
Dit jaar was de familiedag van onze
vereniging georganiseerd  in Hoenerloo
op de Veluwe en wel in Partycentrum
”de Rimboe” Om 10.30 uur werden we
verwacht.
Het was een stralende dag en de tempe-
ratuur liep al snel op naar zo’n 16-18
graden. Te mooi om lang binnen te zit-
ten, maar er waren toch wel zo’n 60
leden naar ”de Rimboe” gekomen.
Enkele leden hadden nog wat moeten
zoeken maar om 11.00 uur kon de
voorzitter alle aanwezigen hartelijk
welkom heten, en werd er overgegaan
tot de opening van de algemene leden-
vergadering. Zonder al te veel interrup-
tie werden de agendapunten van deze
vergadering snel doorlopen, waarbij de
essentie was, dat het bestuur zoekende
is naar contactpersonen die volgens
opgave Kemperman families gaan be-
naderen tot het verkrijgen van genealo-
gische informatie vanaf ongeveer 1900.
Via Freddy Lenz werden we op de
hoogte gebracht van het op handen zijn-

de nieuwe deel van het familieboek, t.w.
Hummelo-Keppel en Silvolde. Ook
Doesburg-Gaanderen en Didam liggen
op de schap, maar het wachten is op
illustraties in de vorm van foto’s,
tekeningen en andere wetenswaardig-
heden. Tevens gaf Freddy aan de hand
van een voorbeeld weer dat sommige
familiewapens indien aanwezig, niet
altijd uit zuivere koffie bestaat en soms
geen historische waarden bevatten.
Rond het middaguur werd de vergade-
ring gesloten; daarna was het tijd voor
de lunch. Het zag er ook deze keer
weer voortreffelijk uit. Heerlijke soep,
broodjes, vers beleg, salades etc. Er heer-
ste een gezellige sfeer en menige
Kemperman knoopte een praatje aan
met een andere Kemperman en werden
nieuwtjes uitgewisseld, foto’s bekeken
en lief en leed doorgenomen.
Na de lunch was er gelegenheid de spel-
lenzolder te bezoeken. De echte oud-
Hollandse spelen stonden al klaar, maar
gezien het mooie weer werd daar

weinig gebruik van gemaakt. Alleen de
jongere kinderen speelden en kleurden
er op los. De ouderen zochten een
plaatsje in de zon of gingen op onder-
zoek uit in het nabijgelegen bos;
immers de Veluwe is een druk bezocht
natuurgebied. Na een voorjaarswande-
ling en nog een drankje gingen de
meeste van ons rond 16.00 uur huis-
waarts.
Het was een gezellige dag geweest, en al
groetend hopen we elkaar volgend jaar
weer te ontmoeten.
Wat wel te denken geeft, is het feit dat
de jonge generatie bijna niet aanwezig
was. Misschien een reden te meer, onze
kinderen aan te sporen volgende keer
ook mee te komen.

Corrie Kemperman
Huissen

Verlate verschijning

U zal gemerkt hebben dat het
Kemperman Journaal deze zomer
niet is verschenen. Ofschoon u ge-
wend bent om van ons tweemaal per
jaar een Journaal te ontvangen, is dat
ons dit jaar niet gelukt. De reden lag
in het feit dat we tamelijk weinig
copij hadden om een goed gevuld
Journaal in juli uit te kunnen bren-
gen. Verder speelden enkele techni-
sche problemen: de digitale foto’s die
gemaakt waren tijdens de vergade-
ring op 13 april bleken zodanig elek-
tronisch vervormd dat ze niet ge-
plaatst konden worden. We zullen
ons uiterste best doen om volgend
jaar wél twee Journaals uit te bren-
gen.
Onze excuses voor het eventuele
ongemak. Wij wensen u veel lees-
plezier met dit Journaal.
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Redactie Kemperman-Journaal in nood!

Beste verenigingsleden,

Genieten jullie ook altijd zo vaak van het Kemperman Journaal? Al sinds de
oprichting, 13 jaar geleden, wordt de redactie verzorgd door Harrie uit
Westervoort. Helaas verkeert Harrie sinds kort in een wat mindere gezond-
heidstoestand, en heeft de arts hem ‘strikte rust’ voorgeschreven. 
Bestuur en redactie zijn dus op zoek naar één of meer enthousiaste
Kempermannen of -vrouwen, die een deel van Harrie’s werk willen over-
nemen. De opmaak wordt verzorgd door de drukkerij; het redactiewerk
bestaat uit het verzamelen van familieberichten, nieuws uit het bestuur en
commissies, en het op een leuke manier aan elkaar rijgen van familieberich-
ten. Het blad wordt gedrukt in Arnhem, maar in deze tijden van internet en
e-mail is het niet bezwaarlijk als u elders woont.
Als u wil dat het volgende Journaal kan verschijnen, aarzel dan niet, en
reageer. Indien niemand reageert, dan is het voortbestaan van het Journaal
direct in gevaar!

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur; contactpersoon Eric
Kemperman, 0164-252354 (zie ook achterpagina), of voor nadere informatie
over het redactiewerk contact opnemen met Harrie, 026-3118731.



