
Het kalenderjaar is weer bijna voorbij als ik, gezeten achter mijn home pc, weer
allerlei verhalen en mailtjes aan het rangschikken ben voor deze uitgave van het
journaal.
Een jaar dat, naar men in de volksmond zegt, steeds vlugger lijkt te gaan.
Het zal beslist komen door onze hectische manier van leven in deze hectische maat-
schappij.
Reden te meer nu even rust te nemen en dit journaal eens lekker door te lezen.
De redactie kreeg weer diverse berichten binnen. Leuke, maar helaas ook trieste
berichten.
Verder enkele reacties op het vorige journaal en via internet werden weer enkele
zaken opgespoord.

Ik wens iedereen veel leesplezier.

Corrie Kemperman.

Onze Familievereniging gaat haar 
15 jarig bestaan vieren!

In 2005 bestaat onze Familievereniging 15 jaar, ofwel we vieren ons 3e lustrum!
Na onze oprichting in 1990 in Huissen hebben we veel kunnen bereiken. In 2001
is het eerste famileboek uitgebracht, en volgend jaar volgt waarschijnlijk het tweede
familieboek (over de tak Silvolde).

Ons 3e lustrum zullen we vieren, en wel op ZONDAG 17 APRIL 2005.

Aan een leuk programma en dito locatie wordt momenteel gewerkt door de aktivitei-
tencommissie. Begin 2005 hoort u hier meer over.

RESERVEER 17 APRIL 2005 ALVAST IN UW AGENDA!

Aktiviteitencommissie en bestuur

GEZOCHT: 
een secretaris voor het
Kemperman-bestuur

Beste verenigingsleden,

Degenen die op de jaarvergadering in
april zijn geweest weten het al: het be-
stuur van jullie Familievereniging is op
zoek naar een secretaris.
Helaas hebben we nog niemand bereid
gevonden, maar de secretaris vervult
wel een belangrijke functie! Dus, als u
wilt bijdragen aan het functioneren van
de vereniging:
MELD U voor deze bestuursfunctie!

We vergaderen 2x per jaar, plus de jaar-
vergadering/familiedag, dus het beslag
op uw privé-tijd is beperkt. Veel van de
werkzaamheden kunnen thuis, als het u
zelf uitkomt, worden verricht.

We zoeken een enthousiaste
Kemperman of -vrouw.

Wilt u ons HELPEN?

Geïnteresseerden wordt verzocht con-
tact op te nemen met het bestuur: 
secretaris 
a.i. Eric Kemperman, 06-19694913 
of   Frits Kemperman, 06-55305930
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OPROEP

Activiteitencommissie zoekt nieuwe
leden

Beste verenigingsleden,

Op de afgelopen jaarvergadering in
april hebben we Theo uit Huissen uitge-
zwaaid als lid van de activiteitencom-
missie, na 10 jaar “trouwe (en zeer ge-
waardeerde) dienst”.
We hebben u toen gevraagd om te over-
wegen de activiteitencommissie te ver-
sterken. Helaas is ons in de tussentijd
ook nog een actief lid van deze commis-
sie ontvallen (zie Familieberichten). De
noodzaak voor aanvulling wordt nu dus
zeer nijpend! 
Wilt u ons helpen met het organiseren
van het aankomende 3e lustrum? 
MELD U dan voor de activiteitencom-
missie! We zoeken een enthousiaste
Kemperman of -vrouw. 

Geïnteresseerden kunnen contact opne-
men met de activiteitencommissie: 
Gaby Kemperman, 0313-479063, of per
e-mail: b.engelsman@chello.nl 

(Genea-) logisch!

Als lid van de boekcommissie probeer ik regelmatig los te komen van genealogische
wetmatigheden om nieuwe sporen te ontdekken, stellingen te poneren die kunnen
leiden tot nieuwe inzichten.

‘n Thema dat me bezighoudt is de vraag of alle Kempermannen van één voorouder
afstammen. Met namen zoals Kempermans, Kempermann, Kamperman (-n), Camper-
man (-n), Kemper en Kempe, die in vroegere eeuwen zowel binnen als buiten de
familie voorkwamen, weet je het maar nooit!

