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Een $m de huidige speerpum van W 
h e ~ t q r  is het y%k@en WP a& 
gewLo&che gqpew op epiuidige 
&ijze, Dat wastlqgm maet aan een aan- 
td voorwaarden vol&oen. =t - VQN 
de hW&r van gfge~ens, q n  ,ge- 
bru&nmimde&'k programma djn, 
si&k moeten gagwens die bij, h&icidu- 
ele Kempktmannen hbren kama wor- 

24 

W& belangrijk criterium is de 
wijze waasop< c i ~  gegevens uit dat p= 
gamma komen Een goed loeshre uit- 
draai op papier is belangrijk,.maar van 
nog gkoter. belmg ,is &X de: g e m s  
kuniep nvgrdq &prMwmd ih een 
formaat dat direet te converteren is 
naar de t@k.!it~&-. flij het,opzettm 
mn 2:- qolgerid &uU&n mäers, 

computerprogramma's 

&&I &M.ijm daa.w@ aawvüld: nee als bij het eer%t uit@ha&te b&k 
$PW W ~ ~ z i . 9  &t@#38'&&ge re@- yam de tak Etten, Gendringen, Huissen, 
~.~âv@dqd.mwzten k u w a  wo~den. alle persoonsgegevens meerdere mal en 

maeten worden ingetaetst. 
W 9 d&M,ï~d&&e 25 jaar',&änwt Op het inordent &t ik dit stukje schrijf 
ten& .%-s &y -ps. lpmen, is het eind okraber 'en heb ik 'via 
d a p r n d .  de +uwe generaties in flat Internet ongeveer 20 genealogische pro. 
.pro@amq naaähos kunnen worden k m m a ' s  binnen handbereik. Drie 
twgmegd.aan de huidige bekende .ge- daam!n m a e n  aobr onahmkeiijke 
naaties. Stel viraa5 ijat $9 m- het a~ bswelaars getipt, twee daarvan heb 
zetten mnue geheai&e weer moet-& ik inmiddels getest, en het programma 
&men l"650, &t: ZW aaridie PRMEN karnt er teruit het beste uit. 
zijn van de sghaage tijd. Met h* gezmedijk beqmur zullen we 

binnenkort de h e  bepalen. 

Tkiis in Sea Ltfe Ceape, 

Met groet, Thijja Thnkpefmari. 

P 

Frkdâp îknz, die ulteh&dijk alle per- 
smsgegewns aan de boekommisste 
anEwerL, kan dan met het progamma 
aan de slag bij bd verder uitwerken 
vm de takken ~wi~lde' 1, 2 en 3 en 
H~tnmelrr en geppel. 
Voor het invoeren van & gegevens van 
de kak Ettm, @n'dti~gen, ikissen 
zoekeb we een enthoujast tid, mex 
tekstverurer&ngservaring. Meld je aan, 
ter meeraere eer en p r ì e  van om 
lIag&hcht. 

h een later &mpefmaniouW~h~irB 
ikjuìite qp de hoogte van onze verderin- 
gen, zeker f s  de cdntouren vaa een 
nieuw boek zichtbaar worden. 

m ALVAST 
DE DATüM 

m- 21 iwm 2002 
WOR DE VOLGENDE 

K E ~ ~ F ~ l  

De vlag kan bi@ uitr 
V m h g ,  2 novernbkr, staat hkt boekc op 
schijf en wordt a.mgeboden aan Torn 
die het rtd gaän drukken. 
Tussen ~iridèdaas en Kerstmis zal h& 
bij &Ik leden op de mat liggen. Een pak 
van m'n haTt enerzijds, spanning over 
het uiteiadelijRe reSul~at anderzijds. 
Voor mij: op naar de wigebde. 

Via veef tussenschijven en statiom is 
het gmrden tot wat het is. We hebben 
er veel van geled. 
Ongetwijfeld zullen er nog f a t a  in 
vomltomen. Ook gebeiirfenlsken na 
lB9 ontbreken in h& boek. Vaar-alle 
opbouwende Md& sta ik open. 
Nag seP& is idarmatie (ook) oyer dit 
deel van 8iize h 1 E e  wentom, sfiedaal 
in dé cátegofik' van de huidige gPne 
raties. in de vqm van g e b o ~ r t e ~ ~ s ,  
bidprentjes, foto's, kopiegn van trouw- 
aW9, '=halen pn alla wat bij een 
eventuele l a r a  druk &e meite waard 
k? zijn. 
Neem her boek straks door en reageer. 
Correspatidenrie kan via bet conract- 
adres van de veren- of rechtstreeks 
aan mij via; 
E-mail. thijs.k@mpmmn@i&tovenl. 



Men h&& te hopen om te mderttemen noch te slagen m te mlhardb. 
/ W . .  van Oraryarye) 

