
Het tweede familieboek is op een haar na afgerond, de offerte is uitgebracht door
Tom. Op de jaarvergadering hebben we de toezegging gedaan om nog voor de volgen-
de jaarvergadering het tweede boek uit te brengen: Silvolde 1, 2, 3 en de Silvoldse tak
Withaegh. Misschien zou dat nog lukken vóór de Kerst van dit jaar, dat is net niet
gelukt. 

Vooral in de tak Silvolde 2, een gemiddeld genomen vermogende tak, hebben we veel
boedelbeschrijvingen en testamenten gevonden die het bewerken en opnemen méér
dan waard zijn. In het bestuur hebben we afgesproken dat we het boek ten doop zul-
len houden tijdens de jaarvergadering in april 2006, een extra reden om die vergade-
ring bij te wonen en dat heuglijke feit met de familievereniging te vieren.

Namens het bestuur van de Familievereniging Kemperman,
Thijs Kemperman

Stropers in de Silvoldse familie!
In het eerste familieboek Etten Gendringen Huissen staat een verhaal van een voor-
vader die verschillende keren betrapt is vanwege stroperij, ook doorgroei naar het
vak van boswachter komt in dat boek voor. Bij het opzetten van het tweede boek, over
de Silvoldse takken, hebben we verschillende aktes gevonden van stropende voor-
ouders, enkele laat ik vast als voorproefje de revue passeren.

De zoon van Garrit Kemperman en Johanna te Stroete, Johannes Hermanus (V-10-6)
wordt in 1863 en 1868 gedagvaard wegens stroperij. 
Op zondag 26 juli 1863 is hij “in gesloten jagttijd” op de bouwplaats Bosch-Hengeveld
betrapt met een geladen jachtgeweer “dat hij op een jagersmanier droeg, terwijl hij
kennelijk naar wild zoekt, zonder voorzien te zijn geweest van een buitengewone
magtiging of schriftelijke permissie van den eigenaar of rechthebbende op het jagt-
veld”. 
Het relaas van bekeuring wordt opgemaakt door de veldwachter, mede op basis van
een volledige bekentenis van Johannes Hermanus. Hij geeft toe een geladen dubbel-
loops jachtgeweer te hebben gedragen op jagersmanier, op een heidepad buiten alle
wegen en voetpaden.
Hij wordt veroordeeld tot twee geldboeten van ieder 10 gulden en één gulden en
64 cent wegens gemaakte kosten door de staat. Verder worden het geweer en de wei-
tas verbeurd verklaard. Omdat hij het geweer en de tas niet inlevert, wordt hij tot nog
eens betaling van tien gulden boete veroordeeld.
Op 12 oktober 1868 wordt hij weer betrapt, ditmaal in een bos op de bouwplaats de
Venneman in het buurtschap Sinderen, gemeente Wisch. Ook ditmaal in jagende
houding en kennelijk naar wild zoekend, buiten openbare wegen en voetpaden.
Gerrit Veldhorst, onbezoldigd rijksveldwachter, heeft de bekeuring opgemaakt. Hij
wordt veroordeeld tot het betalen van twintig gulden boete en twee gulden kosten.
Wanneer hij in gebreke blijft de boete te betalen dan zal een gevangenisstraf van
zeven dagen worden opgelegd.

Een tiental jaren eerder wordt Gerrit
betrapt, de zoon van Willem Kemper-
man en Geertruid Hazenbrink. Gerrit
(6-17-3, geboren op 23 december 1856),
wordt in 1878 gedagvaard wegens stro-
perij. 
Met enige wild- of patrijzenstrikken
wordt hij betrapt buiten de openbare
wegen en voetpaden, op “een met rogge
bezaaid stuk bouwland, gelegen in het
buurtschap Sinderen onder Varsseveld”. 
Hij wordt veroordeeld tot een geldboete
van 25 gulden en de strikken worden in
beslag genomen. Daarboven wordt hij
voor het vernielen van de rogge veroor-
deeld tot 5 gulden boete.