FAMILIEBERICHTEN

We beginnen deze familieberichten met
2 gouden bruiloften. Op 17 februari
2003 waren Gerard (de oud-voorzitter)
en Suus Kemperman 50 jaar getrouwd.
We hebben in het familie-archief nog
een stemmige trouwfoto van het toen
nog jonge stel gevonden. Gerard en
Suus hebben elkaar in Leiden leren ken-
nen, en zijn een jaar na hun huwelijk
naar ‘s-Hertogenbosch verhuisd.
Gerard en Suus: van harte gefeliciteerd!

Op 8 april waren Gerrit Kemperman en
Diny Mijnen uit Gendringen 50 jaar
getrouwd. In de Gelderse Post verscheen
daarover het volgende bericht: “Een
mijlpaal om zeker bij stil te staan. Ze
hebben elkaar lang geleden leren ken-
nen op de bruiloft van zijn zuster, en na
6 jaar verkering, waarvan de bruidegom
ook nog eens 3 jaar in Indië heeft
doorgebracht, hebben ze elkaar het
jawoord gegeven op 08-04-1953. Ze kre-
gen 6 kinderen, 2 jongens en 4 meisjes.
Inmiddels zijn er 14 kleinkinderen.
Gerrit is altijd timmerman/meubelma-
ker geweest bij meubelfabriek Horstik.
Echtgenote Diny is huisvrouw en oppas
van de kleinkinderen. ‘Alles kon altijd
bij ons thuis, het was altijd een zoete
inval, iedereen was ook welkom, ieder-
een zat dan rond de grote tafel te klet-
sen, te kaarten en op zijn tijd te ge-
nieten van een borrel’, weten de kin-
deren te vertellen.
Gerrit en Diny: van harte gefeliciteerd!

De zoon van Jan en Tonnie uit Huissen,
Gerjan (Gerardus Johannes 14-06-1973),
is op 22 augustus getrouwd met Femke
Peters. Proficiat! Het jonge paar woont
ook in Huissen.
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering
gehouden op 13 april 2003 in ”de Rimboe” te Hoenderloo

Er zijn 52 aanwezigen.

1 Opening door de voorzitter.
De vergadering begint - als vorig jaar - een kwartier te laat door een toeristische route
van de voorzitter. Ben opent de 13e vergadering met een hartelijk welkom op weer
een prachtige dag, hetgeen bijna een traditie wordt. Een aantal mensen wordt
verontschuldigd i.v.m. afwezigheid: Thijs is druk in verhuizing en Jan uit Sterksel
durft het vogelpestvirus niet te verspreiden danwel op te pikken in de Gelderse
Vallei. Corrie Kemperman uit Huissen wil het sfeerverslag voor het Journaal in de
plaats van Harrie schrijven.

2 Vaststellen van de agenda
In ongewijzigde vorm.

3 Mededelingen
Secretaris Frits herhaalt de oproep uit de uitnodiging voor deze dag om de contact-
personen, die eind maart voor het eerst bijeen zijn gekomen, te versterken. De regio
Oost bestrijkt bijna de helft van de Kempermannen in Nederland en die zijn on-
mogelijk met 2 contactpersonen te bereiken. Ook moet er vooral informatie komen
uit de streek rond Silvolde, omdat daarover het volgende Familieboek gaat. Gelukkig
melden zich twee nieuwe contactpersonen aan: Dini uit Silvolde en Miep uit
Huissen, die Tonnie en Jan zullen bijstaan. Henk Jaegermann blijft zich bezighouden
met de genealogie en trekt zich terug als contactpersoon.

4 Verslag van de algemene ledenvergadering op 21 april 2002
Theo uit Leusden vraagt of er naar aanleiding van de wijziging in het rooster van
aftreden en de daarmee samenhangende wijziging van het Huishoudelijk Regelement
al een nieuw HR is opgesteld. Ben antwoordt dat dit komend jaar dient te gebeuren.
Ook vraagt Theo naar de publicatie van correcties op het eerste Familieboek “Etten-
Gendringen-Huissen”, die Freddy heeft besproken. Freddy antwoordt dat hij deze
allen tegelijk wil publiceren en niet elk half jaar. Hij verwacht dit pas na het eerst-
volgende Familieboek.

5 Vaststellen Financiëel Verslag 2002 en Verslag Kascommissie
Penningmeester Eric geeft een toelichting op het verspreide verslag met resultaten-
rekening en balans per 31-12-2002. Theo ziet dat het eigen vermogen terugloopt, m.n.
door druk- en verzendkosten van het eerste boek en ziet onze vereniging in dit
tempo over twee jaar failliet gaan! Eric kan hem geruststellen met de groei van de
reservering voor het volgend boek, het doel van de vereniging. Magda uit Raalte
spreekt namens de Kascommissie, bijeengekomen bij Harry Jansen in Zutphen met
Gerard uit Leiderdorp, haar goedkeuring uit. Zij stelt de vergadering voor de pen-
ningmeester décharge over het jaar 2002 te verlenen, waarmee men onder applaus
akkoord gaat.

6 Vaststellen van de begroting 2003
Opnieuw licht Eric deze toe. Dit jaar zullen er veel meer kosten gemaakt worden
voor het genealogisch onderzoek. Enerzijds komt dit door de vervroegde pensione-
ring van Freddy, waardoor hij geen kopieën meer op kosten van de belastingbetaler
kan maken. Anderzijds gaan de contactpersonen met mailing en telefoon aan de slag
om gegevens en aankleding voor het komende Familieboek te verzamelen. Mochten
de kosten de begroting toch overstijgen, dan kan dit in mindering worden gebracht
op de reservering; het is tenslotte een - tijdelijke - investering in nieuwe Familie-
boeken. Tenslotte blijft de contributie ook voor 2004 gelijk, waarna de vergadering
opnieuw instemmend applaudiseert.