Laten we aannemen dat het zo is. De kans dat we dat kunnen bewijzen is dan erg
klein, maar toch..... Freddy heeft in het oud rechterlijk archief van Terborg een akte
gezien met daarop de naam van ene Frederic (-i) Kemper of Kempe, gedateerd 1585! 
Als we dat jaar al als begin van onze fictieve genealogie beschouwen, dan is deze
Frederic de stamoudste met als eretitel “De eerste generatie”.
Deze Frederic kan de grootvader zijn van Frerick (Frederici) uit de tak Silvolde 1.
De laatste trouwde in 1691. Bij de doop van diens zoon Steven is zijn opa Jan doop-
getuige.
Deze Jan (Silvolde 1) woont in 1691 te Silvolde, terugrekenend moet hij rond 1630
zijn geboren. Bij de doop van het vijfde kind van Frerick, Henrica in 1702, is Judith
Kemper (-mans) doopgetuige. Het is dus aannemelijk dat Frerick een zus had, name-
lijk Judith.

In 1690 trouwt Goslinck Kemperman, stel dat hij is geboren rond 1660. Dat brengt
het geboortejaar van zijn vader Willem rond 1630. Dit is de tak Silvolde 2.
Op basis van de vindplaats Silvolde en de datering veronderstel ik dat Willem en Jan
broers zijn, de “tweede generatie”.
Uit een verkoopakte aan de heren van Bergh uit 1662 blijkt de verkopende partij
Gerrit Kemperman, qua tijd past hij als broer van Willem en Jan.

Bij de doop van de zoon van Goslinck, Willem, in 1696 treden Wolter en Harmen
Kemperman op als doopgetuigen. Ik neem aan dat deze mannen broers zijn van
Goslinck.

In de tak Etten, Gendringen, Huissen hebben we rond 1660 Hendrick als “takoudste”,
hij heeft een kleinzoon met de naam Willem. Met het voorkomen van de naam
Willem, de streek van afkomst en het passende generatieverschil van ongeveer 30
jaar, veronderstel ik dat Hendrick een zoon is van Willem uit de tak Silvolde 2.
Daarmee zou het gehele boek Etten, Gendringen, Huissen geplaatst kunnen worden
onder Silvolde.

Een soortgelijke redenering, maar sterker door het frequent voorkomen van de naam
Willem volg ik voor de tak Didam. Lucas (rond 1670) met zoon Willem (1717), klein-
zoon Lucas (1756) en achterkleinzoon Willem (1794) worden voorzien van voorvader
Willem uit de tak Silvolde 2.

De tak Hummelo en Keppel begint met een Willem rond 1695 met als zoon Harmen
rond 1720, hij trouwde in 1741 en overleed in 1759. Vooral op basis van deze namen
veronderstel ik dat deze Willem afstamt van Harmen (verondersteld stammend uit
de tak Silvolde 2, rond 1660). De volgorde van namen zou daarmee zijn: Willem,
Harmen, Willem, Harmen. Daarmee zou ook Hummelo en Keppel geplaatst kunnen
worden onder Silvolde.

Silvolde 3 begint met Jannes rond 1710, zijn zonen heten Johan en Hendrik, de klein-
zoon Johannes. Gezien de plaats van afstamming lijkt het waarschijnlijk dat er inge-
schoven wordt in Silvolde 1 of 2. Gezien het consequent doorvoeren van de naam Jan
bij de eerstgeborenen kan het best zo zijn dat er een Jan is geweest als zoon van Jan
uit de 2e generatie, de bron zou daarmee de tak Silvolde 1 zijn. Dit is de meest waar-
schijnlijke optie omdat het derde kleinkind van Jannes, Joanna die gedoopt is in
1774, een doopgetuige had die Anna Kemperman heet.
De enige bekende die daarvoor in aanmerking komt is Joanna geboren in 1711 en
overleden in 1795. Zij stamt uit Silvolde 1.

Thijs Kemperman.



Beschrijving via contactpersonen.

Joniek Kemperman (N.W.M. 19 april 1955) is een van onze contactpersonen. Uit de
door hem aangeleverde gegevens heb ik een korte beschrijving gemaakt van zijn
vader, óók Nicolaas Wilhelmus Marie, geboren op  8 december 1911, aangevuld met
wat genealogische gegevens.