Ook een andere zoon van Willem
en Geertruid Hazenbrink, Jan Hendrik
(6-17-4, geboren op 1 december 1859),
wordt in 1887 gedagvaard wegens stro-
perij. 
“In de voormiddag van 9 november 1887
om plusminus 9 uur in de Zinderhoek
onder Wisch in het jachtveld genaamd
Heebink zich in jagende houding heeft
bevonden met een geladen geweer,
waaruit hij één schot loste en zulks zon-
der te zijn voorzien van de vereiste
jachtakte”.

Hij wordt veroordeeld tot een geldboete
van 15 gulden en het geweer wordt ver-
beurd verklaard, met bevel tot inleve-
ring. De waarde van het geweer is 4 gul-
den of een hechtenis van 4 dagen bij
niet inlevering van het geweer. Als hij in
gebreke blijft het totale bedrag te beta-
len volgt een hechtenis van 8 dagen.

Een andere Gerrit (6-37, geboren op 15
februari 1824), de zoon van Gerrit Kem-
perman en Sibilla Jansen, wordt in 1842
gedagvaard wegens stroperij. Hij woont
in de Zinderhoek onder Varsseveld en is
niet op de zitting verschenen. Waar-
schijnlijk woont hij nog bij zijn ouders.
In de middag van de 13e oktober wordt
hij in het open veld onder Varsseveld
betrapt met een jachtgeweer, zonder
jachtvergunning. 
Hij wordt veroordeeld tot een geldboete
van 20 gulden en de kosten van het
geding ad 2,47 gulden.

Een andere naamgenoot wordt samen
met een collega stroper betrapt. Het
betreft Gradus Kemperman (7-47, ge-
boren op 17 mei 1862) en Johannes
Liebrand, volgens hun opgave 19 en 20
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jaar oud, respectievelijk landbouwer geboren te Sinderen en dienstknecht geboren
onder Aalten.
Ze worden gedagvaard omdat ze “in den voormiddag van de 1e november 1881 te
omstreeks 11 uur te zamen en in vereniging pogingen hebben aangewend om wild
op te sporen en te bemachtigen op bouwplaats Groot Salemink gelegen in de buurt-
schap Sinderen onder Varsseveld, gemeente Wisch, is toebekomend aan Jhr. W.L. van
Schuijlenburg; immers dat zij aldaar toen kennelijk naar wild zoekend aan te veld
staande knollen en door boschgrond hebben gelopen, en ook een haas hebben opge-
jaagd, terwijl uit hun gesprek bleek dat zij wild zochten en hunnen bedoeling duide-
lijk was om, wanneer zij een haas in het leger mochten vinden een geweer te halen
en deze te schieten”. Vervolgens wordt de aanklacht geformuleerd: geen jachtakte of
buitengewone machtiging. 
Gradus wordt veroordeeld tot een geldboete van 15 gulden. Zijn maatje Johannes
Liebrand geeft bij de aanhouding een valse naam op en wordt veroordeeld tot een
gevangenisstraf van zeven dagen én een geldboete van 60 gulden.

Ook Johannes Everardus (6-25, geboren 12 oktober 1831) wordt betrapt, en wel op 10
september 1875: “des avonds omstreeks 7 uur, op een grasweide op de bouwplaats
Groot Miggelbrink gelegen in de Zinderhoek gemeente Wisch, buiten openbare
wegen en voetpaden met een dubbel jachtgeweer in jagende houding en kennelijk
naar wild zoekende, uit welk geweer hij een schot loste zonder voorzien te zijn van
een jachtakte en van schriftelijke vergunning van den eigenaar of rechthebbende op
den bejaagde grond”.
Uit de vastlegging lijkt het waarschijnlijk dat hij op zijn eigen grond jaagt, zonder
dat hij in het bezit is van een jachtakte. Nog eens duidelijk wordt met de hand
beschreven dat óók als op eigen grond gevist of gejaagd wordt men in het bezit moet
zijn akte die op vordering kan worden getoond.
Hij wordt veroordeeld tot twee geldboeten van ieder 20 gulden.Verder wordt het
geweer verbeurd verklaard en gewaardeerd op 25 gulden. Als hij de boeten niet
betaalt dan moet hij een gevangenisstraf uitzitten van 2 maal 7 dagen, als hij het
geweer niet inlevert dan nog eens 3 dagen extra.