7 Bestuursverkiezing
Ben vraagt aan Frits of er nog tegenkandidaten voor de kandidatuur van Freddy Lenz
zijn gekomen. Helaas voor Freddy zijn die er niet, zodat hij de enige kandidaat is.
Freddy had gehoopt op een spannende verkiezingsstrijd - en nog meer - op verster-
king van zijn commissie met nieuw bloed, maar aanvaardt zijn lot. De vergadering
benoemt hem met applaus voor weer 3 jaar.



8 Verkiezing Kascommissie
Eric souffleert Ben dat naast Ton uit Doorn ook Riet uit Westervoort aftredend is.
Ton heeft zich niet herkiesbaar gesteld en Riet is na 4 jaar niet herbenoembaar. Zij
worden bedankt voor hun diensten. Harry Jansen uit Zutphen is wel herbenoembaar
en een oproep aan de zaal om de kascommissie te versterken wordt beantwoord door
Ton van Delft. Beiden worden benoemd, naast bestaande leden Magda uit Raalte en
Gerard uit Leiderdorp.

9 Genealogie/Familieboek
Freddy neemt het woord. Het afgelopen jaar zijn er flinke vorderingen gemaakt met
verschillende genealogieën. Uit Hummelo-Keppel, Gaanderen-Didam-Doesburg en
Silvolde is de laatste gekozen voor het eerstvolgend Familieboek. Er bestond al een
compleet manuscript Silvolde I, II en III, dat door Thijs in het computerprogramma
is verwerkt. Freddy heeft het nadien weer gecorrigeerd. Overigens blijkt Silvolde III
in I en II te schuiven. Eind 2003 verwacht Freddy dat alle genealogieën klaar zijn.
Het definitieve manuscript van Silvolde I en II zal op de volgende jaarvergadering
getoond worden en in hetzelfde jaar kan publicatie volgen, mits er voldoede foto’s,
geboortekaartjes, krantenartikelen etc. verzameld worden door leden en contact-
personen.
De Tak Silvolde kwam op het eerste lustrum met een schildering van een familie-
wapen. De heer Steveninck zou dit ontdekt hebben. Freddy geeft zijn visie, hetgeen
erop neer komt dat je pas in de negende generatie een wapen mag voeren; hij vat het
wapen helaas samen als “prullenbakwerk”, hetgeen Dini uit Silvolde ook al wist.
Freddy kenschetst ook de gevolgen van zijn VUT voor de vereniging en het Gelders
archief. Zijn familie ziet hem nog steeds weinig en in Arnhem kan hij aanklampende
mensen pareren met de opmerking: “ik ben een bezoeker”. De kosten lopen alleen
fors op, mede door zijn grondige manier van werken. De vergadering beloont zijn
werk met een groot applaus, waarna Freddy zijn commissieleden Ton van Delft en
Henk Jaegermann in de schijnwerpers zet. Hij blijft hopen op uitbreiding cq. ver-
jonging.

11 Rondvraag en sluiting
Ruim voor 13 uur kan Gaby nog wat huishoudelijke mededelingen doen. Daarna
wordt de vergadering door Ben gesloten met dank aan Gaby en de activiteiten-
commissie, die weer voor een mooie locatie én prachtig weer heeft gezorgd. 

(Genea-) logisch!
Op dit moment (november 2003) zijn we druk doende om de gegevens van de
genealogieën van Silvolde 1, Silvolde 2 en Silvolde 3 opnieuw in te voeren. Opnieuw
omdat bij controle van de eerste invoer zoveel fouten en ontbrekende familieleden
aan het licht zijn gekomen dat het efficiënter leek om opnieuw te beginnen. Veel
vergeefs werk dus, het pad van de boekcommissie gaat niet over rozen.

Nu we zo bezig zijn, zoeken we natuurlijk regelmatig naar familierelaties tussen de
takken. Als gezinsrelaties hoog in verschillende takken kunnen worden aangetoond,
schuiven takken in elkaar tot één genealogie. Zo’n situatie doet zich waarschijnlijk
ergens voor omdat we een akte hebben gevonden waarin de boedelverdeling tot
stand komt van Dirk Kemperman en Theodora Oostendorp. We schrijven anno 1789.
De erfenis wordt verdeeld tussen de kinderen Jenniken, Geertruid en Steven. Twee
bloedooms, namelijk Jan en (Her-) Manus vervullen de rol van executeur testamen-
tair. Er is sprake van verwantschap tussen Dirk, Jan en Manus, omdat de twee laat-
sten genoemd worden als bloedooms van de kinderen. Ooms van de warme kant,
Dirk, Jan en Manus zijn dus broers. 
Als rechtgeaarde onderzoekers zijn we gaan zoeken naar een gezin waarin deze man-
nen voorkomen, in combinatie met Theodora Oostendorp en de kinderen. In de
Silvoldse takken, noch in de tak Etten Gendringen Huissen hadden we succes. Onze
pijlen gaan we nu richten op de resterende delen van de familie, nader bericht volgt.