Nicolaas Wilhelmus Marie was getrouwd met Jozina Burger. Nicolaas stamt uit de
tak die we nu nog Silvolde 1 noemen, zijn oudste “bewezen” voorvader is Jan
Kemperman. Deze Jan wordt genoemd bij het huwelijk van zijn zoon Frederici op 20
juni 1691. Jan zal dus geboren zijn rond 1630. Als we vanaf Jan doorrekenen tot
Joniek, de zoon van Nicolaas, behoort hij tot het 10e geslacht.

Nicolaas is na het overlijden van zijn moeder opgevoed door de zuster van zijn moe-
der Hendrika van den Boogaard. Toen hij van de lagere school afkwam moest hij
gaan varen bij zijn vader en stiefmoeder Geertruida Leeuwenburg. Bij hen had hij
een slecht leven en hij liep weg van huis (schip). Hij is gaan varen op binnenvaart-
schepen. Later bij Piet Smit sleepdiensten aan de Boompjes te Rotterdam. Ook heeft
hij gebouwd aan de Waalbrug van Nijmegen. 
In 1941 haalde hij zijn diploma als Schipper of gezagvoerder “aan boord van schepen
gebezigd voor de binnenvaart”.
Door de oorlog raakte hij werkeloos, maar in augustus 1945 kreeg hij een aanstelling
als veerbaas-havenmeester te Tiel. Zijn aanvangssalaris bedroeg ƒ 1.980 per jaar. In
1953 volgt promotie tot chef veerbaas-havenmeester en ging Nicolaas ƒ 5.217 verdie-
nen. In juni 1974 krijgt hij eervol ontslag wegens het opheffen van het veerbedrijf
van de gemeente Tiel, bij die gelegenheid wordt hem de Erepenning der gemeente
Tiel toegekend.

Op 30 oktober 1994 is hij overleden.

Thijs Kemperman.

Reacties op: 
www houdt niks verborgen

Gestuurd door Remi Kemperman uit
Amsterdam.

Het taxibedrijf in Amsterdam klopt niet
helemaal.
Het taxibedrijf is gevestigd in Almere en
de wagen rijdt voornamelijk in Amster-
dam.
Meer info: www.taxikemperman.nl

In Almere is ook een sloopbedrijf met de
naam Kemperman (bij nazoeken voor
meer info bleek dat deze net failliet ver-
klaard is).

Beste mevrouw Kemperman,
naar aanleiding van het bovengenoem-
de stukje zend ik u bijgaande anekdote.
met vriendelijke groet,

Harry Kemperman
Cameedijk 29
4706 EH Roosendaal

Naar aanleiding van het stukje “World
wide web houdt niets verborgen” in
Kemperman Journaal nr. 28 het volgen-
de: ik denk dat ik Dr. Hans Kemperman,
werkzaam op het laboratorium van het
Universitair Medisch Centrum Utrecht,
ken. De manier waarop wij elkaar ont-
moetten was beslist opmerkelijk:

Van 1988 tot 1991 werkte ik, als pas
geregistreerd chirurg, in het Nederlands
Kanker Instituut / Antoni van Leeuwen-
hoek Ziekenhuis in Amsterdam om mij
verder te specialiseren in tumor-chirur-
gie. Begin 1989 schreef ik mij in voor
een cursusweek die dat jaar in een
Belgisch kasteel werd georganiseerd
voor zo’n 40 Nederlandse en Belgische
wetenschappers en medici die zich,
ieder  vanuit hun eigen vakgebied, met
het onderzoek en de behandeling van
kanker bezighielden, en op die manier
ook kennis konden nemen van de ont-
wikkelingen in de andere disciplines.
Ondanks mijn tijdige inschrijving hoor-
de ik lange tijd niets, ook niet na een
telefoontje waarbij ik de verzekering
kreeg dat de inschrijving in orde was.
Toen de datum van de cursus naderde
belde ik nog maar eens naar het secreta-
riaat, waar een wat bitse juffrouw mij
op een toon van “Belt u nu alwéér?”
vertelde dat het programma en overige
bescheiden echt snel zouden aankomen.
En inderdaad  kwamen de papieren een
van de volgende dagen. Alles leek in
orde.
Dezelfde middag echter meldde zich op
het secretariaat van de chirurgie een 
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Pierre en Marco Kemperman
Bij het zoeken naar familiegegevens van onze tot nu toe onbekende Kempermannen
kreeg ik contact met Marco uit Numansdorp.
Hij vertelde mij telefonisch al het een en ander en stuurde verschillende artikelen
over zijn vader en hun grote passie de motorfiets.
Ik wil u alvast een uittreksel geven, de rest kunt u dan later in ons boek terugvinden.