Uit het leven van een promovendus 
,Hoe kom je erbij om na jaren studie 
geneeskunde en weer jaren opleiding 
rot internist in het Academisch 
Medisch Ceiitnim t e  Amsterdam, nog 
eens jaren promotiwnderzoek naat  je 
opleiding en werk te gaan doen1 Vele 
mensen vroegen het mij en ik vroeg het 
mezelf in minde= tijden, sok wel eens 
af. Maai ja, mijn verre neef Harry 
Kernperman (thhrg te Roosendaal) 
had het vóór mij ook al gedaan (pr* 
motie 9998, $C Xempenrian Journaal 
m.la), dus & dacht: *t is mogelijk en 
het is ook Ieuk om op %n onderdeel 
binnen je y& de expert te zijn1 
Zo begon ik in 1995 met d@ vaorberei- 
dingen vaar het onderzoek, bestaande 
uit vee1 lezen over het gehzen onder- 
werp: nauwkeurig meten van de nier- 
functie met een betrekkelijk een- 
voudige meehode, De daelgwep, de 
steeds maar in aantal toenemende 
patiënten met suikwkiekt~, werd al  

p- 

anel trastgesteid. EE% jaar later werd de & d o m  tmddmGzgjfi paranymfen- 
eerste vrijwilliger in het Onze Lim 
Vrouwe Gasthuis te-Amsterdam door mij een week lang bezig gehouden. Ze moesten 
na instrhsie in het ziekenhuis ?huis drie dagen alle urine opsparen in grote bokaien 
en d a m à  drie rnaag$siur-tabletten slikken. Door &t medicijn werden verstorende 
factoren uit bet bWed weggenomen en ais ze een dag later naar het ziekenhuis h a -  
men kon de nie-die nauwkeurig uit 6-411 buisje bhed worden bepaald. Deze 
methode werd vergeleken met het voarheen gebruikelijke en omslachtige onderzoek 
aan een zes uur durend infuus. 
Ond* deimir~gpanui~en bleven de vrijwilligei-s reuze aardig, mede omdat ik hen 
een. lunden lomische video's (o.a. Ruig RaIphj vo~rschatelde. Na dit voor mij gezel- 
lige -1 van bet onderzoek b a r n  het veel saaiere invoeqn van de gegevens in de 
mmput$r. Veel spamender was her uitwerken van deze gegevens in tabellen en fig- 
uren, &,de computex tenminste mee wiIde werken, en het in leesbaar Engels 
opschrijven van de resubten. In bet najaar van 1997 werd ket eerste artikel geac- 
cepteerd voor publicatie in een Amerikaans ualxbld. Hierna kreeg ik de maak te 
p a l e n  en volgden er nog drie andere patient-ondexzmken en vijf hoafdstukken in 
mijn proefschrift. De laatste twee jaar heb ik het ondermek $etambineerd met part- 
time werk, waardoor ik vaak thuis ongestoord kan werken. Baar kwam in aprii 2000 
weer verandering in, toen onze zoon Max werd gebarea. Het schrijven liep enige ver 
naging op, ais Max weer eens tussen mij @n her toetsenbord in slaap pwiegd werd, 
maar de vrolijkheid die je  van hem terugheeg maakte atles goed. 
In mei 2001 schreef ik de laarste regel van de slatcorrciusie: het nauwkeurig meten 
van de nierfunctie is goed mogeIik met de besch-twen methade. Het werk was 
echter mg niet af. Na het venergen van de lay-out kon het: proefschrift naar de 
drukker. En op de voor eenieder memorabele l i p  september werd ik (gelukkig "s 
ochtends al) ondemaagd door een commissie van wijze mannen en vrouwen. Er 
onsrood een stevig debat van driP kwarrier over verschillende aspecten van het 
onderzoek. Inderdaad, neef Harrg, zoals jij me ,schreef was he t e inds ipai  "hom estF 
toch wel een heetje janmer. Het Was echter sok het eindschot van zes zware jaren en 
het s ~ c b a t  van een (ondanh wat er in , h e r i k a  gebeurde) feestelijke dag en 
welverdiende paand vakantie. Marcela en Mag kunnen ook tevreden zijn; ik zal rne 
voortaan minder vaak terugtrekken achter de mmputer1 

Stellmg: een eenvoudige rekensom van 10 seconden is net zo nauwkeurig voor de 
nierfiinctiei als, een ingewikhlde meting van 6 uur. 

Fn'ts Kernpehnai ,  Amsterdam, jongste zopn van GJT& qit Den Bosch. 
Vatlafjanuari 2002 werkzaam in hit Spaarne Ziikenhuiste Heeiiistde. 
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c w E w D E N :  
JobW*o:aban) &q- - 
184&19& - H e h  14-05-2001. Stoewn- 
weg 21, &l41 MW Heho, 
Ja0 Kemperman, echtgen. van Riet 
Princen - Baardwij t 3M6-1921- Tilburg 
18-06-2001. Boogwnsestraat 174, 501 7 
CB Tilburg. 
Annie Kemperna, sinds 1611-1994 
weduwe van Perrie Seaten - op de leef- 
tijd van 81 jaar. Gaanderen, 10 juli 
2001, Rijksweg 152, 7011 E 9  
Bernard ECamperman (Eternardus Ever- 
hardus Maria) - Bergh, Q&a&19QB. Doe- 
tin&ern-014%2001. J.F. Kmnedylaan 36, 
TM13 DT Duetinchem. 
Greer Ecenapmman~ordens. weduwe van 
Gemit kemperman - op de leeftijd van 
77 j a a ~ .  06-08-2OW. Gruterstraat 3, 6981 
KB Doesburg. 
Thepdora bTeida Johanna (Leida) hm- 
perman-Tdhp  - 08-10-1929 - 09-W 
2001. Wintenwijk Codeseweg 43, 7119 
AA CarIe. 
Juul Kempermamjansen, weduwe van 
Bert Kemperman - Wijchen 13-01-1922 - 
Berg en Dal 1410-2001. MoIenhoek, 
Mb-+maat 22,6584 BA, 
Trijntje Jager, w~duwe van Johannes 
Jarobus Kempermm-Meeden 06-05-1913 
- Landgraaf f HO-2001, Handvorm, DJ 
Landgraaf 

GETROUWD 
Cindy Kempe~man en Wiliarn Tap, op 
vrijdag 25 mei 2001 in Ilasteel "De 
ECìnkeienbwgm te Banmel. en... u Beest 
het goed, Cindy is  eveneens een na- 
kamelhg van Johannes en Antonia 
Kmperman uit Huissenl 
Jan en Tannie, bij deze bedankt wibr 
Mide leuke berichten. 