Thijs

P.S. we zijn nog steeds op zoek naar leden die ons willen helpen met het invoeren
van de genealogie, en de samenstelling van het boek. Wilt u uw steentje bijdragen
aan het boek voor de tak Silvolde, neem dan contact op met Thijs: 06-18600626 of
stuur een e-mail aan: thijs_kemperman@hotmail.com. 

Vervolg Familieberichten

Dan is op 3 augustus Max geboren, zoon
van Patrick en Renate Kemperman,
Bloemenstraat 7, 6681 NM  Bemmel. 
Ouders en familie: gefeliciteerd! 

Een bericht juist voor het drukken van
dit Journaal: 
onze secretaris Frits en zijn vrouw
Marcela (Maria van Bourgondiësingel
24, 5216 AC ‘s-Hertogenbosch) hebben
er een dochter bij: Laura Isabel, geboren
woensdag 3 december om 13.42 uur in
het Groot Ziekengasthuis te ‘s-Hertogen-
bosch, 3440 g, 49 cm. Ouders, Laura en
broertje Max maken het goed.

OVERLEDEN

Antonia Grada Cornelissen, weduwe
sinds 1963 van Gradus Kemperman, in
de leeftijd van 91 jaar op 29 januari
2003. Haar bidprentje vermeldt: “Vrij-
wel haar gehele leven heeft Ma doorge-
bracht in Elst. Geboren is ze op de Witte
Steen, en via verschillende adressen
kreeg ze voor de laatste 21/2 jaar van
haar leven een kamer in verzorgings-
huis “Tertsio”. Samen met Pa kreeg ze 8
kinderen, waarvan er 2 op jonge leeftijd
stierven; dat overlijden heeft diepe lit-
tekens bij haar achtergelaten. Naarmate
ze ouder werd heeft ze ons vaak her-
innerd aan ‘n spreuk van Opa: “Kiend,
als je achterom kiek, is ‘t mar ‘n
schiem”. Zo zat ze er zelf ook in, geniet
ervan en waardeer het leven, want voor
je het weet is het voorbij”.

Johanna Wilhelmina Maria (- Annie -)
Mijnen-Kemperman, op 16 november
2003 te Silvolde, in de leeftijd van 62
jaar. Annie was de vrouw van Frans
Mijnen, die jarenlang aktief is geweest
in onze aktiviteitencommissie. Wij con-
doleren Frans en zijn familie met dit
verlies. 
Corr. adres: Kloosterhof 37, 7064 BZ
Silvolde.

Antonius Johannes Kemperman, echtge-
noot van Fieke van den Bergh, op 8 juni
2003 te Huissen, in de leeftijd van 61
jaar. 
Corr. adres: Karbrugsevoetpad 6, 6851
DN Huissen.

Theodora Anna Berendina Kemperman-
Haakshorst, sinds 1965 weduwe van
Wilhelmus Hendrikus Kemperman, op
11 april 2003, in de leeftijd van 90 jaar. 
Corr. adres: Molenweg 22-1, 7084 AV
Breedenbroek.

Anna Theodora Catharina Dahlhaus-
Kemperman, op 28 januari 2003 te
Gendringen, in deleeftijd van 89 jaar. 
Corr. adres: Anholtseweg 31, 7081 CJ
Gendringen.
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Richard Kemperman gekozen tot
“Jong MKB-er van het jaar 2002”

Richard Kemperman was de 1e secretaris van het bestuur van de Familievereniging. Na enkele
jaren heeft hij het bestuur verlaten i.v.m. het opzetten van een eigen bedrijf. Dat heeft hem geen
windeieren gelegd, zoals blijkt uit onderstaand artikel. 

Krap 2 jaar zelfstandig ondernemer, en dan al op zoek naar erkenning. Kritiek mag
ook. Hoe kijkt een ander - een deskundige jury in dit geval - tegen de innovatieve
formule aan die Richard Kemperman met zijn compaan Wim Hoekman bedacht
had?

De landelijke prijsvraag die door MKB-Nederland wordt georganiseerd voor jonge
ondernemers betekent een strenge beoordeling. Maar Kemperman durft het wel aan,
en sluit zich eind 2002 aan bij de selectie. Half februari 2003 was de uiteindelijke
finale in Kasteel Ophemert, waar Kemperman het tegen een Rotterdams bedrijf
moest opnemen. De laatste had het cateringbedrijf van zijn vader overgenomen;
Kemperman was afkomstig van een multinational en begon iets meer dan 2 jaar gele-
den voor zichzelf. Met de focus op het midden- en kleinbedrijf, want “dat valt vaak
buiten de boot als het om administratieve dienstverlening gaat”.