Het eerste artikel dat ik onder ogen kreeg begon met: op een droog circuit won hij
begin jaren zestig bijna alles. Was de baan nat, dan feliciteerden coureurs als Jan de
Vries en Aalt Toersen hem al voor de wedstrijd. Want in regen had hij altijd haast.
Zelfs grote namen als Nieto (Derby) en Anscheid (Kreidler) moesten dan genoegen
nemen met een blik op het achterspatbord van zijn ITOM. “mag ik u even passeren?”
en met de nadruk op U, want hij blijft altijd u zeggen, die mijnheer KEMPERMAN. Of
mogen wij misschien Pierre zeggen? “Dat is goed als u dat wilt.....”-
Mensen die iets van motoren afweten, weten direct waar het over gaat en andere ver-
tel ik bij deze dat deze Kemperman een begrip is voor de motorliefhebbers in de 50cc
klasse.

Al in 1936 bestaat de firma Motor Supplies Kemperman in Rotterdam. In 1940 wordt
Pierre geboren en al gauw wordt er door het dreigende bombardement naar Brussel
uitgeweken. Zijn moeder komt bij een van de vele bombardementen op Rotterdam
om. Met 11 jaar komt hij pas weer terug in Rotterdam en doorloopt de MTS werktuig-
bouw. Na de opleiding afgerond te hebben is hij zijn vader in de zaak gaan helpen,
ging voor zichzelf op zoek naar een bromfiets en vond een Alpino Roma Sport. Deze
wordt volledig opgeknapt en hij leert uiteindelijk hoe je moet vijlen om hem sneller
te krijgen.
Met 16 jaar rijdt hij op de wielerbaan in Duindigt en behaalt direct de 2e plaats. Zijn
vader is een handelaar en raakt gelijk geïnteresseerd in het fenomeen bromfiets. Zij
worden dealer van het merk Colibri. De Colibri was een “eigen” merk van Jan Jonker
een Klokkenfabrikant uit Nederhorst. In een eigen gebouwd frame zat een Parilla
motorblokje met de zelf verzonnen naam Colibri erop. Jan Jonker was ook Pierre zijn
eerste sponsor, hij kreeg van deze man een racepak. Het enige nadeel van dit pak was 

de dikte van het leer. Dit was namelijk 4
mm dik zodat je er alleen in kon staan.
Was hij gevallen dan moesten andere
mensen Pierre helpen om overeind te
komen, want eenmaal op de grond was
hij kansloos en lag hij in dezelfde hou-
ding als dat hij normaal gesproken
gewoon op zijn voeten kon staan. Pierre
vraagt een officieel startbewijs bij de
KNMV aan en gaat naar België. Daar
lijkt hij wel achteruit te rijden en de
eerste 5 plaatsen zijn allemaal voor de
ITOM. Vader ziet wel wat in deze ITOM
bromfiets en wil ze voor Nederland
gaan importeren. Vader “Jan” gaat hier-
voor met Pierre naar Turijn. De fabri-
kant en zijn zonen zien er wel wat in en
ook in Pierre als coureur. Op ITOM wint
hij gelijk zijn eerste race op Zandvoort,
de nummer 2 reed ook op een ITOM. Op
verzoek van vader gaat Pierre bij de
fabriek van ITOM in Turijn   werken. In
die tijd bouwt hij voor zichzelf een nog
snellere racer en wint daarmee in
Nederland praktisch alles op nationaal
niveau. Hij heeft acht keer de TT van
Assen gereden en wordt 2e bij de
Europese Kampioenschappen. Hij krijgt
nog een aanbod om in het Suzuki
fabrieksteam te komen rijden voor de
klasse 50- en 125-cc. Vader ziet daar
niets in, zegt tegen Pierre dat hij moet
kiezen tussen deze carrière of het over-
nemen van de zaak. Pierre neemt uitein-
delijk de zaak over en blijft daardoor de
ITOM, die tot 1975 als merk heeft
bestaan, trouw.
In 2000, 40 jaar nadat Pierre de 50cc
race op zijn ITOM in Rockanje heeft
gewonnen bouwt hij samen met zijn
zoon Marco, een van zijn racers na. Een
ITOM 50cc Corsa zoals ze 1957 door de
ITOM fabriek geleverd werden. 