De bronvermeldingen van de aktes nemen we op in het boek.
Alle hierboven beschreven naamgenoten stammen uit de tak Silvolde 2, blijkbaar
leende de omgeving zich voor deze vorm van vrijbuiterij. Natuurlijk moet er ook spra-
ke zijn geweest van een “erfelijke component”. Van de meeste Kempermannen uit de
streek Sinderen hebben we memories van successie en boedelbeschrijvingen gevon-
den, vaak waren ze niet onbemiddeld als pachter of eigenaar van boerderijen als
Klein- en Groot Michelbrink en Heebink. Het mooiste voorbeeld is wel de als laatste
beschreven veroordeling van Johannes Everardus Kemperman, die nota bene betrapt
werd op stropen op zijn eigen landerijen. Hij zal zeker geen risico zijn aangegaan
enkel om zijn maag te vullen met gestroopte haas of patrijs.

Verzameld door Freddy en bewerkt door Thijs.

Van de redaktie
Ook dit keer is het weer gelukt! 
Er ligt weer een aardig journaal voor u.
Leuke verhalen en opmerkelijke zaken
zullen uw aandacht krijgen.
Toch is het voor de redactie niet altijd
makkelijk voldoende kopij te verzame-
len, terwijl er toch zoveel Kemperman-
nen en Kempervrouwen verspreid door
heel Nederland en zelfs in het buiten-
land wonen.
Dit keer is er dan ook veel ruimte inge-
vuld door Thijs, die mooie verhalen
tegenkwam tijdens het genealogische
onderzoek en bij het samenstellen van
weer een nieuw deel uit de Kemperman
reeks.
Graag zou de redactie wat meer in-
formatie en of verhalen van u als lezer
willen ontvangen. Immers ook u bent
familie en hebt vast wel iets specifieks
over uw gezin, uw bijdehante oom of
tante, neef of nicht, broer of zus te ver-
tellen die u met andere lezers wilt
delen.
Wij zijn benieuwd !!

De redactie hoopt dan ook binnenkort
veel nieuwe kopij te ontvangen maar
wenst u voor nu veel leesplezier.

Corrie Kemperman, Huissen.
email: corriekemperman@hetnet.nl

De penningmeester gaat
verhuizen!

Begin 2006 verhuist uw penningmees-
ter. Daarom verandert mijn adres, tele-
foonnummer en e-mail adres. Wilt u
hiermee rekening houden als u corres-
pondeert over contributiebetalingen en
andere financiële zaken?

De nieuwe gegevens zijn:
Eric Kemperman
Lekstraat 25
4615 BR Bergen op Zoom
0164 - 642435
e-mail: eric.kemperman@home.nl

Met vriendelijke groeten,

Eric Kemperman

Familieberichten

GEBOREN
Nova, dochter van Esther & Ivo Verbeek,
23 augustus 2005 te Bemmel.

OVERLEDEN
Op 25 november 2005: Els Kemperman-
Lueb, weduwe van Jan Kemperman, 53
jaar te Nieuw Wehl.



