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Van de voorzitter .. 
Op zondag 22 april hebben wij in Raalte + 75 leden kunnen verwelkomen voor een 
vergadering, die aanzienlijk langer heeft geduurd dan tot nu toe gebruikelijk was. 
De oorzaak was enerzijds - op dringend vyzoek van enkele leden - het volledig uit de 
doeken doen van de gerezen bestuursper$elen, anderzijds het bestuursvoorstel om 
nu over te gaan tot van het eerste deel van bet familieboek. Tot het begin 
van dit jaar gold nog als doelstelling &n totaaluitgave, maar nu het deel EttenlGen- 
dringenlHuissen, I I8 5 bladzijden genealogie, bijbehorende verhalen en verdere 
informatie voor publicatie gereed is, terwijl het gereedkomen van de delen 'over 

d i l v o l d e ,  Hummelo en Keppel en Doetinchem nog jaren kan duren, ontstaat er een 
probleem. Ovcr een aantal jaren is het boek EttenlGendringenjHuissen niet meer 
actueel, tenzij men het onderwerpt aan een grondige revisie. Dit gaar dan weer tij& 
ltosten, tijd die hard nodig is voor Silvolde, Hummelo~eppel etc. 
Verder is gebleken dat de door de leden opgebouwde financiële reserve niet alleen 
voldoende is om het eerste deel van het familieboek - gebonden in stijve kaft - aan 
onze leden ter beschikking te lcunnen stellen, maar dat dit ook geldt voor de vol- 
gende delen. En het tweede deel za1 mogelijk al in 2002 kunnen verschijnen, ook 
voor alle leden. 
Na de uitstekende presentatie door Thijs en dc uimoerige discussie die er op volgde 
werd duidelijk. dat het bestuur het vertrouwen van de ledenvergadprhg heeft weten 
te behouden. De ledenvergadering verklaarde zich akkoord met de gepresenteerde 
plannen. 

Hiqbij bedank ik de leden voor het prettige contflb over de afgelopen 11  javen. 1 ik wii ook apoit die "Veìe" ieden hedankin die mij mjoki zowel felefoiiiah als 
1 schriftelijk hun steun hebbeu betuigd. 

b o n .  

De "Kernpemanfamilie" aan de kofle op zondag 22 apl-" I' 

De laatste info 
over het boek 
in dit Kempermanjournaal wordt in een 
ander artikel uitleg gegeven over de 
nieuwe denkbeelden rondom het fami- 
lieboek en de genealogie. In dar artikel 
is melding gemaalct van het verschijnen 
van een eerste familieboek v66r eind 
juni 2001, zoals afgesproken îijdens de 
jaarvergadering. Na die vergadering 
heeft Freddy Lenz echter nog veel mare 
riaal toegestuurd gehegen dat mogelijk 
een plaatsje kan hijgen in het boek. 
Enerzijds moet het: natuurlijk passen in 
dat deel van de genealogie, anderzijds 
moet het passen binnen de 192 pagina's 
die het boek zal rellen. 
U zult begrijpen dat tussenvoegen van 
artikelen. foto's. geboortekaartjes en 
dergelijke, consequenties heeft voor het 
moment van publicatie. Naast opmaak 
en tussenvoegen zullen ook de indexen 
aangepast moeten worden. De publi- 
catie zal met enige maanden vemaagd 
worden. Ik neem aan dat u begrip heeft 
voor de gerezen situatie, waarbinnen 
we zweel mogelijk aan alle wensen 
tegemoet willen komen. Voor de herfst 
ligt het boek bij u in de bus. 

m j s  Kemperman. 

Er komt een boek! 
Onder de titel "Van één familieboek met 
genealogie naar &n genealogie met ver- 
schiIIende boeken" is een besruursbe- 
sluit ter accordering voorgelegd aan de 
j aarvergadering. Daarnaast kwam in 
dezelfde presentatie een voorstel aan de 
orde omtrent de financiering van de 
oplage. 

Een van de doelstellingen in onze 
sratuten betreft het verzamelen, onder- 
zoeken en publiceren van gegevens van 
de familie Kemperman, Tot voorheen is 
er steeds sprake geweest van @&n uit te  
brengen boek met daarin alle wetens- 
waardigheden. Die beslissing is geba- 
seerd op de situatie zoals die ongeveer 
10 jaar geleden was. Hoewel er veel 
materiaal was toen. is dat slechts een 
fractie van wat er nu is en nog gaat 
komen. 



TJfd &m'  bus @m de doelstellingen vaa onze "ere-@$ her 
menom tegpden riaar publicatie pas meerdere boeken. 