E,. 
w- WA 

P 
p s u g e w  
v- .en ChA Kemp- nix -WW. 
Ook z i j  bom dat er ap 'de * l l e  
f a m u ' ~ d ~  23 aprjrl~Q02 -1 
na~npn  hm: enoskv.elW,wen I 



DE SPAANSE FURIE V .  H E M  KEMPERMAN m 
rnchien bent u wel eens op de Brabantse Dag geweed, die elk jaar 
gdaouden wordt ap de lwfste tandag in augusm en die altijd veel bélw 
steliemien trekt. Hpqfdhes~ndded yan die dag is een gmte histasiwhe~aUg 
garisclre.optocht, die l d $ k  g o d  bekend staat. 
Dit jaar (ZOOI) werd van die aptocht ACGEMEEH W A A R  het ootwerp4'De 
Spaànse P*" van pns lid Henk bqperman uit Vddhwn, aiww hij te 
boekstaat als dlusmatief vormgwer. E@ heeft voor om Journaal. al eens wat 
getekend en som zette hij een advertentie in. Reden temeer hem nu in het 
zameQe te zetten. 

Het .qtwerp onrstond a b s :  
... Nadat Alva in 1568' het leger van Wllem van Oranje alv. zijn brcer gaaf 
Lodewijkbij jammingen aan de Eems, medogenloo$ in de pan had g@aW, ga£ 
hij Uden6 een feesteìijj b&et @acht. om van de bu i tgemah  kanonnen 
een standbeeld te gieten. 
Hei monumentde beeld van vriendenhing "Hepetoos'; waar Menk nok bij 
hooa, toont hoe de ?Spaanse mrle" uiteindelijk tot de BGjarige 'ebqr2g zou 
leiden..,. 
Dus met die gegwens maakte Henk zijn ontwerp en de vriendenkringdgaf dar 
gestalte. We lazen daarbver in de krant: 
"Voor de derde h e r  op rij ging vriendenhing Hopeloo$ mes: de bmgste eer 
s n i j k m  van de Brabantse Dag in Heeze: de eerste prijs. Het g e m  van de 
cluhl Dat we natuurlij? nie t  bekend maken, aldus een schorre Hans 
T i ~ d & & s ; ~ d t t &  v&n.deIwiimende vereniw- Maaf ik denk dat H e t  een 
~ @ $ n $ ~ i s  yaa ontwerp, een ervaren bowgroap en *nthou$iasae 
spess;" 

Couwef 
B&u van de sucresfactoren van Hopeloos is 6nWErp@r Her# Kempman. "ik Irrijg 
vaak wel. IqE maar door h& toedoen van een sîerk collectid stat er zo'n schit- 
terende wagen. Dan heb ik alleeh 'haar" de tekening gemaakt. HM mooie. is &t ik 
kan tekenen wat ik wii en dat de b r n u m e p  het veralm kan naar dg g r q f k ,  Mijn 
tehnisch inzicht i s  nul en twh slaagt zo'n p p  er h mijn $$hts &&n op & p .  te 
bouwen, Daar komt het s p e l  van de speles bij. die het g&eel.san het publi'& moet 
ove~brengen. Geen vañ heze aspecten bag hapken. andeks haal je zo'n eer$tE 
niet, mdt 4e freelance illusbtqr. 
Wten;was er wg maar *g over van de w e e n  van d@ prijwinnaar. "Dat gaat 
altijd. h&l sfrel. Goede en bruikbare anderdeIen bewaren we tot  vsigend j ~ a r ,  de rect 
gaat g- we Dat gpbeurt a1 direct na de optocht", stelt Tindekans, *Dat is de 
reden. waarom k op maandag noqit m'n neus Iaat zien", reageert Kemperman. "Ik 

-. 
,. WmE H W  m 2 b  som +xp 

OV mm op @ s W D - t E  w ~ m m ~ ?  BI5- 

zwr-roccl uim ! waspem7b tM m 
M= on iu aa rc~h*&- 

heb w t ~ c h  w&i mbeíte mee dat aUes 
direct Gegm Be <iii&te gbt. Dat duet 
mch wel pijnv. 

Uit hetjuzy4apport: 
,ugemea T :  uti~a- 
HopIoos met *De'Spaaase We. 
&nastisch WdhoÙwwerkw %m& 
&Wldig mt'1&eQ,, 
Ywf de juw de- apsqlutg wh,@ei, @M, 
zowel totaal als in aile &a ademde 
een perfecte eenheid uit. 
De voorstelling m ~ d e  als een mom- 
mama1 tableauvivant van uitzonder- 
lyh kta~se, 

Dat liegt er dvs giet arn. 
De redactie van het Kempeman 
Journaal feliciteert He& Xempeman 
met deze' eerste prijs en zal proberen bij 
dit arrikel een stukje van zijn qianu- 
mentad ontwerp bij' te voegen. ?m het 
totaal te plaatsen is h$ re groot en 
hebben we ook te wein* ruimte. 
Henk gaf ons de suggestie mee: 
"Misschien wel 'n idee voor de 
Jaamergadering van volgend jaar: tot 
12.30 d& vergadeiing in Heeze & daar- 
na de optocht van de Brabantse Dag be 
hj ken+'. .. 
Dat is nahrurlijk: een schitterend idee, 
maar.,. 
wij waren daar priv6 al, enkele keren in 
het verleden en vermaeden dat er op die 
dag geen enkele ruimte te huur is en 
dat we 's eniddags in de overwddigende 
dnikre geen Kempmanlid meer terug 
kunnen vinden. 
Maar voor het geheel "bedanktn H W  
en tot Uens. 