Uit de oude doos, bouwplaats Heebink en Gerrit
Boedelbeschrijving na het overlijden van Gerrit Kemperman op 3 juli 1848.
Bron: notarieel archief bloknummer 0168, aktenummer 1065.
Notaris Zuijdam te Terborg, 

Johanna te Stroete heeft na het overlijden van Gerrit, op 29 januari 1841, het vrucht-
gebruik van de gehele nalatenschap. In het gezin zijn in totaal acht kinderen gebo-
ren, waarvan één levenloos. Ze leven op bouwplaats Hebink in de Sinderhoek. Zo’n
boedelbeschrijving geeft een prachtig inkijkje in het leven van naamgenoten onder
de gegeven omstandigheden.
In de aanhef van de boedelbeschrijving blijkt onder meer dat Joseph Gasselder (ge-
huwd met Wilhelmina Aleida) toeziend voogd is van de minderjarige Aloisius
Lambertus. Verder is Joseph onder meer gemachtigde van Johannes Sesing en zijn
vrouw Grada Elisabeth die “thans in America” zijn.
Om alle rechte later te kunnen waarborgen wordt er door Jan Hendrik Geurink en
Jan Wassink, als deskundigen door de partijen gekozen, een inventarisatie en waarde-
bepaling gedaan van alles wat zich op “bouwplaats Heebink” bevindt.

In de keuken:
Een haalketting, tangen, blaaspijp, vuurschop, vuurlepel en koude hand 2,75
Een waterketel, lampenhaal en panijzer 2,—
Twee koperen en een blikken lamp en een zoutvat 1,60
Een spinnewiel, een ponder en vijf vuurstoven met potten 2,75
Acht keukenstoelen 2,40
Een tafel 11,50
Een spiegel, een blaadje, twee trommeltjes, een tabakskistje 2,75
Twee blanke koffieketels, een vijzel, doorslag en kandelaar 3,25
Een blikken gieter, een schaal, een koperen bedpan en kleinigheden 5,75
Dertien tinnen schotels 7,70
Acht schilderijen en 3 aarden borden 1,50
Een hangklok 6,—
Een bureau 7,—
Een theeketel en theegoed 2,50
Een tinnen en twee aarden kannen, vier borden, zes paar theegoed,
drie blaadjes en enige rommelarij 2,50

In de slaapkamer:
Een bed met toebehoren          25,—
Een dito met dito 21,—

In de kelder:
Een ton met zuurkool 3,25
Vier melkvaten en een roomton 2,25
Een pan, twee potten, enige aarden kruiken, kannen en rommelarij 2,75

In de kamer achter:
Vijf stoelen en een tafel, een houten bak en haspel 3,—
Een kachel en strijkijzer 5,50
Een spiegel en schilderij 0,75
Vier en twintig aarden borden en 6 dito bakken 2,—
Een eiken klerenkast 5,25
Een bed met toebehoren 18,—
Een dito met dito 14,—
Enige vette garen en twee boeken 1,50

In de grote kamer:
Veertien stoelen 6,—
Elf schilderijen 5,50
Een weerglas 3,—
Een tafeltje met een blaadje, een theeservies, tabakskistje 4,25
Een kabinet met stelsel 25,—
Een bed met toebehorens 39,—
Een dito met dito 21,—
Een lap linnen doek 16,—
Een lap dito dito 20,—
Een lap werkendoek 7,50
Enige vette garen 2,75
Twintig werken bedlakens 6,—
Zes vlassen bedlakens 3,—
Acht kussenslopen 3,60
Twaalf handdoeken 1,80

OPROEP

De mensen van de genealogiegroep zijn
dan wel bezig met onze geschiedenis in
het nieuwe boek etc. maar natuurlijk
gebeuren er in het heden ook diverse
Kempermans zaken.
O.a. Geboortes – overlijden – feestelijk-
heden – jubilea etc…
Graag zouden we van u dan ook geboor-
tekaartjes en ander zaken (krantenknip-
sels – uitnodigingen bij jubilea – lief en
leed etc) willen ontvangen zodat we nog
meer nieuwtjes kunnen laten zien. 
Tevens kunnen we de genealogiegroep
daarmee van dienst zijn.
Graag uw kaartjes etc. opsturen naar de
redactie Kemperman journaal:
p/a Corrie Kemperman
Driegaardsestraat 8, 6851 GP Huissen.