Op dit momat b-$. onze ~~~~~ *t een amW genealogie& die qua 
data vagehoorte, huwelijk en weriijden h &&d zijn, De beiangrfJkstc zijn: 

De b @ g e @ m  manusmipt-eq middels W # m e ~  Vefh 
gemil. IsL Met bemW5pg tot 

is ML nnfleaw& na@ rdaties* 
m n d ,  Va- he puldicaen 

&m heeft de m d & i w  ?p 22 aapd men licht gegeven middels bekach- 
vm*t ~ w s ~ l u i t .  

Dit b& zal u i t h m  &d juni V a  dit jaar esWW titel: 
"Bas. h & k b ~ &  o m  30D?faW Kmman. De gema%$e met wetcumvaardigheden 
uria de takBw&endqingqfHuhaa van 1708 tot 2000: 
Er wordt naar gestreefd de restwende geneaiqieii en an&k pub-Ucatiw met: een 
intervai van 2 jaar uit te brmgm. Ongeveer @r 2 jamBa M$& d-. 
Wmnt d@ &amdming &w& BeL BesWur w s t g 1  geMceerd dat is mm 
g r n a l a  dbwqde f m m & p ~ q g .  TXl het lw* komt het er ap w r ,  ,aai hd&n lof 
li4@men).ropr eik Udwatshqsfar een beilrak* j? l?:% hqbeng~@md. 
b d m d  rte apriahg fid Emt, houdt *t@ ,&-&a @ J ~ ? ' J J Q  L z q @ ; , e  
&wei:tjci ,%t;; rot2äf q$ dit m q o t  f 192,58, pqewd ,h@ &%paf w d m  
MM di3 Ztmdhf Van steeds 6 e &&?&k $l&&& (Id 
eerstec uitgave m s W e e b  $ &-gaat k a m  eh &l@$&& 
t o e p o e @  zal h o f i n  a& dk m i w e ,  bnrmir-I 
m d e r  dat Wrvmr m a  bemala -t war&& 

Verder zal bet bestuur actie ai&& dp he$ 
g&iI~gi&a h.een gapdqgí 
mmla:.q5$ ,w goede @es!q& 
a ~ i  ~na$dlg-vq? te k m  m ie 
?@W %U VQW b & L  

C 

GJmgw: 
MS& lidp&mwp i Bls pmpar 
m a ~ f - b m g  AaisIooit: í2,%&3 B6P 
ten. ;~nJmw 20IYl. 
Ifmih, V& g4ui D q e B  a 
hgèle Kqperrnan, h & Q a  wan Julk 
Johan Frisalaan 4, 5263 BS Vught* 
aOn&8;25 RMari 2001, 
Lisa, ~&&tèr v m  Theo en Y m n e  
~ ~ l ~ - & m p e m a n .  Hazenpad I, 

NH Didarn. 3440 gram. 49 m. 
lang. i$&Wfi 2WZ. 

O V E ~ D E P I ;  
Blisabeth Kernpaman-Dwks, Nijmegen 
09-12-1904, c&i&hem 1@02-2qoï. 
Jahapna mla lbnpmwn-$ervaas. 
Zeist aI-01-1435, U d n .  2W&2&tiI. 
W8v&di&17. H21 IXL&d&d. 
Jaban@& Wariíu$ &mP$matr; 3z-uS 
1 3 4 3 , 2 ~ ~ 2 0 a ,  'S-towmweg kt,  B141 
mbino. 
Maralig Jbhamw K m p i m m .  WP 
lëlfen te Zetma* in dds leeftijd yan 7 L  
jaer. 27 Mei 2001. &aslaan,% 6904 LC 
mmaar, 

QmdTVmG,q; 
Mpg, ~nh$geg het y~igpde gehabrte- 
k a d g ,  :Od&BoWSe W d a g  'met 
&& s t a j e .  
M e t  grote vrmgde ea.da&b,ahed aan 
&d gwen wij tT kanis van dit SP-e 
van onze doater eh kusje &e Bq het 
heilig W í W d  d& ñmm optvhlg: 
SOWA DOW@ Fm,lXITTthB 
L,B.M, Eempmnan 
GaM.Th, lwr@nïw-tm H* 
-Ia,  dic c. W a  19 &li 1965 
~ & d n w g & t  .S, pjdggle: smt j d -  
d&mhuisBuekhm;i&m& 1%. 

Boe &u hetimer deze S o n ~  zijn, die 
imnidcWs'36 f w.is 'T 

Ma deJaaw~gaci$ring werd w geamwewt 
"rnrlw~gpgo@i dwjong 'm 0118. 