Morning after
Kemperman wint met zijn persoonlijke optreden en de door hemzelf in beeld
gebrachte bedrijfspresentatie zowel de publieksprijs als die van de jury. Belangrijkste
item is echter zijn innovatieve toepassing van softwarepakketten die de boekhou-
ding van het MKB gemakkelijker kunnen maken. Bloemen en feliciaties waren zijn
deel, zoals gebruikelijk, maar wat doet een winnaar eigenlijk daarna? Kemperman:
“Bedolven worden onder de mails en toegestuurde cv’s van mensen die voor mijn
organisatie willen komen werken. En telefoontjes van grote vakbroeders (accoun-
tantskantoren, red.) die door hun cliënten worden gewezen op deze misschien wel
heel handige manier van on-line boekhouden en on-line controlling die Coadit, zoals
mijn bedrijf heet, aanbiedt”. Het bedrijf is na ruim een jaar met z’n tweeën gewerkt
te hebben, geleidelijk gegroeid naar 5 vaste medewerkers en een schare vakkundige
freelancers die bij projecten worden ingezet.
De bedrijfsformule blijkt te werken; Kemperman en zijn compaan kunnen opgelucht
ademhalen. Het winnen van de aansprekende prijs impliceert echter een aantal
valkuilen, beseft Kemperman. “Natuurlijk is er de valkuil van ‘op je lauweren
rusten’.” Het winnen van de prijs werd breeduit gepubliceerd, onder andere in het
Financiële Dagblad. Mede als gevolg daarvan wordt Kemperman deze weken zoveel
gebeld, geschreven en gemaild dat hij niet alleen nauwelijks tijd heeft voor het
“echte” werk, maar ook is de verleiding groot om toe te geven aan alle verzoeken en
andere attenties die hem ten deel vallen. “Niet op ingaan”, waarchuwt Kemperman,
“want voor je het weet raak je de draad van het werk en de contacten met je
bestaande klanten kwijt”.

Visie
Hij toont zich een nuchter zakenman met een duidelijke visie op ondernemen.
“Ondernemen is geven en nemen”, vindt hij, “maar vooral geven. Je bent als onder-

Herman Demon, weduwnaar van Lies
Kemperman, in de leeftijd van 76 jaar. 
Corr. adres: Prins Hendrikstraat 2 6651
XD Druten.

A.J.W. Kemperman,
23-2-1915 - 28-11-2000

Wilhelmina Gerarda Johanna Aleida
Kemoerman (Willy) op 3 december 2003
in de leeftijd van 86 jaar. Zij was onder-
wijzeres te Zevenaar van 1959 tot 1979.
Corr. adres: Tullekens Hofstede 34, 6932
MV Westervoort.

FAMILE KEMPERMAN
OP INTERNET!

Onze voorzitter bracht onlangs wat tijd
door op het internet, en stuitte daarbij
op een interessante site:
www.familiekemperman.nl. 
Dit is geen site van onze Familie-
vereniging, maar van een individuele
Kemperman-familie. Omdat de interesse
gewekt was, is met de site-beheerder
contact opgenomen, en na enig weder-
zijds speurwerk bleek deze familie tot
de tak Etten-Gendringen-Huissen te be-
horen! De website is opgezet door Wil
Kemperman (in het boek: Xa) en zijn
neef Ronald Balk. 
Inmiddels is Wil lid geworden van onze
Familievereniging. In de toekomst zul-
len we vast nog wederwaardigheden uit-
wisslen.

Bijgaande foto toont “opa en oma” (van
Wil) Kemperman: Jacobus Kemperman
(VIIIa, 1882 - 1956) en Cornelia Maria
Rutten. Opa was schoenmaker en ver-
huisde van Huissen naar Arnhem. 



nemer voor de helft bezig met allerlei zaken daar omheen. Faciliterend, netwerkend,
initiërend, investerend. Doe je dat niet, dan leg je vroeg of laat  het loodje”. Veel snel-
groeiende ondernemers vallen daarom in de valkuil van het managen en het niet
meer met het vak zelf bezig zijn. Kemperman: “Dat heb ik in mijn vorige banen vaak
gezien, en dat zal mij niet overkomen. Een vakman kan niet altijd ook managen. En
groei puur om de groei is ook niet goed”. 

Kemperman gaat de prijs van Jong MKB-er van het Jaar bewust maar wel op beschei-
den schaal gebruiken voor promotie van zijn bedrijf. “Denk aan vermelding op het
briefpapier, op de website”. Kemperman had al een externe marketeer ingehuurd om
de promotionele kant van zijn bedrijf over de bühne te brengen: “Ieder zijn exper-
tise. Zo huren ondernemers mij ook in voor hun administratie en controlling”,
besluit Kemperman.

(overgenomen uit “De Ondernemer”, maart 2003)

Richard heeft via contactpersoon Miep ons een fraaie bedrijfsfolder van zijn COADIT
doen toekomen. Als u meer over zijn bedrijf wil weten, dan kunt u Richard bereiken via
richard.kemperman@coadit.nl. Coadit is gevestigd in Arnhem, IJsselburcht 3; telefoon
026-3653523; internet www.coadit.nl. 