KALENDER-BLAÊDJES

As de lèste dages blaêdjes
van de kalender wurde gescheurd
is ’t jâores-end ien âontoch
is ’t mit het jâor gebeurd.
Dan kruup men bij mekander
vur ’t gevuul zien doen
schijnheilig of geleuvig
mit de tongen op de schoen.
We nemen dan een borrel of glâeske wien,
misschien
’t gif dah bitje extra waj immers hèt verdiend
Mar zou ’t nou nie mooi zien
as bij alle blaêdjes van het jâor
we wah dukker zouwe kruupe
en zouwe praote mit mekâor??
dan zag ’t leve d’r dink ik 
beslis heel anders uut
want is ’t spreekwoord nie:
Aj goed bunt vur een ander kuj d’r ok wah
vaker uut…

ck

OPROEP

Al eerder is gezegd dat de genealogie
groep erg druk is met hun zoek en pluis
werkzaamheden. En dat niet alleen
want daarna moet alles nog op schrift
komen.
Immers een boek om te lezen en om fijn
doorheen te bladeren is een algemeen
besluit geweest van de vergadering. We
vonden dat allemaal een goede zaak.
Inmiddels is het eerste boek klaar en de
volgende twee bijna. Er moet dan ook
veel werk verricht worden, voordat het
kan worden gedrukt en uitgegeven.
De boekcommissie heeft dan ook te
kampen met te weinig man/vrouw
krachten.
Er wordt dus gezocht naar aanvulling in
deze commissie. Mensen met een com-
puter en wat te veel vrije tijd kunnen
zich aanmelden. Voor informatie belt u:
Thijs 0314-334377.vervolg zie pag. 4u



Zeventien tafellakens 8,50
Zes gansogen 3,60
Een lapje tiesentijn 6,—
Twaalf handdoeken 1,40
Twee gordijnen voor de glazen 1,20
Enige stukken vlassen garen 1,80

Op de deel:
Een zwart en een bruin merriepaard 260,—
Vier melkkoeien 220,—
Vijf malen 136,—
Drie eenjarige beesten 36,—
Drie kalveren 18,—
Vier varkens 54,—
Een winmolen en twee snijbakken 13,—
Zes vlegels, vier harken, en drie schudgavels, twee plakken,
een doornnis en een leer 3,50
Een wair, een zaaivat, een zigt, en wagentoruo en twee ploegleinen 2,—
Drie wateremmers, een ton, een kuip 1,20
Twee paardenhaams, twee hoofdstellen, twee karzadels, twee
paardtrekkettingen, twee paar hagton slangen en verdere paardedingen 24,50
Twee tonnen en rommeling 1,20
Roggenstro, havergarven en haksel 31,—

In het waschhuis of kleine keuken:
Negen stukken spek 36,—
Een ham 3,50
Ongel 4,90
Negen stuks rundvlees 9,70
Een schuimlepel, een lepelbred met 15 tinnen lepels en 12 ijzeren vorken
twee potdeksels en enige rommeling 2,50
Vier ijzeren potten en een koperen ketel 6,—
Twee melkemmers en een karnton 4,—

Op zolder boven de grootkamer en kleine kamer:
Een ton met gierst, enige bonen en zaad 8,—
Gedorste rogge 100,—
Boekweit en haver 50,—

In de knechtskamer:
Twee spinnewielen, een klok, twee stoelen, een lantaarn en oude kist 5,75
Een bed met toebehoren 9,—
Een paardedeken, een rijsingel en rijkerssen 4,—
Een vleesgavel, een oude maat, vier grepen, drie gavels, twee zeisen,
twee haarspitten, en drie bonenzigten 6,20

In het bakhuis:
Een stoel, een tafel, een emmer, een tuit, een baktrog en meelzeef,
een ijzeren schop, een vuurhaal en een koperen ketel 7,75