Verslag van de Algemene Ledenvergadering 
geñouden op 22 april 2001 in "De Leeren Lampe" te Raaite 
Er xijn 75 aanwezigen. 

I Opening door de voonltter. 
De voorzitter opent de l l e  ledenvergadering met een toespraak die als volgt 
samengevat kan worden. 
Vorig jaar bij de viering van het JGjarig bestaan werd door Thijs namens de 
Boekcommissie de hoop uitgesproken dat het familieboek binnen 4 jaar zou verschij- 
nen. Vele leden zullen toen, wetend hoeveel werk er aan het uitbrengen van dat boek 
verbonden is, daaraan getwijfeld hebben en zullen gedacht hebben: beleven wij dat 
nog? Op dit moment kunne11 wij u gerust stellen, ja wij gaan het beleven1 Onze 
genealogie en boekcommissie is tot de conclusie gekomen dat het boeIr zich niet tot 
400 pagina's zal beperken, het wordt dikker. Thijs, die zeer intensief met de voor- 
bereiding van het boek bezig is, is tot  de conclusie gekomen dat met de beperkte 
manlaacht die we hebben de vraag moet worden gesteld of het boek bij het vol- 
houden van de tot nu toe gevoigde werkwijze wel ooit af zal komen en meer nog, of 
liet boek dan nog wel actueel zal zijn, Verder nadenkend over dat probleem kwam 
hij tot de slotsom, dat vitgave van het boek in delen de realisatie van het totaal zal 
bespoedigen en dat dit zeker de animo van de samenstellers zal bevorderen. h het 
bestuur is hierover uitgebreid gediscussieerd waarbij o.a. bleek dat het verlaten van 
bet oorspronkelijlc plan ook weer niet zo gemakkelijk is. Je kunt inderdaad aan een 
eerste oorspronkelijk plan vastroesten, Thijs zal hier straks aan de hand van sheers 

@moerig op in gaan. Wel is het belangrijk vast te houden aan onze financiële 
reservering die de gehele uitgave, dus de uitgave van alie boekdelen tezamen, in 
gelijke mate moet ondersteunen. Het bestuur is van mening dat dit gerealiseerd kan 
worden. De boekdelen worden niet gelijktijdig uitgegeven maar wat de kosten voor 
onze leden betreft zal een ding gelijk zijn: de fmanciering uit de reserve zal voor 
ieder deel gelijk zijn. 
Een minder prettig gegeven waar de voorzitter in deze opening bij stil staat is het 
abrupte vertrek uit het bestuur in januari jl. van onze paningrneester, Ton 
Kemperman uit Doorn. De aanleiding Cot zijn besluit was het feit dat de activiteiten- 
commissie voornemens was de leden-vergadering in Raalte te organiseren. Op dat 
moment echter was Raalte nog slechts l e  optie en Werkendam een Ze optie, had de 
commi~sie nog geen besluit genomen voor een definitief voorstel aan het bestuur en 
moest de locatie nog bezocht worden. Bovendien moesten de plannen van de com- 
missie daarna nog in het bestuur besproken worden. De reactie van Ton was voor de 
rest van het bestuur niet acceptabel. Wij als bestuur vinden het zeer spijtig op deze 
manier van Ton als bestuurslid, als mede-oprichter van de vereniging en als centraal 
aanspreekpunt binnen onze vereniging afscheid te moeten nemen want wij zijn Ton 
veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij in de voorbije jaren voor de 
vereniging heeft gedaan. 

2 vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt ongedjzigd vastgesteld. 

L 

Het bestuur tijdens deJauwergcideringin balte, v.l.n.r. Thijs, Freddle, Gemrd en Ben, Ze worden 
gaAegesEagen door voorvaderen van em ander geslacht ... 

"i: ;$g 
-E*** a 

S Mede$eIiagen. 
Bwich t  van ve2hTndering:is ontva- 
Pan M m  x e m m i i  uit MaasdaIiI 
m van tie Familie: JQmpmaq uft de 
@mmat uit Huis,wn., 
De v o ~ t t e r  lak wetendat het b e s ~ w  
er toch in geslaagd is  &n Wafii&t Ye 
VjpdentlOAor de map b~stuqsg+teJ 
J3$ k m t  t a g  bij agendapunt, 7. 

Er wmd ijverig mee gediscussieerd. 