Tabaksteelt in 18e en 19e eeuw 
Als je zoekt naar beroepen van onze voorouders, dan kam je in het Fot dusverre 
onderzochte deel van de familiehistorie veel keuterboertjes en-tabahtelers tegen. Tn 
Nederland begdn de tabaksteeh waarschijnlijk in het begin van de 17e eeuw, rond 
1610. 
De Kleefse enclaves, Huissen, Zevenaar, Duiven en Gmksen. kwrdeII ia 1731 
ongeveer 600.000 Amsterdamse ponden tabak. (bron: RijbarcMef Gelderland. 
inv.nr.OA. Arnhem 5Mp)  

in de Kleefse end8ves concentreerde de verbww van tabak zich rond 1750 & de 
Liemers en Huben .  la 1751 werd ia Zevenaar en de Liemers 57 Rijnlandse morgen 
en 35 roe tab& v e r b a d  en in Huissen 36 morgen, op een totaal van f 16 morgen en 
582 m. 
@n Rijnlandse morgenbestaat uit 6OO me en is ongeveer 0.852 ha ofwel 8520 ma. 

Tijdens de Franse overbwasing van 1795 tot 18 13 kregen vooral de kleine tabaksver 
bouwers het moeiiijk door de verordening dat perceIen minstens 40 are groot 
rnaesrten zijn om tabak: te mogen verbouwen. Dat was de nehlag voor de veelal 
lüeine tabahboeren in Huissea De  hui^^ eigen liep men nier zo bard om de 
bevelen van het ver weg liggende Parijs uit te voeren. De mntFole op de naleving van 
de verorâening kwam shchtri Iangzeiam op gang en werd in de beginjaren soepel uit- 
gevoed. 

b fl fàzdîe&schidenIs 
m de talcH#:aa G e n î W i p  
Hulirisen bmea veel Labak- * m, melal op kleine 
*Ftomeîrjes- ms ze Ia 

7 '_  b 

H i ~ t a a a s d w 0 r d t i n r n a a t t f n w " w a u k t R ~ d ~ ~  
&n per bmkr. 3r a#t nauw- wordea gelticEr, 
de planten in de bakken 4 bla&'e$ hebben, ter grootte 
eerpoten p c h i k  Dit uitpoten @chiedt van half mei tot halfjunt tot  %,dM 
planten per buaderl Daarn;i volgt .&n mus m s&&lea en hakkea van o d d u i &  

NatasHekea bqm~fe fmp~~a  
ais doel de overblijvende 12 a l 5  
bladeren zo groot mogelijk te laten wor 
den. Na het toppen worden de daardoor 
onmane Imamn wwijderd, het zoge 
naamde dieven. 
Ran volgt het oogs&n en dhg- De 
*vallen bladen en de bladen onder 
aan de stengel. de lompen. worden 
opgeraapt respecti&lijk geplukt en 
d m a  op stokken te 'drogen gelegd, 
zonder verdere bemdeling. E i ~ d  juii 
wordt het zandgoed geplukt, dit zijn de 
onderste 4 bladen. In augustus worden 
de volgende Z Maden geplukt, het aard- 
goed. Na verloop van 3 k 4 weka  sluit 
het bestgod de dj dan. Opeenvolgend 
stijgt de kwaliteit van de tabab 
bladerm. Omdat het tabaksblad .dor 
90% uit water bestaat, vofgr na elke 
deloogst een arbeidsintensief kami 
van In één richtingleggen yan het blad, 
inkmen en ophangen aan opeenpol- 
gende %ankenn. De landbouw.courant 
uit f BS9 vult er 2 pagina's A-3 mee. 

H W e i  de p@&W&k het &d 

P- h ~ p r o g ~  w 1.w --m íg indp'&etu'k s lech~ van 

bamr". % a r m o e w  en " ~ ~ " .  
Heb van, de grpnd om de 
hst te immen werd mrrgezer. van het 
~ ~ t a b a ? k ~ r d ~ l a a a r ~  
bmwgwwsea en a@appIe~. T a m  
m andete vöa- JoanR* J8coW 
(bhet-fàmuleboel;~te*- 
den onder nummer Vícb _ i  m 
g-pt tte Hiilssen op 22 *ei 2 W 1  
mam d w , a m ~  te h& kfi' 
stierfhammede. 
~ ~ s e e i t ~ e p e a r ~ & i e ( ~ l s t  
1887) stierf Kij m a  
o m r a n r t r m  voqr b d m d  
gene roerende n& onmrende goed- 
eren wgelatw abrilede dat @n * 
'Rnmpn o m m n ~ 4 ; i j n . "  



UIT DE BESTUURSVERGADERING 

h de laaute besniurs~qadming van Q oW&er jL is een aantal zalren aan de oxd~ 
gekomen, wamver ik graag wat wil mededelen. 
-Aiereerst heeft het bestuur op voorstel van onze nieuwe penningmeester Eric 

besloten de ACCEFXFRUXMRT weer in te voeren. Immers. het gemak voor de 
ldm is groot en de kasten voor de verenighg biijkm toch,van ondergeschikt 
belang! Met ingang van 2062 betaalt u uw contributie weer op deze eenvoudige 
manik. 