In de schuur:
Een lange kar 25,—
Een plainerkarretje 32,—
Twee stortkarren 14,—
Een wagen met twee paar leren 75,—
Twee bijlen en twee hiepen 2,—
Enig hooi en aardappelen 30,—
Een teervat, twee slegt eegden, een kruiwagen, een draagton en winder 7,25
Twee oude tonnen, een trakkepaal, een spanzaag, twee schoppen, twee
spaayer, vier vlasbraken, enig brandhout en verder kleinigheden 4,75

Buiten het huis:
Een hond met ketting 2,—
Een ploeg 5,50
Een ton, waterpot, twee doorslagen en een melkvat 1,—
Een slijpsteen 1,50
Enige hoenders 2,50
Het zaadgewas 315,—
Het houtgewas 753,—
Contante penningen 12,45

Bedrag in de al het vorenstaande te samen 2.699,25

Daarna worden een aantal “titels en
papieren” genoemd:

Het huwelijkscontract tussen Gerrit en
Johanna;
Het testament van Gerrit;
Kadastrale vermeldingen van onder
meer bouwplaats Hebink:
Een partij bosgrond en bouwland 
het haverland genaamd 
geschat op 1.500,—
Een partij heideland 
het pas genaamd 209,—
De bouwplaats, bestaande in huis,
schuur, bakhuis, erven hof, al het 
bouw-, en weideland benevens de 
overige bosgrond of hakhout 
te samen 7.250,—
Een weide gelegen op Pruissisch 
grondgebied in het buurtschap
Megchelen, gemeente raest, 
groot ongeveer 4 bunder en 
50 roeden 2.800,—
Een hoekje veen op het
Varsscheveldsche veen 
Ruessinkdijk of boord 20,—

Totaal bezittingen 14.478,25

Daarna wordt verklaard dat de boedel
en nalatenschap van niemand iets te
vorderen heeft, maar dat het navolgen-
de verschuldigd is:

Aan Tentink te Winterswijk 
wegens een hypotheek 
gevestigd in Hebink 2.000,—
Aan Theodora Brevink te Rheden 
volgens schuldbekentenis 1.800,—
Aan den notaris van Zuijdam 
te Terborg volgens twee akten 800,—
Aan Kniest te Wehl 200,—
Aan J. Gasselder te Silvold 
volgens idem smidswerk 550,—
Aan J. Boland te Vasseveld 
wegens geleend geld en 
geleverde waren 327,46
Aan verlopen rente op 
voorschreven hypotheek en 
schuldbekentenissen 440,10
Aan den heer J.J. van Raisfeld 
doctor te Terborg voor visites 
en reiskosten        94,40
Aan den heer A. van Wijk 
heelmeester te Terborg voor 
idem en medicijnen     120,60
Aan diverse ambachtslieden 120,34

Samen     6.460,90

Tot slot legt Johanna te Stroete de eed af
waarna ze verklaart dat “zij niets ver-
duisterd heeft noch gezien heeft noch
weet dat iets van de goederen tot den
gemene boedel en nalatenschap van
haar en haren overleden man”.

Toen ik de boedelbeschrijving nog eens
op me in liet werken viel me op dat
“kunst” niet echt werd gewaardeerd. Elf
schilderijen zijn genoemd met een geza-
menlijke waarde van 5 gulden 50 cent, 

u u



de ploeg kreeg dezelfde waarde toebedeeld. Ook de verhouding tussen negen stukken
spek en één ham valt op, aten ze     liever spek? De waarde van de ham is ongeveer
gelijk aan die van één stuk spek. Aan de houdbaarheid zal het niet gelegen hebben,
waarschijnlijk was het gerookt vlees. 
De artsen uit die tijd moeten baat hebben gehad bij deze toch redelijk vermogende
voorouder. De beide genoemde artsen hadden respectievelijk 94 en 120 gulden te vor-
deren, dat lijkt me bijna een jaarsalaris voor de “gewone man”.