4 Notulen van de ledenvergadering op 
21 mei 2000. 
Deze nomIen, eerder gepubliceerd in 
Kempermanjournaal nr. 21 van juni 
2000, worden zonder wijzigingen en 
met dank aan de secretaris vastgesteld. 

5 Vaststellen van het financieel verslag 
2000 en verslag van de kascommissie 
over 2000, 

Wim Hermans doet namens de com- 
missie verslag van het onderzoek van de 
boeken op 17 februari jl. Alles aan- 
gaande het boekjaar 2000 i s  in orde 
bevonden zodat de kascommissie aan de 
ledenvergadering bet voorstel doet de 
penningmeesrer decharge te verlenen. 
De ledenvergadering gaat daarmee en 
met het financieel verslag 2000 ak- 
koord. 

6 Vaststellen van de begrothg Zooi. 
Deze begroting is wegens her tijdelijk 
ontbreken van een penningmeester 
opgesteld door de secretaris Ben 
Kernperman, Op de begroting wordt de 
volgende toelichting gegeven. Voor de 
contributie is uitgegaan van 160 beta- 
lende leden. Voor de uitgaven zijn de 
gemiddelde bestedingen over de laarsre 
3 jaar richtsnoer geweest. Een uitzon- 
dering daarop is de post Afschrijving 
camputerapparatuur van fl. 1.300. Deze 
post komt voort uit de voorgenomen 
aanschaf van software en een cd-bran- 
der. Deze aanschaffingen zijn noodzake- 
lijk om de uitgifte van de boeken beter 
te laten verlopen maar ook en vooral 
om alle gegevens van de genealogie en 
de boeken veilig op te kunnen slaan. Na 
deze toelichting gaat de ledenvergader- 
ing akkoord met de begroting 2001. 



m' k*: W a w  .d% :wdWt 
~ ~ . ' ~  Fremim- of éaby wem 
op wil Staan s i t  hij kan h % i e  de:Wdidmt 
is. &by stek zich op die d e r  aan de veren& 
gingvo6r. 
\lpaiuit de vergadering komt een m a g  over het 
a f ì m i b  jaat van Ton uit Wete en nti dit 
jaar van Ton uit Dacsrn. I)e w8gexbteLier is van 
mening Bat het b e m  dat wel erg gemakke4iJk 
anlaet met een mdedding tu kemimame en 

armi d e r e  toeikMing. 
Gemil licht het be)nfîiet m w jaar toe, öok 
men W d e  her om 4e locariekmc hergeen uit- 

- 

d e  h een c d m n m ì e  tti49ea ae M& 
W e n n .  Tbn itfr A h m e  die Bag Hrel met Tm 
utt Doaril srhikkt?n m d  .daPmor geen 
*#iLTbntt~tmTmat~bxlereb~&p@d* 
@t J-,@ etel-sb Pnd= & djddijh l%i@ %%W 88a 
d e ~ m ~ i 6 : e c f t k ~ ~ k u n n h v r x s d e n h ë e n ~ e s a m ~ . h l e  

--e aas 

eooremlaade&.Pwthetiwatdirh~j is; 
&M b m t  tot de rondde dat het goed, & likt xtem -.p B .gWmt. 
V m o ~ ~ c d t G a l S y b i j  enkelk w d a ; a *  w - & ' = = .  
VoofdemtmmvabTon 

l i h g m r d e h a r  

imim*lliq het 
-op te %uileabkil, 
V w l g e n e  woidr Wc do~rde.~~~gsdCting ge*~dm~@$+@tuam~.,~dbe8m N 
zich in de wrstwtgende vergadering M g  hoaden met de taAhed&ng binnen het ' 

bpmmwaarbijm~meûawaq92~i 
d e  orde d &*\,W het 
~ o p ~ z ~ ~ e a  



hxt op s- dat MW lid p= Iibaatsch+ps@ar eert bedrag van fl. 17,FQ uit de 
mtme  mag,^^^ am-dadd&n,&r.bek dat versdGjnt 1 exemplahr aan w &d- 
f&< W&*- & 'gW&$d :SW & t& Rn'dringen-Men-Huissen op &t mmerct al 
m~lat 3h ,mde  r# v 4  gegeva door de leden r& zijn aange 
*,.d h& boek over die &B &#eerste verschijnen, mogelijk a1 in junqjuli van 
di$Jaari De boeken ck andere takkin zullen naar verwachting vermjnen 4 de 
j- ZcXO2 Urn ZoxiB. 
Ujy 6% vergadqrjng komen mgen, w mm w Thee uit Lusden, m jap uit 
SterbeI, owr de splitshg van het b&, de financierbaarheid van de later@ d e i a  en 
de reden.warom de f ak adringen-&h-Hutssen nu aïs eercte wo?dtgepublicéet& 
Dm$ ~ T W , j s  ah Gerad w01:da arguma$eg, dh tot d e  >hwgeleid &ebben 
q hw Enmqbinggworprei nw e q s  mqelicht. V w d g e m  p a t  de vergadeGnp; 
zû&otml met het worstel. 