Sinds deze dag rijden Pierre en Zoon
Marco geregeld demo-races in, maar ook
buiten Nederland.

Om u een idee te geven, de oudste racer-
tjes uit 1957 rijden ca. 140km/h. De snel-
ste (met kuip) uit 1967 ca. 180km/h.

Barbara Prinsen.

Zie voor meer informatie ook de websites: http://vpri.com/rockanje-classic/index.htm
(motortje met nr.43 is tekening van Pierre). 
http://classicracingteam.freeservers.com 



FAMILIEBERICHTEN

In Memoriam Riet Kemperman-Schröder  * 1927 - † 2004.

Op donderdag 19 augustus hebben wij Riet, echtgenote van Harrie, onze oud vice-
voorzitter en tot voor kort redacteur van ons Kemperman Journaal naar haar laatste
rustplaats gebracht.
Riet was een boeiende krachtige persoonlijkheid, tegelijkertijd bescheiden, zich niet
op de voorgrond dringend, maar iemand die bijna ongemerkt leiding gaf. Voor
Harrie was ze een steunpilaar, voor hun 5 kinderen een voorbeeldig opvoedende
moeder en een geweldige oma voor haar elf kleinkinderen, die echt van elkaar ge-
noten. Ze was actief in de drukkerij, die ze samen met Harrie had opgebouwd en in
het Westervoortse verenigingsleven.Een beroep op haar ook iets te doen voor onze
familievereniging werd onmiddellijk beantwoord. Zo was ze van april 2000 tot april
2003 gedurende 2 perioden lid van de kascommissie. In 2002 deden zich de eerste
verschijnselen van een uiteindelijk ongeneeslijke ziekte voor, waaraan zij na een
geduldig en moedig gedragen lijden is overleden.
Wij wensen haar familie maar vooral Harrie veel sterkte toe. Moge zijn creatieve
geest hem helpen voort te gaan op zijn verdere levensweg.

Gerard, ‘s Hertogenbosch

In Memoriam Theo Kemperman  * 1933 - † 2004

Op 11 september j.l. is Theo uit Leusden overleden. Voor de contactpersonen en
activiteitencommissie, waarvan Theo al jarenlang deel uitmaakte kwam zijn over-
lijden volkomen onverwacht. Hij heeft geen lang ziekbed gehad. In april was hij als
vanouds nadrukkelijk aanwezig op de jaarvergadering, waar hij met de nodige
humor zijn vragen op het bestuur afvuurde. We waren bij Theo thuis altijd van harte
welkom om met de contactpersonen de strategie voor het bereiken van alle
Kempermannen in Nederland te bespreken. Hij had binnen de kortste keer iedereen
uit zijn regio aangeschreven. Ook binnen de activiteitencommissie stond hij bekend
als een kordate Kemperman. Bij de eerste bijeenkomst na de zomer had hij meestal
al enkele vergaderlocaties bezocht en nog meer ideeën voor leuke activiteiten. Het is
typerend dat juist Theo van de laatste familiedag het sfeerverslag schreef, natuurlijk
met de nodige kwinkslagen.
De familievereniging zal Theo missen om zijn humor, inzet en enthousiasme, dat hij
ook naar anderen uitstraalde. Het zal bij de volgende jaarvergadering een beetje
stiller zijn.