- Verdet 28.1 er een Mjdg5ng van bet M O H ~  van &dein wordeln. dowevoerd, In 
onze statutmi is bepaald, dat het bestuur van de verenighg djent te bestaan uit 
tenminste vijf en tenhoogste ne@n Ieden. Bij de oprichting hadden we negen 
besnimIedm, Cder jaar traden er drie leden aE de wel herkiesbaar waren. In de 
voorbije jaren zijn me van de negen oo~pmnkdijlre bestuwz~tels niet meer 
iqewld ,  omdat is geùlhn dat zes beshiwIedm voor onze verenighg voldoende 
is. Maar dit heeft w1 geleid kot een aiitevmwichtigheid in hetmosm~an aftreden. 
In 20U2 Wden Ward (voorzitter}. ' Ihys  (vicemorzitter) en Fxddy (voorzitter 

' geneal@iecrrmmisirie) gelijktijdig af. h 2003 alleen de secretaris Ben. In 3004 
voIgen Gaby [actiyiteiten) en Eric ipenningme~~ter). Het belang van de functie 
voorzitter genealo@ecommissie maakt het ook minder gewenst, dat hij gelijktijdig 
M e n d  ii met de Voorzitter. 

-Besloten is d a ~  Freddy doprsçhuifi naar 2003, zodat eik jaar m e  leden aftredend 
zijn. W e  wijziging van het rooster van afweden vergt een aanpassing van 
l I van het Huishoudelijk Reglement en komt dus in d r  volgende Ledenvergaderhg 
aan de orde. 

- Wat ,de v d t t r  b m Q :  Wad W e d t  deze functie sinds oktober 1990. heeft er 
vier bcstuursperiodes als voorzitter opzittm en- i9 inmiddels 77 jaar. Hij wii nu 
tmgtmden 4s w)~tMftër  en bestuurslid en zijn a a k  aan een jongere overdraga 
Thijs, anxe v iv~voor~t ter  is bereid deze taák op .zich te nemen: Hierover w e t  
begin 2002 een defmitief besluìt genomen, Er ontstaat dan opnieuw een be- 
striurwakature en het bestuur is op zoek naar een geschikte Hm~diht  en aai ook 
gaarne suggesties hierover van önGe Ieden vernemen. - De aktiviteitencommissi.e ~ . l , v .  Gaby, dient te worden uitgebreid. Gaby zal hiertoe 
haar oproep uit het vorige Journaal nog eens herhalen (de elders in dit Journaal). 
Gaby Ís met haar rnedmommhsieleden al bezig alles voor de Itomende' ledmdag 
weer rond te hijgen. Men he& de omgeving van Apeldodm op het oog, doch &e 
Ipcatie is nog niet d&ait?ef. WdI de datum: de LEDENDAG wordt @houden op 
ZONDAG S1 APRIL 2002. 

- Het Kemperman Journaai, dat in juni jl. verscheen w w&~:zPalaidtijrI prima. 
&upsleden hhbben het met genoegen g @ e w  ,en GW& Ma' niet kten 
en&& zinqeden maoor te. lezen, kenmerkend m>w het yp humar m de 
perkcte taaIbeheershg van Harrie. 

- Erir $4 alle leden, die over 2001 hun c a n t & ~ k  s4bg d&-he62a& betaald, hieraan 
nog een$ hqinneren. Gratis toezending vanlipt f a m i l i e ,  I hangt hier Y@. 
heelma-Ïk mee samen. 

- En dan tenslotte het famiiiibo&. De tekst.6 .ar& bemaft &&&I g e r d  -h l i k  
bij m e  drukker, Tom. Op dit moment is nog b e m a  $&TU$&F het boek bg 
onze leden wordt bezorga. Thij s zal hierover elder$,in dit Jd, neg k r i c h ~ .  

Gerard, voorzitter. 

van /iet 2 @ m p ~ n  JmrwC 

HANDEN TERORT 

ûp de vraag m niniwk kd& voor de 
acthiteitenc~mmis~ic zijn h tead O 
reattie gebmcnlll Toch zouden wij het 
fijn vinden om er een aartal, mensen bij 
te hijgen. Met d& nimwe. ja'arv&ga.der- 
h g  vaar de deur is e? nog ved werk t e  
verzetten. Veel handen maken licht 
werk1 
Wat wordt er verwatht als je ons komt 
helperi: 
'Dat j e  op zoek gaat naar leuke, ge 

schikte locaties, 
* Tijdkns e n  vergadering v- de aWW- 
rd~encsmmissie overIeggen d e  
locatie$ 

" Qp &n of Wee zaterdagen gaan we bij 
de uitgekate'n Iecati& kijken, 
' Daarna is nag w keer werleg mer de 
attiviteiten rondom de dag pan de 
jaarverga &ing. 

Voor vragen omtrent deze commissie 
kun j e  altijd contact op nemen met mij, 
Gaby Kernperman 03134791363 of een 
briefje sturen naar het postadres. 
Grsetjes Theo, Theo m Gaby 

m e  @ ~ w w  
vaa het en de leden- 
atbinistrade. 

Het oude adres was: 
pja Ton Kemperman, Kampweg ga, 
3941 HC W r n  

Het nieuwe ahes f: 
p@ GabyKmnperman 

Oranjesingei 185 
6981 GX Dowburg 
0313479063 

HeeA u een geboorte, een sterîgeval, 
e g  adreswijzigQ of andere mede 
d a g e n  die u aan de famitieverenig. 
ing wiit door geven, kan dat op het 
nieuwe postadres. 