10 m&hp@elij& mdakibgen w& het verde= ver1wp van de d%. 
&by *fl uitleg g. de barbecue, hr*t &ige'tgaIP en het ijs- dat aan het eind 
ml&* 

11 madwa;i$. 
T Q ~  Kemperman: zegt dat bij te wel mensen van  zij^ leeftijd .en van de leeftijd van 
zijn dochîer mist. 
Riet Ketnpwman waagt of: er voor Tem geen aanvulling in de acti~teitencammicsie 
n a g  is. VrJjwUàgeq worden egge-n zich te mldrn, 
Hawy Kemperman d o j  aan leden die het mwilijk vlnden om op het: hek te 
ten de suggestie om de tot nu h e  verschenen Journaals in te,bMea, dan heb je  d 

v e n  aardis boek. 
%o uit busden vraagt af hij een e a e m p h  vm de gatuten kan hijgen. pe>seae- 
w i s  kef t  een kopiebij hand en geeft die aan hem. 

12 SldQng. 
Pe %a- ,cgriHaleert dat dit de laagsre m m  w k  t e  m m t  lm* ladeiwet. 
g&- is geweest die we in 11 iaar gehad hebben. H$ dankt leder mor zijn of haar 
inbreng en weast allen verder een plezierige dag. 

BefiKempennan 
VìmIstraat 21.5482 AT Uden, td. O413 - 267.138 

Beste Kempermannen en vrouwen 

I i ~ i  -jaging 111 iii l ~ d r m w q m  III 1 
Het pdLh&es van de f ~ e i r e n ~ ~ i s  $etad&rd. 
HePuude adm Was: p[dTbnWmp@r*in-d W p W &  9a,.39&1 HGL16om 

Het aimme.adres 3s: pja Gabp Kmperman 
Zandhe&Eraat Z1 
rn&l DH P e - g  
0313-4790&3 
V3a de digitale snelweg: gkmpemnan@hlnl 

HwPL u zelf een adre~wlj~i@.gg geef dattdan 85~3~. F 

Deze eer .viel ten deel aan Hade 
Xempemm, in 1975 meüe-oprichter k n  
vanaf 1976 vm9:mer v a  de m&o&~he 
m g .  Ook -werd Kernpamm onder 
scheiden voor zijn gedichten,, columns 
en hekwerken Ln het Westemom itn 
U k m e  Diaiett.. djë Hij ~nciwd'eer 
0nd-a~ p s e u d b r i a e ~ - ~  
&mpemm werd mIgm @en Z W I l  
"d& Rgrmoedend in &eh kindprTaag 
@Wfi. <*Ik dacht da t  iemand in huiei! 
V ~ d e n m -  ppuishoogte wilde ~iempn 
of het een goede locatia was om te 
erauw&. Toën daar her Mmm vin 'de 
W.@dshe Ring met d m =  w$' &n 
qdjn ki~@eren-m EcXeiakTZidwen om de 
ha& btondm, heeg tk het iu de gaten. 
B bad -h& bekmaal niet verwacht, zo 
sk ik nfa in elkaar." Zijn whtgknoce 
had nog verhbderd dat hjj "h ,*n 
oude ttzin%niek!"ggaan was en met een 
rne&esm~iWld colbertje en de s#p 
&s van de penningmeester wn de 
Wistorische Kring kon Kemperman &e 
huldiging toch waardig geldeed onder 
gaan. Kemperman i s  wel zkw veqpïd 
met: het lintje: "Ik bcschww lieier als een 
blijk van waard-, waarop ik niet zat 
te vlaen". 

Bmn: Werkwoott Post 2 mi 20M. 