Namens de contactpersonen en activiteitencommissie,
Frits Kemperman, Den Bosch
Gaby Engelsman, Doesburg

Vervolg: Reacties op: 
www houdt niks verborgen

jonge bioloog-promovendus uit het re-
search-gebouw (het niet-klinische
gedeelte van het NKI), met de medede-
ling dat post voor hem  per abuis daar
bezorgd zou zijn. Hij had zich opgege-
ven voor de cursus en zich net als ik
ongerust gemaakt over het uitblijven
van de bevestiging, daarover nog die-
zelfde dag (opnieuw) getelefoneerd, en
vernomen dat de post naar het secretari-
aat van de klinische afdeling was
gestuurd. Zijn naam: Hans Kemperman.
Onafhankelijk en onbewust van elkaars
bestaan en aanwezigheid in hetzelfde
instituut hadden twee cursisten met de
naam H. Kemperman zich  ingeschre-
ven, maar bij de organisatie veronder-
stelde men al die tijd  dat het om één
persoon ging!
Gelukkig konden we beiden aan de cur-
sus deelnemen en zo leerden we elkaar
die week wat nader kennen. In de tijd
dat we beiden op het Kanker Instituut
werkten, hebben we onbedoeld nog wel
eens met elkaars veren gepronkt. Mij
werd dan, naar aanleiding van een
publicatie of presentatie op een refer-
eeravond, verbaasd gezegd: “Ik wist niet
dat jij je ook met membraanadhesie van
eiwitten bezig hield” en van Hans had-
den zijn collega’s nooit vermoed dat hij
ook iets van de behandeling van borst-
kanker wist. Na mijn vertrek uit het
instituut hebben we elkaar niet meer
gezien, maar ik nam al aan dat Hans
inmiddels al lang, en lang vóór mij,
gepromoveerd was.

Harry Kemperman, Roosendaal

Vervolg: FAMILIEBERICHTEN

Overleden:
Op 11 april 2004 overleden:
Bennie Kemperman, e.v. Annie Kemper-
man-van Ree, in de leeftijd van 67 jaar.
Pr. Johan Frissohof 48, 7061 WT Terborg.

Op 30 juni 2004 overleden:
Cornelia Petronella Kemperman-Bos-
man (Corrie), weduwe van Johannes
Hendrikus Kemperman, in de leeftijd
van 83 jaar. Correspondentieadres: Fam.
Gunterman, Aldenhof 3818, 6537 BD
Nijmegen.

Riet Kemperman-Schröder, geboren 24-
11-1929 Groot Agelo (Denekamp), overle-
den 13-08-2004 Arnhem.
Correspondentieadres: H. Kemperman,
Dr. Schaepmanstraat 36, 6931 DN Wes-
tervoort.



De Betuwelijn
Een plan van de minister.
Ondanks veel verzet moest deze lijn 
er komen.
Veel boerenland en mooie plekjes 
moesten wijken. 
Ook het stukje “Boerenhoek” in
Angeren moest er aan geloven.
Vanuit de richting A 15 wordt dit 
“boeren”gebied nu doorkruist door deze
spoorlijn. Staal en beton, dat doorgaat
tot aan de Rijn.
Daar vervolgens onderduikt in een 
enorme tunnel om de route 
te vervolgen via Zevenaar naar het
Duitse Achterland.
Economisch verantwoord???
Het antwoord moet ik u schuldig 
blijven, maar inbreuk op het landschap 
is het zeker.

TUNNEL- ROUTE

Betuwelijn
Boerenhoek
Spoor naar de horizon
Achter mij 
gelaten
het gapend gat
gedicht door beton
dat oevers bind waar
eeuwenlang
het water stroomt
nog altijd blinkend 
in de zon

Betuwelijn
betonnen lint
door groen landschap
dat vrij baan zoekt 
en het achterland verbind

Corrie Kemperman

Wilt u nog meer gedichten van Corrie
lezen, kijk dan op haar site:
www.corriekemperman.net

Mountainbiker Buist sterkste
op open FK
Uit de Leeuwarder Courant.

Via via bereikte de redactie het volgende bericht over Maarten Kemperman uit
Beetsterzwaag, zoon van Chris Kemperman, op zijn beurt  weer zoon van Martinus
A.G. Kemperman uit Hummelo-Keppel. Maarten is de zoon uit het tweede huwelijk
van Chris Kemperman met Lies Scholle.