Regionale contactpersonen:
hoe zijn de eerste resultaten?
Nadat een oproep tijdens de jaarvergadering 2002 een vijftal provinciale contactper-
sonen had opgeleverd, werd tijdens de eerste bijeenkomst begin 2003 een plan de
campagne gesmeed. Meteen werd duidelijk dat het bereiken van 500 Kemperman-
adressen van niet-leden, waarvan de helft in de provincie Gelderland, een oneven-
wichtige taakverdeling tussen de contactpersonen zou geven. Bovendien wilden we
met name de Silvoldenaren bereiken, over wie tenslotte het eerstkomende fami-
lieboek gaat en waarvan leuke anekdotes dit boek leesbaar moeten maken. Gelukkig
kregen we uitbreiding tijdens de jaarvergadering 2003 met Miep en Dini en
verdeelden alle Kempermannen wat eerlijker over de contactpersonen: 4 voor
Gelderland en 4 voor de rest van Nederland. Dini pakte de zaak meteen voortvarend
aan en schreef alle Kempermannen in Silvolde en wijde omgeving aan met het ver-
zoek om anekdotes, geboortekaartjes en genealogische gegevens. Het plan-de-cam-
pagne luidde om alle aangeschrevenen een week na de brief op te bellen. De tele-
fooncentrale in Silvolde heeft dan ook overuren gemaakt voor de Kemperman-
vereniging, we zullen nog wel een kwantum korting gaan bedingen! Net als de
andere contactpersonen had Dini nogal wat moeite om door te dringen tot een aan-
tal stugge, eigenwijze Kempermannen en helaas kwam ze ook familie-ruzies op het
spoor, waardoor de informatieverzameling wel werd gehinderd. Ze werd er soms een
beetje verdrietig van en zei me eens: “of ze hebben al ruzie gehad, of ze hebben het
nu, of ze dreigen ruzie te krijgen”. Maar toch kwamen er na verloop van tijd een
stroom aan gegevens los die voor het komende boek van onschatbare waarde zijn.
Foto’s van 3 Kempermannen in hetzelfde voetbalelftal, leuke krantenknipsels en
geboortekaartjes en vele lijsten met genealogische gegevens. Ook Miep uit Huissen
wist gevoelige snaren (ja, ze zijn er toch!) bij de Kempermannen te raken. Waar de
meeste contactpersonen maar 5-10% respons op hun brieven en telefoontjes kregen,
zo had Miep een score van 25-30%. Zij kwam ook op het spoor van de recente
uitverkiezing van Richard Kemperman tot MKB-er van het Jaar (zie elders in dit num-
mer) en vertrouwde vele verhalen van Kempermannen, naar later bleek
Silvoldenaren, aan het papier toe. Met deze goede resultaten, ook al zouden we liever
een score van 50 % of meer willen bereiken, zijn de contactpersonen weer voort-
varend aan de slag gegaan om verdere gegevens te verzamelen voor de toekomstige
Kemperman-boeken. Hopelijk krijgen we komend jaar de gegevens voor Silvolde
rond. Maar natuurlijk kunt u als lezer daar ook bij helpen. Door zelf na te gaan of al
uw gegevens bij de vereniging bekend zijn. Inmiddels zijn er vast weer kinderen of
kleinkinderen geboren, Kempermannen getrouwd of helaas overleden. Hiermee kun-
nen wij ons bestand up-to-date houden en bij heruitgave van bijvoorbeeld het boek
Huissen-Etten-Gendringen de nieuwe gegevens zo invoeren, zonder dan pas opnieuw
alle gegevens te moeten verzamelen.
Hieronder staan de contactpersonen vermeld, die naast hun actieve opsporingswerk
bij niet-leden gaarne bereid zijn om de gegevens van de leden te verzamelen. Schrijf
of bel ze gerust, ten behoeve van de vervolmaking van de Kemperman genealogie.

Frits Kemperman, secretaris

Contactpersonen:

Regio West (Noord en Zuid Holland):
Barbara Prinsen
J. v. Stolbergstraat 42
1901 CH Castricum
0251-651670
prinsen.b@planet.nl

Regio Noord (Overijssel, Drenthe,
Groningen en Friesland)

Magda Kemperman
Henk Boomkamp
Bevernel 13
8101 HC Raalte
0572-353179
h.boomkamp@home.nl

Regio Zuid (Noord-Brabant,
Limburg en Zeeland)

Gerard Kemperman
Liviusstraat 3
5216 CD ‘s-Hertogenbosch
073-6130240

Regio Centrum (Utrecht, Flevoland)
Theo Kemperman
Waverwijk 17
3831 LX Leusden
033-4950783
theo@kemperman4.tmfweb.nl

Regio Oost (Gelderland)
Tonnie en Jan Kemperman
Karstraat 18
6851 DJ Huissen
026-3251269
jan.kemperman@hetnet.nl

Dini Kemperman
Prins Bernardstraat 60
7064 GH Silvolde
0315-327919

Miep Kemperman
Vlierstraat 17a
6851 HS Huissen
026-3251015
t.kemperman@hetnet.nl

Harrie Kemperman met zwager Henk Broens
op de familiedag van de Kempermannen uit
Westervoort op 14 september j.l.



De Zeven Dochters van Eva (deel 2)

Deel 1 verscheen in Kemperman Journaal 26. Een korte samenvatting hiervan:
Professor Sykes uit Oxford is in de jaren ‘90 op zoek naar de oer-vaders en -moeders
van de Europeanen. Hij maakt hiervoor gebruik van biologisch onderzoek via de zg.
“mitochondriaal DNA” methode. Via DNA-onderzoeken van de ijsman “Ötzi”, de
Russische tsarenfamile en Polynesiërs uit de Stille Oceaan bouwt hij zijn kennis van
de menselijke afstamming op. Hij bewijst dat de Neanderthaler een uitgestorven tak
is van de afstamming van aap tot moderne mens. De Homo Sapiens is uiteiendelijk
de enige mensensoort, afstammend van de aap, die het tot de huidige tijd heeft
gebracht.