&n$ ìQqmman met de ondsrs&idmg 
en de k W & e r m  R o b i ~  Alflou. Ccasaeb: 



FAMILIEDAG IN RAALTE.. . 
... dag van de familieboeken... 
175 Kilometer moeten rijden om de familiedag te bezoeken lijkt ver maar kan ook 
best meevallen. Jan uit Sterkset was die zondag al bijtijds op pad gegaan en had 
gekozen voor de route binnendoor. Dat was met dit weer 'n zaligheid: lekker rustig 
op de weg, mooie landelijke vergezichten en de ontluikende lente buiten met de aan- 
wezige zon was een verademing na zoveel donkere buiige dagen, Er waren er meer 
binnendoor gegaan. Ais je wilt genieten laat j e  de snelweg links liggen! 
Vanuit Weste,ivoort hadden wij gelcozen voor de snelweg Arnhem-Apeldoorn. 
Deventer en daarna binnendoor. 't Reed zo lekker dat we bijna als eersten aanlwa- 
men. Achteraf bleek Raalte ongeveer 't geografisch middelpiuit van Nederland te 
zijn! zo zei iemand tijdens de bijeenkomst. 
"De keren Lampe" bleek een wij modern etablissement te zijn waarin onze fami- 
liedag zich "ondergronds" afspeelde. We wisten dus niet meer of  de zon scheen of 
dat h i t  regende. ~ e i u l c l ~ i ~  washet eerste het geval. 
Ur was nauwelijks binnen koen Betsie ICernperman iiit Raalte enthousiasr tegen me 
vertelde dat ik "spraelrend op Ome Hendrik leek", "Gi-j liek der precies opI" zei ze en 
haar hele familie beaamde dat. ik heb het voor kennisgeving aangeliomen en voelde 
me nog meer Kempemhn! 
Gerard, onze vaorzitter, begon precies op tijd en heette iedereen van harte welkom 
op de elfde Aigemene Jaarvergadering. Hij vertelde dat hij met gemengde gevoelens 
aanwezig was en die gevoelens waren ontstaan n.a.v. de brief van Ton uit Doorn van 
19-01-ZOOI, waarin deze berichtte uit het bestuur te willen treden, omdat hij niet 
meer achter de werkwijze van het bestuur kon staan. N a  enige aandrang vanuit de 
zaal zette Gerard duidelijk uiteen hoe de breuk tot stand was gekomen. De vergade- 
ring luisterde en praatte betrokken en geemotioneerd mee en betreurde het besluit 
en de stap van Tan. 
Wim Hermans sprak namens de kascommissie en droeg de penningmeester voor 
dkcharge voor. Hij bad daarna zelf af (hij was aan de beurt) en de commissie werd 
aangevuld tot 4 leden. 
Door het verdwijnen van Ton uit Almere en Ton uit Doorn waren er twee bestuursva- 
catures. Deze werden ingevuld door Gaby (eindelijk een vrouw in het besttiurl) uit 
Daesburg en Eric Kemperman (geen onbekende) die als penningmeester mee gaat 
draaien. Gaby werd -nadat ze zich op verzoek had laten zien - onder applaus gekozen 
evenals Eric, maar die was al eerder gezien (evenenientencommissie). Vera, die 
afscheid nam van de evenementencommissie na 9 jaar trouwe dienst. werd in de 
bloemetjes gezet. 

hoost danzes! Astrid links en Rianwe rechts. 

opdruk. Jan uit Sterksel was bezorgd 
&er de volgende boeken. Wanneer? 
Beleef ilc dat nog? Is er dan nog wel 
geld? Hij kreeg de garantie dat er ge- 
staag aan door werd gewerkt en dat de 
kas niet leeg zou zijn als zijn boek 
(HumrnelwCgppel) zou verschij na. 
Gerard voegde er aan toe  dat het vast-& 
gezette geld bedoeld is voor 5lle takken! 
Op de vraag hae lang Thijs er mee door 
blij ft gaan kwam 't lakonieke antwoord: 
Zolang ik er lol in heb, ga ik er mee 
doorl En voorlopig heeft hij die lol! Hij 
vroeg geduld en waardering voor het 
vrijwilligerswerk van de genealogen, die 
secuur werk 'n heel eind van huis ver- 
richten. Daarvoor kwam een terecht 
applaus. 

Bij de rondvraag werd een beroep ge- 
daan op de afwezige leden, volgende 
keer ook aanwezig te zijn. De evene. 

l i 

f : .  

ui&ghV@r &.tip& mliet m&nti.eGt w 
-nu m r  &aken aas. P W P  dei* 

ei: *&3 gg daod p t  en ga heb b o l t e  g a s p  

;&,&t quawe &&j e W  @brcl& @a Yi 
W p m a p  fmWbek =de m- 

te.dse1 w$ nu mvwn diat katte 



D g m a  was er een goed wrzorgd barbecuebuffet dat er aa aüe commotie inging als ... 
Eerst toen bleek nre'dat de ac4ter 011s liggende zaai een complger midgetgotf par- 
com bmtt'b War wc met e h  a n  aan mee deden. Mnie Kmprman uit Nmlde 
sr;obrde;het.lw@ gol@rniW&e [%i8 FL) alhogwel later blkk dat 2é heleinad niet 
mee b2m gedaan ... De 101 was er niet minder om. Daarna wais er eefi-ijs~Mud)tiuffet 

g m met de bloemen op de buik ging lat= ieder weer zijweegs. "We 
hebbd et overleeWm, zei iemand tegen me in de tofletruimte. Op zulke $a-n 