HEERENVEEN
Heuvels waren gisteren ver te zoeken tijdens het eerste open Fries kampioenschap
mountainbike in Heerenveen. ”We hebben een bultje met een halve meter hoogte-
verschil en een stukje strand” sprak organisator Arjen Portijk van wielervereniging
Olympia, doelend op het uitgezette parcours op recreatiegebied De Heide. Friese
mountainbikers moesten hun heil dan ook al lang buiten de provincie zoeken om
hun sport te beoefenen. Daardoor is de nieuwe aanwas klein volgens Burgumer
Martin Schuttert, maar er gloort hoop. Portijk heeft zich niet alleen met de organisa-
tie bezig gehouden, maar onderzoekt ook of er mogelijkheden zijn om wedstrijden
te gaan houden op de vuilnisbelt van Oudehaske. Bij groen licht van Afvalsturing
Fryslân is de kans aanwezig dat het mountainbikepeloton nog dit jaar over de afval-
berg wordt gejaagd.
Verder is er in de loop van het jaar een Dutch Mountainbike Tour in Appelscha, wat
door de Noordelijke ATB Club wordt georganiseert.
“Een goede ontwikkeling voor de sport” vindt Portijk.
Portijk organiseerde dus de eerste FK. Helaas verschenen er maar 22 renners aan de
start en werd al vrij snel duidelijk wie de mogelijke winnaar zou worden. Buist en
Apperloo streden in de laatste ronde om de titel, en zag Apperloo de zege aan hem
voor gaan.
Belofte renner Maarten Kemperman eindigde als zesde. De door winter-triatlete
Marianne Vlasveld getrainde Kemperman stelde daarmee vooral zichzelf teleur.
“Kort na de start lag ik nog derde, maar daarna ging het snel minder”, zei
Kemperman. “Net als anders heb ik voor de start nog twee koppen koffie gehad,
maar het viel nu helemaal verkeerd.”

➝



Liefde voor historische brandweer-
wagen kan diep zitten
(Bewerkt n.a.v. een artikel uit de Gelderlander)

Jan Kemperman uit Huissen heeft een bijzondere hobby. Hij behoort tot een groep
mensen die een bijzondere band heeft met historische brandweerwagens. Als het aan
de bezitter ligt verandert de wagen nooit meer van eigenaar; ook al is de waterpomp
kapot, al zuipt hij benzine. De liefde voor brandweerwagens kan diep zitten.

In september bestond de vrijwillige brandweer van Gendt 75 jaar. Om dit feest op te
luisteren trok het verleden door de straten van Gendt: een optocht van 50 oude
brandweervoertuigen liet zich bewonderen. Sommige voertuigen zijn nog eigendom
van een brandweerkorps, anderen van een particulier. Deze wagens kunnen alleen
blijven functioneren als er heel veel werk in gestoken wordt: men moet letterlijk gek
zijn van deze wagens. Drie Huissenaren hebben zelf zo’n wagen in bezit of onder-
houd, en Jan Kemperman is er een van. 

Jan Kemperman is niet de eigenaar van ’zijn’ brandweerwagen, maar je zou hem wel
de geestelijk vader kunnen noemen. Voor zijn werkgever uit Huissen knapte hij een
oude Ford uit 1925 helemaal op. ”Ieder boutje is los gedraaid. De wagen is vanaf de
grond weer opgebouwd.” Jan schat dat hij er 700 uur in heeft gestoken. ”Ik heb dat
uit liefhebberij gedaan; restaureren is mijn hobby. Ik heb ook een Triumph Spitfire
opgeknapt en een Fiat 500. En we hebben hier ook nog een oude stoomwals staan,
die heb ik ook gerestaureer.”
Jan is in het dagelijks leven werkplaatschef bij een aannemingsbedrijf uit Huissen.
Restaureren geeft hem iets rustgevends: “Het is ontspannen werk. Er komt helemaal
geen stress bij kijken”. 