Voor mij doemde een beeld op van een gemengd landbouwbedrijf: wat melkvee met
opvolging in de vijf malen, drie eenjarige beesten en drie kalveren. Buiten bevonden
zich onder meer twee doorslagen en een melkvat om de melk te vergaren. Op de deel
voor het voeren van het vee en de paarden een winmolen en twee snijbakken, waar-
schijnlijk om bieten geschikt te maken als veevoer. 
Voor het akkerbedrijf tal van zaken en ook dieren: de paarden, hoofdstellen, haams,
trekkettingen en “een lange kar”. Een ploeg, eggen, vlasbraken en nog een wagen.
Grepen, gavels, zeisen en bonenzichten.
Waarschijnlijk werd er geregeld vlas en bonen verbouwd alsmede rogge, boekweit en
haver.

Hoe het met de geldstroom ging is nog even een raadsel, er waren immers geen vor-
deringen en slechts 12,45 gulden contant. Misschien vinden we nog de bij de schul-
den genoemde aktes, daarmee zouden we de geldleningen in de tijd kunnen zetten.
De te betalen rente van 440 gulden wijst in elk geval op een structureel tekort aan
contanten. De rente in die tijd was gewoonlijk rond 5%, daarmee zouden er dus twee
jaren te betalen rente openstaan.
Dat ze overigens vertrouwen genoten blijkt daaruit en uit de hoge schuldenlast die ze
aan konden gaan.

Al met al bijna 15.000 gulden bezittingen, waaronder de boerderij die goed is voor
7.250 gulden. De schulden bedragen bijna 6.500 gulden. Met de verkoop van alle
bezittingen, behalve de bouwplaats Heebink, zouden de Kempermannen uit Sinderen
schuldenvrij zijn geweest.

Bewerkt door Thijs Kemperman

Kort verhaal van B.J. Kemperman
Bernardus Johannes KEMPERMAN, Broodbakker, ge-
boren op 18-05-1879 te Gendringen, overleden op
08-08-1965 te Doetinchem op 86 jarige leeftijd.

In het St. Jozef ziekenhuis te Doetinchem is na vrij
een kortstondige ziekte in de leeftijd van 86 jaar over-
leden de heer B.J. Kemperman, oud wethouder en ere-
burger der Gemeente Gendringen en Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.

Reeds in zijn jonge jaren was “de bakker” een fel
bewogen mens, die de problemen van zijn omgeving
met hart en ziel tot de zijne maakte. Als vader van
een groot gezin en als werker voor zijn bakkerij en
winkel, vond hij toch nog tijd zich op vele facetten
van het maatschappelijk leven in te leven. Zo was hij
mede- oprichter en als voorzitter grote animator van
de middenstandsvereniging, de medeoprichter en de

grote stuwkracht van het vooroorlogse St. Hubertusgilde, de bouwer van de destijds
zeer gewaardeerde ijsbaan, de animator voor de exploitatie van het destijds aan het
Gilde in eigendom behorende Sportpark en last but not least wethouder van de
gemeente Gendringen, die hij in de eerste naoorlogse periode als loco-burgemeester
leidde, evenals na het vertrek van burgemeester A.G. Deelen, die eerst na 5 maanden
door burgemeester Cramswinckel werd opgevolgd. De periode waarin de heer
Kemperman mede de gemeente heeft geleid was beslist niet de gemakkelijkste. Het
was eerst de crisisperiode, toen een geweldige werkloosheid ook de gemeente
Gendringen trof en de vele gezinnen die toen armoe hebben geleden, in hem een
warm voorvechter vonden. De oorlogstijd was een periode van stilstand en zelfs
achteruitgang met de geweldige verwoestingen in het dorp Megchelen, de vernieling
van de bruggen in Voorst en Ulft en toen dan ook de heer Kemperman na de oorlog
de rol van loco-burgemeester werd opgelegd, stond hem een zware taak te wachten.  