', worden op~liichfe_woardea gesp~obn ... Buiten moesten we echt weer S i n  hkt 
licht wennen en scheen .de zon. Qndernreg naar huls kwamen we m de cotidusie een 
unieke f w e d a g  te h b b ~  meegemaakt. 

LJ 
Hamie uit Watervoort 

Studiezaal Rijlaarchief weer open 
voor publiek 

Het Rijksarchief Gelderland opende 
zijn nieuwe studiezaal voor het pu- 
bliek op dinsdag 16 januari. De offi- 
ciële opening die een feestelijk karak- 
ter zal hebben, vindt later plaats. 
Door een ingrijpende verbouwing 
van de publieksruimten is het rijks- 

m archief ruim vier maanden gesloten 
weest. 

ue  openingstijden blijven onveran- 
derd. Vanaf 16  januari is het rijk+ 

hief  open op dinsdag to t  en met 

de nieuwe situatie is er nu ddn studie 
za81 op de begane p n d ,  Vroeger warm 
ër twee sfudiezalen. waarvan op de 
PW$& etage, AUe hItlpmjdddem' staan 
nu In de nieuwe zaal, E h  Pdzw-*r 
zorgt de public relations van het r9jb 
archief. liij vertelt: "We hebben W f  
extra micro-fiche readers aariga&&. 
Dat zijn appaten waarmee i&xmatie 
te lezen is, b+orb%$Q Fan Qe b q e r -  
lijk kern& 'Dm de &&ir~ele diiu- 
menten $paren worü't de i~&om& 
op m Blm of afncbe @ze%, Y k w q  
kunnen bezoekers van het .q$&@t&ï@? 
g e m  makmw. O$ d& diiüW&l.sbrn 
sok kopleeramateri. Niw* 4% d& a 9  
wd@.eid van WY cwtra3.e WP 
matiebaiie. In .A nieu% scudieza@ 
l a n e n  bij'na hondwd thw& -t. 
Br ii; dedg m e ~ , d a ~  # tie wrde si- 
t!&tie., G m m j q d  Gjp oqk de %&,w en 
(ea mxhptie, Wikbij '& r w p h  b&- 
'W &i& m. W%'$Cc~rser; &~s*-B 
w, aen wWelr5e. ,W *re 
faciliteiten m.als Huisjes, g@mb,  
tdefóan rn toilstbIeklren aanwe& 
Op deze $hmten)%tb ziet u aris, .W 
stuu,p@ Reddpïmz 1Eaqherid 
amr'djn ~miew& wchituatie. Hel 
Iffkt ofhij xe'$en u zeggen oi " K m  
aau alf po& e&$ kijk@., Bet i s  war 
jullie efficient w g$ern@dijkjgma&. 
'n koBs staat klaar. Pmbwr eenx 
'n keer wat op te koeken. As Je de 
smaak.,even te pakken ,hebt, tien f e hier 
niet m m  weg te s l aae  Daarbij' komt 
'n echte genealo% wordt hler pas ge 
vOnndi dds laat j e  niet wee&oúdm, We 
hebbën jullie nabigl', 
W e  wachten af,.. 

Witte handschoenen moeten voortaan 
aan in het Rijksarchief. Maar dan gaat 
er nok een wereld apen voor de bezoe- 
ker, Na een maandenlange verbouwing 
kunnen de mensen weer terecht in het 
archief aan de Marla in Arnhem. Begin 
september werd met de verbouwing 
begonnen. Voor een miljoen gulden is 
er in het gebouw gerenoveerd en aan- 
gepast. De 3200 bezoekers die zo jaar- 
lijks komen, kunnen nu nog beter op 
zoek gaan naar hetgeen ze zoeken. 
Gemiddeld komen ze drie keer per jaar 
naar het archief, zodat jaarlijb tien- 
duizend bezoeken kunnen worden ge- 
noteerd. Overzichtelijker en publieks- 
vriendelijk zijn nu de sleutelwoorden in 
het historisch informatiecentrum voor 
Gelderland. De meeste mensen komen 
voor een speurtocht naar voorouders. 