De wagen heeft lange tijd bij zijn baas gestaan voordat met de restauratie werd
begonnen. Het chassis heeft een houten opbouw. De wagen is in Nederland door een
carrosseriebouwer in elkaar gezet en na de oorlog bij het Huissense bedrijf terecht-
gekomen. De brandweerwagen is ooit eigendom van de gemeente Zevenaar geweest. 
Lange tijd was onduidelijk of de wagen mee zou kunnen doen aan de feestelijke
tocht door Gendt. Jan vertelt: “ik was de enige die ermee kan rijden, en ik had
het nogal druk”. Maar deze wagen, in de handen van een Kemperman, heeft in de
jubileumtocht niet ontbroken.

Kemperman praat
met islamitische
gemeenschap
Burgemeester Kemperman heeft vorige
week gesproken met een afvaardiging
van de islamitische gemeenschap in
zijn gemeente. De stichting sociaal cul-
tureel werk van de Turkse gemeen-
schap zei in die bijeenkomst dat de
islam een vredelievende godsdienst is.

”Zij hebben ook een brief op gesteld
waarin zij duidelijk afstand nemen van
de moord op Theo van Gogh en de ra-
dicalisering. Dat vertelde de heer
Tekinerdogan van de stichting mij. De
tekst is in het Turks en Nederlands
opgehangen aan de kerkgebouwen. Mij
is nu ook duidelijk dat de overhied
onvoldoende duidelijkheid schept over
zaken die buitenlanders aangaan en er
is geen sprake van gelijkheid van kan-
sen. Daar zou meer aandacht aan be-
steed moeten worden.”
De burgemeester is bereid de brief met
een begeleidend schrijven door te stu-
ren naar Binnenlandse Zaken. Kemper-
man sprak ook met enkele pastoors en
dominees over de situatie. Volgens
teamchef Otto Duursma van de politie
is de sfeer in Gendringen en Wisch vrij
ontspannen. Wel is er in het kader van
de landelijke aanpak meer toezicht op
kerkgebouwen en is de leiders van de
moslimgemeenschap gevraagd extra
alert te zijn op signalen vanuit hun
gemeenschap.

Uit: De Gelderse Post, november 2004

Wonen op zolder, 
een heel ander leven

Helemaal uit je dak!
De zoektocht naar de mooiste zolder
van Nederland ging begin dit jaar van
start. Veel mensen hebben het leven op
zolder al ontdekt. Reden genoeg dus
om op zoek te gaan naar de meest in-
spirerende, gekke, gezellige zolder van
het land.
Via www.nederlandleeftopzolder.nl
kon iedereen met een mooi verbouwde
of ingerichte zolder meedingen naar
de Wooncheque van € 5.000,-.

De mooiste zolder werd gevonden in
Den Haag, onder het dak van Dorian
Kemperman. ”Toen we dit huis uit 1899
kochten bestond de zolder uit zes ka-
mertjes. We hebben alle wanden en pla-
fonds weggebroken en wat er overbleef
was een schitterende ruimte van negen
bij negen meter. Perfect om een riante
woonzolder van te maken, met een

Jan Kemperman uit Huissen. Ford uit 1925.
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zithoek, ruimte voor tv en audio-
apparatuur en een grote eettafel
waar we aan eten als we gasten
hebben. Op de zoldervide heeft
mijn man Ferry zijn drumtoestel-
len staan.”
Dorian zag de oproep in maart in
het tv-programma Klussen en Wo-
nen, waar volop aandacht werd
besteed aan het verbouwen en
inrichten van zolders. ”Ik ben hele-
maal weg van onze zolder en heb
na die uitzending direct foto’s inge-
stuurd. Toen we afgelopen zomer
in ons huisje in Frankrijk voor de
buis zaten en naar Klussen en
Wonen keken, zagen we tot onze
verbazing dat we gewonnen had-
den. Geweldig! We hebben direct
een flesje wijn opengetrokken om
het te vieren.”
Tijdens de Libelle Zomerweek heeft
Dorian in het Zomerpaviljoen de
Wooncheque ter waarde van
€ 5.000,- ontvangen, te besteden in
alle woonwinkels in Nederland.
”We hebben de eerste aankopen al
gedaan: stoelen en tafeltjes voor de
zolder. Een kast en accessoires voor
de keuken en nieuwe meubels voor
ons huis in Frankrijk.”Uit: Libelle nr. 48 - 20-11-2004


