijten is aan het aantal mensen 
dat steeds minder vrije tijd heeft. "In de afgelopen jaren hebben steeds meer mensen 
een baan gekregen, waardoor de vrije tijcl is afgenomen. Dat ltan een oorzaak zijn. 
"Een aantal archieven uit onze collccties, met name de doop-, trouw- en begraaf- en 
rechterlijke archieven is overgeheveld naar 
gemeentearchieven en streekarchieven. Juist 
die archieven worden veel geraadpleegd door 
mensen die aan stamboomonderzoek doen", 
zegt Pelzers. 
Ook de ingebruikname van de website heeft 
er mogelijk voor gezorgd dat het aantal fysie- 
ke bezoeken is afgenomen. "Hoeveel mensen 
onze website hebben bezocht weten we nog 
niet. Dat wordt in Den Haag bi] de Rijks- 
archiefdiast bijgehouden. Alleen hebben die 
geen cijfers van Arnhem. Dat is voor ons dus 
wat lastig." 
De verwachting is dat liet aantal. digitale 
bezoekers in de lcumende jaren flink zal toe- 
nemen. Uit cijfers van het rijksarchief in 
Friesland is namelijk gebleken dat de website 
daar per maand zo'n 17.000 keer is bezocht. 
Dat maandelijkse aantal. is gelijk aan het aan- 
tal jaarbezoeken dat er Qsiek wordt afgelegd. 

Familievereniging Ikmperman 
Kampweg 9a 
3941 HC Doorn 
Bank: ABN nr. 5586.83.959 
t.n.v. bovenstaande vereniging. 

De vereniging staat offiueel ingeschrwen 
in de Kainer van Kaophandel te Utrecht, 
nr. V481792. 

Redactie Kemperman Journaal 

Hamie Kcrripmman 
Dr. Scliaepmanstraat 36 
6931 DN Wcs teivoort 
026-33 18731 

Aan dit nummer werkten verder mee: 
Ton Kmlperman - Doorn 
Bei1 Icempertnan - Uden 4 
Lidy Hermans -Den Haag 
J. Kcmperiilan - Nij megeli 

Teksrverwcrking/Zetwerk/Opiiiaalc 
ei1 drukwerk: 
Unikkerij Kempcsiiian bv, h l i e i n  

Hebt u brieven, foto's of stuk- 
ken over uw eigen familie 
Kempernian? Hebt u in krant o f  
tijdschrift iets gelezen over de 
een of andere Kemperman? 
Zijn er bij u in de familie 
Kempermannetjes geboren of 
Kempermannen overleden? Of 
las u dat in ceii advertentie in 
de krant7 Stuur het ons. Dan 
Irunnen we het aliemaal lezen! 

Mit: De Gelderhndrr l 142-2000) H& rijksarchiefin Arnhem. Fulo: Jan Wameliirk 