Circa znrendg.pmentvan de bezoekers hmft in het lochen rrPu B~&I%tWbt&n een 
hlangEuk tiJilv&drijf gwonden. mt zijn vooral gepensioneer- dik, d$ -gang 
het BijEakhikf maken, *De ~veri@ dertig $ment aan bea~e&ep zijn bijvoorbeeld F a m * - W ~ a n  s~&Wstorici, wtmschappeq en journalisten"' ze@ Ello Edzer-s vhn hef: 

VEn er komen hier ook; wel mmsen puur voor W @&$ra, Die m PM G W  m- Bel; gewoon leuk om in oude steiliken te neuzen, Het Rijiw@ef dus ank een m 
remadem functie. a h l .  DN D D E ~ B ~ G  

De v@mn@g staat offideel irigeschxeve~~ 
fq de Kaaier van K Q o p q  te umcbt, 
nr.Vd1792, 

Yompn  moetn f n  de nieuwe studkmal de witte hndshmm adfl 
om te speuren In de oude stukken vati ket Rijlesarchief Ja6h:Jm Wamclink 

pielzers is. zichtbaar wo% pp het totaaI gerengveerde en geactuaheerde onderkomen 
waar de bezseb;er natis ínf~rmatie kan haiea. 
Aileen voor het makm .n een kapktje moet worden betaald En als medewerkers 
van het archief moeten worden ing&ch&id vaar &t apzgebn van stukken moet 
daac'p~r'-baìf uur voor betaald w~rden,We hebbqn hjer dertien kilometer archief 
bijeeaverzameld. We beheren m k  de d w e n  van @n aantal particukte instellin. 
gen & w &en aantd in Gelderland gevestigde rijWieÁiisten. Staa~bosbebeer h- 
waren w: en het hdager om enkele voasbeeldm te noemen, 
Het Rijbare'hief deelt voortaan wine handschoenen uit a, de mensen die in de 
~ u d e  qchieven willen duiken. Een pen is verboden, pododen worden gratis ter 
beschikking gesteid. Het zijn malwegelen om aega'tiwe Ixruldeden op het oude 
papier tot een minimum te  b&perkm. 
V& van het archief is bmiddeXg opgeslagen in de computer. Daarvan staan er 
natuwIi@ nugal wat in de vernieum m vergrote studiezaal, kaar de gsm-telefoon 
verboden is. Het Rijbarehief Ereaikt nu ook o m  een ccollegezaal waar groepen 
terecht kunnen en mder andere cursus$en gegeven worden. Bijvoorbeeld cursussen 
over genedagíkch onderzoek oftewel het speuren naar j e stamboam. En natuurlij k is 
kt arfhidrtangesloten op internet. 
Het Rjjksarchief op het àdres:.Markt I in A d e m  is van dinsdag tor en mt zaterdag 
geopend van 0 9 , ~ ~  tot 17.00 uur. 
E-mail: éfelderland@mdar&iefnl. Intaet:wwwarch.d/rad/gelderland 

Broeddiefde Bart eg 
BennieKempennanMj VVL 

Bart Kemperman van WL heefi gisrer- 
middag pjn brom een tfrimdendienst 
bewezen. W interimcoach xrPfqg zijn 

- 

bmer Hennie, die was getroffen door 
een griepaanmi en een helonmebnp 
en zag zijn t e m  een bdaugrijke zeg& 
halen tegen RKPSC (3-0) in de strijd 
tegen degradatie. 
"Ik heb het graag gedaan", 9teZde 
Kemperman na afloop met een sl~almd 
gezichr. "Vanmmgen heb ik met Hennie 
nog even.& tabctiek domgenwen. Tij- 
&& de ~&&trXjd bdde hij constant op. 
Op het laatst heb ik de telefoon .maar 
aan een yan mijn wisselspelers g e p  
ven." 

Lïk De Geldeïhnder 
12-03-2001. 
Foto; Theo b t k  

De redactie houdt zich aanbevolen voor het toezenden van geboortes, 
huweiijken, jubilea, overlijdens en andere familiegeaieurtenis~en. 
Ook het taezenden van kantenberichten die betrekking hebben op 
Kempmannen ergens in Nederland of daarbuitm, of gebeurte 
nissen, annecdates en foto's wmdt zeer op prijs gesteld @n zal jn her 
Kemperman Journaal worden opgenomen. 

VriLpm#l)-uan- 
voerdwl3omId 
Kernpiman gmt 
ov~demit na een 
duel m.$ John 
Bewmdn van 
m s c ,  