Groetjes Gaby 



NOG EEN KEMPERMAN PROMOVENDUS 

Op 19 april 2001 promoveerde Gerjan Kemperman (Gerardus Johannes), zoon van 
Johannes Wilhelmus Kemperman en Antonia Johanna Maria Geertruida Kemperman- 
Rutten tot Doctor in dei Chemie aan de Universiteit van Nijmegen. 

Gerjan Kempeiman werd op 14 juni 1973 geboren Te Huisissen. Hij behaalde het Havo- 
diploma aan dei Sçh6lengerneenschap Oost-Betuwe te B e m e l  en begon in 2990 niet 
zijn studie aan het J30 te Nijmegen, waar hij in 1991 zijn propedeuse behaalde. Zijn 
J3Xû-studie werd vervolgd aan her HL0 in Arnhem, waar hij als afstudeemichting 
Organische Chemie- koos. Zijn stage en afstudeerapdrachf wltooide hij bij SoIvay 
Pharmaceuticals te Weesp. Vanaf september 1994 wmlgde  hij zijn studie Schei- 
kunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, Van augusms 1995 tot maart 1996 
volgde hij zijn hoofdvakctage op de afdeling Organische Chemie onder leiding van 
Prof. Dr. B. Zwanenbug. In het kader van het Europese studenten uitwisselings- 
project E%ASMUS, volgde hij van maart tot en met juli 1996 een extra stage aan de 
facuIteit Chimica h d u s ~ a l e  van de Universiteit van Bologna in Iralië, onder leiding 
van Prof. Dr. B.F. Bonini. In september 1996 werd het doctoraal examen cum laude 
afgelegd. 

Van olrtober 1996 tot oktober 2000 was hij als promovendus in dienst van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij in bet kader van het "Clusterprojeb 
Fijnchemie" op de afdeIing Organische Chemie onder leiding van Prof.Dr. B. Zwanen- 
burg het in dit prtiefschnft beschreven onderzoek verrichtte. Tijdens het promotie- 
onderzoek volgde liij het NSR-opleidingsprogramma. In 1997 nam hij deel aan een 
studiereis naar Zuid-Afrika, waar hij diverse wetenschappelijke presentaties ver- 
zorgde. In 1999 nam hij deel aan een studiereis naar Australië, waar hij eveneens 
lezingen en presentaties gaf op diverse wetenschappelijke symposia. Van 12 tot 23 
mei 1999 volgde hij de NATO-cursus "Crystal Engineering" in Erice (Sicilig), in Italië. 

In 2000 volgde hij de cursus "Bedrijfseconomie voor niet-financiele mensen", ver- 
zorgd door het Nijmeegs Instituut voor Academische Studies (NivAS). 
Tijdens het studiejaar 1999(2000 verzorgde hij het Tutor-uur voor studenten van de 
afdeIing Organische Chemie. Van oktober 1996 tot eind 1998 was hij lid van de NSR- 
onderwijscommicsie. Vanaf 1998 tot okîober 2000 zat hij in het bestuur van het AI@ 
Overleg Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica ( A O W ) ,  waarin hij 
achtexëenvolgens de ' finctie 
van secretaris en voorzitter 
vewulde. Vanaf- 1998 is hij 
voonitt6r vSn dc Vereniging 
van Eigenaren van Hoogmeer 
19e.straat te Wijchen. Sinds 1 
oktober 2000 is de auteur 
werkzaam bij de NV Organon 
in Oss. I 

Zijn proefschmft is een weten- 
schappelijke proeve op her 
gebied van de Nahiurweten- 
schappen, Wiskunde en Infor- 
matica en draagt de titel 
"Clathate Type Complexation 
of Cephalosporin Antibiatia 
(Function, design aiid applica- 
tion)". 

We schreven toch al  eens 
eerder in dit Journaal, dat 
Kempermannen eigenwijs en 
zelfstandig zijn1 Uit het boven- 
staande blijkt, dat het goede 
resultaten afwerptl. 

Gerjan, gefeliciteerd! 

'ONGEWENST' MmqE... 
Wat er kan gebeuren als je jezelf een 

- Original Message Fmm: Kernperman 
Marcrnkempeman@nl- 
To: m.kempeman@hetnet.nl. Sent: 
Wednesday, August 22,2001 195 PM. 
" H a k  gozer, alles wel Ti" 
Daarop volgde het volgende mailtje: 
r» 'Monique Kemperman" M.Kemper- 
man@hetnet.nl2248-01 20:01 
Ik heb het idee dat jouw mailtje niet 
voor mij bestemd was. Dus ik denk dat 
je een andere Kemperman op een ander 
email-adres zoekt. 
Waarop Marc antwoordt: 
Hey Monlque, Ja dat klopt hij was voor 
mijzeIf thuis bedoeld, er stonden ge- 
litkkig geen rare dingen in (Mr. Bean 
uitgezonderd). 
Sony dat ik ongevraagd bij je binnen- 
gekomen ben. P.S. d jn  wij familie 7 
Groeten, Marc Kempeman-Westervoort. 