In welke tijd vond de uitsterving van de Neanderthaler, en de opmars van de Homo
Sapiens plaats? De IJstijd, waarin een groot deel van Europa onder een dikke ijslaag
bedekt was, eindigde zo’n 15.000 jaar geleden. Nederland lag net buiten de ijszone,
maar was verder onbewoond. De zeespiegel lag beduidend lager dan nu; je kon
zonder natte voeten van Frankrijk naar Engeland en Ierland lopen: Noordzee en Ierse
Zee lagen droog. Europa was bevolkt door dieren als mammoeten en sabeltand-
tijgers; mensen leefden van de jacht in nomadengroepen. Met de wisseling in seizoe-
nen trok men rond, achter de trekroute van de dieren waarop gejaagd werd.
Aan het eind van de IJstijd begon ook de introductie van landbouw. Volgens de
archeologen ontstond de eerste landbouw zo’n 10.000 jaar geleden in het Midden-
Oosten, en verspreidde zich vandaar uit over de hele wereld. Binnen enkele duizen-
den jaren was de wereldbevolking overgestapt van jagen en verzamelen naar land-
bouw, en wonen op een vaste plaats. Als je nagaat dat de mens daarvoor ± 2 miljoen
jaar als jager geleefd had, is dat een revolutionaire verandering in een relatief
korte tijd.

Een vraag, die de wetenschap zich altijd gesteld heeft, is: kwam de landbouw als idee
naar Europa, of hebben de landbouwende volken vanuit het Midden-Oosten zich
uiteindelijk in Europa gevestigd (en daarbij de oorspronkelijke bevolking verdron-
gen)? Eén van de theorieën was, dat de Basken de laatst overgebleven afstammelin-
gen waren van deze “oorspronkelijke” Europeanen, gezien hun afwijkende taal.
Opnieuw zou DNA het antwoord moeten geven. Sykes had duizenden DNA monsters
van overal in Europa verzameld en geanalyseerd, en had gepoogd er een “stamboom”
van te maken. Hierbij liep hij vast op de enorme variatie die hij aantrof. Met wat
slimmigheden wist hij uiteindelijk de DNA monsters in te delen in 7 clusters. De oor-
sprong van die 7 clusters noemde Sykes de 7 oermoeders, de “Zeven Dochters van
Eva”, waar wij als moderne Europeanen vanaf stammen. Verder onderzoek naar de
“leeftijd” van de clusters toonde aan dat 6 van de 7 clusters ouder waren dan 10.000
jaar. Van de zevende cluster, veel jonger, kon de verspreiding door Europa via het
DNA gevolgd worden. Deze verspreidingsroute komt goed overeen met wat archeolo-
gen hebben gevonden als de verspreidingsroute van landbouw vanuit het Midden-
Oosten naar Europa: één route loopt via de Balkan en Hongarije naar de Oostzee, een
tweede route via Middellandse-Zeekust naar Spanje en Portugal, en vandaar langs de
Atlantische kust naar Engeland’s westkust en Ierland.
Opnieuw was via DNA het bewijs van afstamming geleverd: de meeste Europeanen
zijn afstammelingen van de mensen, die hier al in de Steentijd leefden! Slechts 20%
heeft zijn oorsprong in het Midden-Oosten.

Nadat Sykes deze conclusie gepubliceerd had, moest hij nog zeer veel wantrouwen
en wetenschappelijke achterdocht overwinnen om zijn theorie bevestigd te krijgen.
Ik zal dat kort samenvatten: dat is hem gelukt.

Betekent dit nu dat onze stamboom, die via de mannelijke lijn is uitgezocht, niet
klopt? Het tegendeel is waar! Het mitochondriaal DNA wordt weliswaar via de moe-
der aan haar kinderen overgegeven, maar er is ook een mannelijke equivalent, het
DNA uit het Y-chromosoom. Volg je dit spoor, dan kom je uit op de “Tien Zonen van
Adam”, waar wij als hedendaagse Europeanen van afstammen. Dat onderzeok is door
anderen gedaan, en wordt in dit boek slechts kort samengevat. 

Al met al is het een zeer interessant boek. Voor wie meer wil weten over de verre
prehistorie, en onze afstamming, raad ik aan dit boek (ISBN 0-593-04757-5) zelf eens
te lezen!

Eric Kemperman

“DARPSDICHTER”

Bron: Westervoort Post

Westervoort heeft er een
fenomeen bij. Vanaf 
4 januari heeft
Westervoort een heuse
dorpsdichter - of ‘darps-
dichter’ zoals hij
zichzelf liever wenst
te noemen - 
in dienst.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente werd Harrie Kemperman door
burgemeester de Laat voor 2 jaar be-
noemd tot dorpsdichter. In feite was dit
niet meer dan een formele bevestiging
van iets dat Kemperman al jaren doet,
namelijk gedichten schrijven over
Westervoortse perikelen en over Wester-
voorters zelf.

De gedichten, in begrijpelijke taal, maar
wel in Westervoorts dialect, worden re-
gelmatig gepubliceerd, en het werk van
de dorpsdichter kan ook op de home-
page van de gemeente : 
(http://www.westervoort.nl/)
worden aangeklikt.