Waarop weer een mailtje volgt van 
Monique Kemperman: 2848.01 19.28: 
Ba die Marc 1 
Geen probleem boor dat "ongewenste" 
mailtje. Ja en met een mailadres dat 
zoved op het mijne lijkt, is het niet 
eens zo gek dat er eens een keer iets mis 
gaat. Ik moer eerlijk zeggen dat je niet 
de eerste bent die via dit mailadres bij 
mij terecht komt, terwijl dat eigenlijk 
nier de bedoeling is. Soms gokken 
mensen ook gewoon bij een voornaam 
met een "M" en ais achternaam Kemper- 
man. ilc heb ook wel eens een mailtje 
van een Kemperman uit verre aarden 
gehad, zoals de Canarische Eilanden, 
met het verzoek om drop en pindakaas 
mee te nemen als ik langs kwam. Leuke 
uitnodiging, nieU 

Of wij familie zijn weet ik niet. Gezien 
het feit dat jij uit Westervoort komt, 
zouden we best eens dezelfde roots lmn- 
nen hebben. ik kom van oorsprong ook 
uit de Achterhoek (of hoort Westervoort 
daar al niet meer toe?). Silvolde om p r e  
cies te zijn. Maar er wonen nogal veel 
Kempermans daar in het oosten van 
Nederland heb ik begrepen van de 
Kemperman-famili~club. Als die club 
jou iets zegt en je op de een of andere 
manier aan die Kempermans verbonden 
bent, zijn we zeker familie. Maar dan 
kan het nog best heel verre familie zijn. 
ik moet zeggen dat ik me nooit zo in die 
familie-geschiedenis verdiept heb. dus 
ik wect er niet het fijne van. Behalve 
dan dat als ili eens een "vreemde" (of 
misschien beter: onbekende) Kemper- 
man tegen lcom, op de vraag of ze die 
club kennen, vaak een "ja" te horen 
krijg. 
Groetjes, Monique 

Westervoort behoort tot "de Liemers" 
Het gebied de Liemers loopt tot aan de 
Oude IJssel, daar begint de Achterhoek. 
(red.) 



G e l m  in het Utrechts PJieuwsbIad van dinydag 1 5 april 19M 4)j e@ fofo: 
De ambtenaar achter' het l&+ "miinten* in k t  hoofdpasrlwttpas q$ de Neude in 
Utrecht werd maandagmorgen aow~ornpeld. Even nadat de deuren van het past- 
W W h r  opea.@nged, &aarde dcb een lange dj =men voor het Iokt, veelal ver- 
zandaam. ELke mqmdagmargen hijgt het hs~fdp@shnto9fi ,& distributeur van 
munten, aes m e s  centen voor etm totaalbedrag iaau 8;esk~mkd&dea Mleen, de 
cent die in o d o o p  wordt gebracht is voor verzamelam nagal bijzonder. Op iedere 
munk dys ook op de cenr, staat een pikpkleine afbeeldhg een haantje, Dit 
-&at #n directeur ofwel de umunmtmeesrer" Van de Rljbaunt h Utrecht de Haan 
heet.&zc.directw is per i januad ~ai~azi dit jaar met: pensioen w, d w r n  is  op 
& re&eqtelijk geslagen munm een min Stemt& naast h& haantje te zien. D& in 
(combinazie met het feit dat de cent een sclraaz%gwd is bra& een paarhonderd 
 erz zamel aars q m 4 , ~ ~ r g e n  naar her. postkanmr. Ai am zeven uur standen 
&l& v o d  de ho'ofdin@q te &-n, Dit bad ook tot geyoig dat de voorraad 
cent= war de hele mek op m s .  
p? FIT is dan ook van 'plan om de volgende weeie tweè loketkg te o,paen en dan een 
kieinere hgwebdd,pex gwqn T@ d+aubu&en. 

Niet zo laag daarna i a  - welucht tot teleurstelling van de v m a d w s -  het kaperm 
pugtje geheel uit de roulatie genomen ... 
dp bovenstaande krantenfoto, waarvan de M t d t  niet za bet  k -Ed 
M p t m  (13 jaar aud) in de rij'voor het laatste rolletje centen (zia.pijQ. 

P ~ : H Q ~  ,u de @afste,(zihaenj guïaaw al? Weer e e n w ~ a ~ i ~ ~ r n ?  
3% en.& tr& vanaf 1 $nuar3 ' W h  komt de mnt tentg, maar dan & Bqo.qentl 

Md- we &a! blij mee zijn .... ? 

deze asperges ztjn heerlijk - 
zei de Amerikaanse toeflst - 

en hij Ia& ketchup oaiwhem., 

.Geneah@e is in. W*: @p Wrn& naar 
" A w 3 e w e m . n X " "  $e5n 
lawineaan ek~s  m.WIieg@iiedq 
nis, <gap&iaEismde zodqmgraïirna's 

~qftwm C!V@~ich hee~+MM X ~ O D  
.derlijk dip ~wgen0m.e~ belaqgstdiing 
voor ome mots, wagt de I e d  
W m a t i e ,  np &@wet maakt een zoek- 
tocht naar het wel en w= .,van upze 
""udeF9 ,weJ zo sp+g*a @n njel 
zelden mk summl. 
Hen blijvei.tje in de geneda@;ik-s&wre 
is "Stamboám De Luxe" (areng uw fa- 
miliegeschiedenis . leven") vsui TLC 
h u S .  Er is een nieuw wrsie =n het 
p&eG dat d&,Wj& d d ~ @ ~ - m @ +  
pm 4e megemmmm: .~<eh$&e 
mq~e].ijkhedw van de nieuwe &erseratie 
cosis~ment~~c's .  Nu. steeds meer 
m a m - , h u  prlutrF~it6~s g@ual p8itw-t) 
verwerken en ook l r i d e d t i n g  op de-pc 
hand over .haad toeneemt, biedt 
"SQmhwm Dh L w "  de ru&tte om de 
staml?o~m werk$jk muitimediaal aan 
t e  kleden. 
h essentie is het nattnurlijk ~ o o a a e n  
naar ,de gen&$&beIr~&e vorm- 
gegeven dalaba,% &e tedm-een m ~ t  ele- 
mentaire .van .een ap&iqtig 
k e k  q, genmevrije tijd, z& zou Intn- 
nm pm&mmeren. h C & I ~  
sSw.5:komL m.& &el wat programnee 
g e m e t  Beven het toctsaberd m i s  
dm~: de genoemde multimedide uit- 
breidingen nahiurlQg wei zo aanwek- 
keiijk. 
Het: enige dat de gebruiker zal moeten 
doen is aIJe gegevens uivaeren, en bij 
een b t j e  grate familie zal dat nog een 
beho~rlijk Mus WW. Waar het aan 
ontbreekt is de instructie over de 
manier waarop de in zijn faW&stw 
ri? geuiteresseesde tompuhrgehiker 
de infbrmatie boven water k m  hijgen. 
Het helpprogramma vermeldt em kop 
peiing naar een eigen zòek-site, maar 
die zweeg w:hWiWid&pdgMgen in alle 
talen. Rijke informatiebronnen als het 
mmnonm-archief (wv~7~.ancestry.mm) 
blijva ontremdd. 



Wat wel rn&kkií& W&@-% Bkë&@Wemw &i &@&#&$B Yyit~ *lm#& h br& 
gedcom-format, een inwmatbn& standaard %~@@?Q&aig@&e.@gqt~. 

-' 

We ergens op interner een &amboom vaq  zeg ar J- als gdgn-6le 
t ~ ~ o m t .  kan het downhaden en zonder ai&vml -h&&&@$& O* 
nen in Stambom De Luxe. De gebruiker -TWOI@U &p@& b& 9 &OQM 

er uit nioe 'ten, hij kan statWekcn Q p V x W  Wiq NpT 4~ 1~irrgsTlWen&irr 4e 
M i e r ?  - foto, filmpje enlof notitie taevoegan ep dehele W I U ~ U . U P E & ~ ~ ~  in 
&e gewenste gmfieixorm en &ur. 
&n =&&tie .je &nen WWC TI,C Dom* WJ w ~ ~ t f m ~ ~ s  
mee, maar.&& yan het m p l e t e  Huis van ,@&.,&@mg .&Pt gpgcp~ma, 
die mag de gkbdker omstreeks 2 februari 2"M3 zeIf'h&m~ 
Imbo& De Lme van TIC %mus. S y s t e ~ I ~  w n ~  9% 98 of. Mi$, 
PkntiUzff 9Gpmr~sor bf BP&,  32 MB. Ram, Q ~ t $ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ,  24 .P ~ j b  
sMjfnlimte, geIEliri&kaart, MA-moniur, muis.,P@c f,.54+9$' 
Bron: DE Wertander van 2 7-1&2001. 

in gezonden^^ 
Stambom De Luxe: b r a  van ellende 

Torn Ruiffok schrijft in -de Gelderlander van 27 oktatier over "%amboom De Luire" 
van TLC Domus. Een te inooi verkaal, naar dar kwn alleen als je de werk4ijIte wer- 
king nier kmt. 
Die ervaring heb ik wel. k kocht dit programma m belfam.de ge- in te voeren, 
maar h& werd een regelmbte ramp die na veel @$oebibat uit;einddijk resuiteerde in 
a a s e s  en t&nigbetaiing van het geleverde produet. 
ik kocht dit programma destijds voor ongeveer honderd @den, nu k m  het nog 
maar 5495.  is dit misschien een opratprijs? 
Hkttolgmùíí programma dat ik i k t ,  was van Easy Dhk, maar dat was van de regen 
in de'dnip, Ook dat werkte nier goed. R m e l  men mij verzocht aan te gwen waar de 
fouten zaten. zodat men die kon herstemn, ben ik daar niet opQ@g&an, 
Op de doos van dat programma stmd: "getes.t 'door de Ned. Ver. vvan Genealogie". 
Dkze bleeli bij namag echter van niets te  wetm. 
Nu heb ikeen wat ouder pogramma dat wel wordt aanbevolen door de Ned.Ver. van 
Genealogie m &at ~ e ~ k t  perfect. Het heeft misschien wat miader mogelijkheden, 
maar na zoveel tijáveruesen ellende vind ik dar niet belan@jîc meer. 
PA. Mientjes, Vf burg. 
Bm@e Gelderlanda. 

De wenfgbg staat &áed hg&lwm 
in de Kamer van Koophandei te Utrecüt. 
nr. mama. 

* 
Harrie Iuemperma 
Dr. Seheptnanstraat 36 
6931 DN Westemart 
036-31 18731 

A8n Ben? uitgave werkten mee: 
Eerard Kmperman - Den Bos& 
ThiJs Kemperman - Dbetinchem 
Ton Kempman - Doorn 
Caby Idempeman - Doesburg 
Frits Kemperman - Amsterdam 
Gerjan Kemperman - Huissen 

Tehruerrwer~~Dpmaak en dmkwerk: 
Drukkerij Kemperman bv. Arnhem 

y- Preitì&e Kerstdagen 

de I J s J  bij Westervoort 

'n ouwe wilg 
'n buske riet 
de Iessel leit door sul 
gin Nns  te den 
T is wit en gtiss 
Y water kwd en kid 
demterhuuntjes 
HICoWf3i.j mekaar 
mig 
vwdig, Wus> 
ik;- 
m:lpfika~ M a p  