STAMBOOMONDERZOEK
VOORTAAN MOGELIJK IN
MEER BIBLIOTHEKEN

Bron: de Gelderlander

In de openbare bibiotheken van Duiven,
Westervoort en Rijnwaarden kan bin-
nenkort waarschijnlijk stamboomon-
derzoek gedaan worden. Het Streek-
archivariaat De Liemers is daarover met
de drie bibliotheken in overleg. 
Duiven, Westervoort en Rijnwaarden
treden hiermee in het voetspoor van het
Liemerse Didam waar stamboomonder-
zoek bij de bibliotheek al enige tijd
mogelijk is. Met behulp van microfiches
van het gemeentearchief en een lees-
apparaat kunnen burgers op eigen hout-
je onderzoek doen naar hun voor-
ouders. 
Het initiatief is genomen door het
Streekarchivariaat en de gemeente
Duiven. Duiven heeft zowel het histo-
risch archief van de gemeente Wester-
voort als van de gemeente Rijnwaarden
in haar gemeentehuis ondergebracht.
Door stamboomonderzoek bij de biblio-
theken mogelijk te maken wil Duiven
de druk op de gemeentearchieven ver-
minderen.
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Vervolg
Stamboomonderzoek 
In 2001 ging het voor de 3 gemeenten,
Duiven, Wetervoort en Rijnwaarden sa-
men om totaal 237 bezoeken van 76 per-
sonen. Het merendeel daarvan komt
voor stamboomonderzoek via de micro-
fiches. Hierop zijn onder meer de bur-
gerlijke stand en de gemeentearchieven
te vinden. Om de druk op het archief in
het gemeentehuis te verminderen gaat
Duiven sowieso de openningstijden wij-
zigen. Nu is het archief elke tweede en
vierde donderdag de gehele dag open.
Vanaf 1 januari (2003, red.) gaat het
archief elke donderdagochtend open.
Dit sluit ook beter aan op de gangbare
openingsuren.
Wanneer de bibliotheken akkoord gaan,
hoeven stamboomonderzoekers in het
vervolg alleen de eerste keer nog maar
naar het Duivense gemeentehuis. Na
instructie door de archivaris kan vervol-
gens zelfstandig verder onderzoek wor-
den verricht in de bibliotheek. Voor
inwoners van Rijnwaarden en Wester-
voort biedt dat tevens het voordeel dat
ze het verdere onderzoek in hun eigen
gemeente kunnen verrichten. Voor elke
gemeente kost dat, naast een tafel en
een stoel, ongeveer 750 euro voor een
kopieset van de microfiches en een
leesapparaat. 
De gemeente Wehl was in september
2001 de eerste gemeente in Gelderland
die deze mogelijkheid aanbood. Daar
ging het om een proef voor een half
jaar. De belangstelling was zo groot dat
besloten werd de mogelijkheid tot stam-
boomonderzoek te continueren. 
Het project wordt gestimuleerd door de
rijks- en provinciale overheden. Deze
hebben de samenwerking op dit vlak
tussen gemeenten en informatiever-
strekkers (VVV’s en bibliotheken) in hun
cultuurnota’s bepleit. Op termijn is het
de bedoeling gemeentelijke archieven
aan elkaar te koppelen. Dan wordt stam-
boomonderzoek nog eenvoudiger.
Iemand zou dan, pakweg vanuit Duiven
of Rijnwaarden, de hele regio kunnen
doorzoeken. Wie stamboomonderzoek
bij de bibliotheek wil gaan doen moet
zich wel van tevoren aanmelden. Er kan
namelijk maar een persoon tegelijk de
microfiches bekijken.

Twee foto’s
Tijdens een tochtje door Wehl ontdekte uw redacteur 2 fraaie gevels van
Kemperman-ondernemerspanden.
De eerste foto is van Kemperman Verzekeringen aan de Doesburgseweg.
De tweede foto is van Kemperman kado- en decoratieshop, zonweringen, rolluiken
en lijstenmakerij (wat zijn Kempermannen toch veelzijdige lieden!) aan het Beatrix-
plein.

Familiedag in 2004 op 18 april
De activiteitencommissie maakt bekend dat de volgende Familiedag en algemene ledenvergadering op zondag
18 april 2004 wordt gehouden. De locatie is nog niet definitief gekozen, maar hou deze dag alvast vrij in uw
(nieuwe) agenda! 
In februari volgt nader bericht.

(En vanaf deze plaats wensen redactie en bestuur Gaby een voorspoedige bevalling toe!)



★
Familievereniging Kemperman

Ledenadministratie (nieuw adres!):
p/a Gaby Engelsman-Kemperman
Edelweiszstraat 33
6982 DC DOESBURG
0313-479063
Géén e-mail.

De vereniging staat officieel ingeschreven
in de Kamer van Koophandel te Utrecht,
nr. V481792.

★

Reginale Contactpersonen/Secretariaat:
p/a Frits Kemperman
Maria van Bourgondiësingel 24
5216 AC ’s-HERTOGENBOSCH
073-6104329
e-mail: fawkemperman@wish.net

★

Penningmeester:
Postbank 9036045
t.n.v. Familievereniging Kemperman
Hinkelenoord 4
4617 NC BERGEN OP ZOOM
0164-252354
e-mail: erickemp@conceptsfa.nl

★

Tekstverwerking/Opmaak en drukwerk:
Drukkerij Kemperman bv, Arnhem

Bestuur van de Familievereniging Kemperman 
en de redactie 

van het Kemperman Journaal wensen u:

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar.
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