In deze oorlogsjaren werd hij door de
bezetters in september 1944 als gijzelaar
in Zevenaar in arrest gesteld, waar hij
met 16 anderen uit de gemeente moest
afwachten of voldoende werkwilligen
voor de TOD kwamen opdagen. In die
eerste naoorlogse periode vond hij de
bijstand van oud-wethouder Terhorst en
va de nieuw benoemde derde wethou-
der de heer A. van Aken, waarna in
november 1946 de leiding werd overge-
nomen door burgemeester Deelen, die
hij met wethouder Th. Brinkveld, nog
weer vele jaren als wethouder en loco
diende.
Toen de gemeente net begon aan haar
sterke industrialisatie werd hem weer
de leiding toevertrouwd, tot deze in
april 1958 werd overgenomen door bur-
gemeester Cramswinckel, die hij nog tot
september van dat jaar als wethouder
heeft bijgestaan.

Als 78-jarige achtte hij toen de tijd geko-
men van een welverdiende rust te mo-
gen genieten om in alle gemoede nog de
contacten met oud-collega’s te onder-
houden.

Bron: De Gelderlander 1965, 
bewerkt door Thijs.

u

OPROEP

Beste lezers.

Al u de colofon kritisch bekijkt zult
U zien dat niet alle regio’s zijn ver-
tegenwoordigd d.m.v. een contact-
persoon. Er is dus niet overal een
aanspreekpunt. Met name de regio
Utrecht kampt met dit probleem.
Wij zoeken daarom nog enthou-
siaste mensen die deze functie op
zich willen nemen.

De functie zal niet zo heel veel tijd
in beslag nemen zodat u niet hoeft
te schromen  u aan te melden.
Het zou fijn zijn als overal in den
lande mensen gestationeerd zou-
den kunnen worden, die meeden-
ken, aanspreekpunt zijn en de vere-
niging verder willen  profileren.
Dus mensen uit Utrecht en omge-
ving, geef u op bij de secretaris van
de vereniging.

Bestuur van de Familievereniging
Kemperman en de redactie

van het Kemperman Journaal wensen u:

Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 2006



Nieuw netwerk voor ondernemers in de groei

Vliegende start voor ’PuberMKB’
PuberMKB, het nieuwe netwerk van snel groeiende ondernemers, is een feit. In het
Nederlands Openluchtmuseum vond eind september de kick-off plaats.
Resultaat: een door 150 aangemelde ondernemers drukbezochte avond en zelfs
twintig nieuwe leden. Tijdens deze avond stond het thema ’ambitie’ centraal.

Voorzitter Richard Kemperman, zelf ooit ’Jong MKB’er van het jaar’: ”In een overvolle
tram werden de ondernemers naar de Zeeuwse Kerk gebracht. Hier werd onze
ambitie door middel van een heuse biecht afgenomen door Anton Klop, zelf ’be-
drijvendokter’ en bekend van ’TV Gelderland’.
Volgens Kemperman was er bewondering voor Addie Roelofsen, eigenaar van o.a.
Hotel De Wereld in Wageningen, die zijn ambities toelichtte. ”Maar ook de andere
deelnemers aan deze kick-off hebben natuurlijk ambities, variërend van de ontwik-
keling van nieuwe producten tot groei door overname. Tijdens de netwerkborrel
waarmee de avond werd afgesloten, werd druk gediscussieerd over doel en nut van
het PuberMKB, Het was iedereen echter duidelijk, dat met de kick-off van dit nieuwe
netwerk de ondernemer in de groei wordt bediend met een concept waar veel
behoefte aan blijkt te zijn.”

Uit: De Ondernemer (bijlage Gelderlander) oktober 2005

Willem de winkelier, memorie van aangifte

In 1862 overlijdt Willem Kemperman, hij is een zoon Gerardus Kemperman en
Engelina Otters. Gerardus en Engelina hebben samen 11 kinderen, waarvan Willem
de voorlaatste is.

Het gezin waarin Willem opgroeide moet voor die tijd behoorlijk welvarend zijn
geweest. Van Gerardus, “Garrit” hebben we talloze aktes betreffende uitgezette lenin-
gen en aan- en verkoop van grond. 
Van Willem weten we dat hij winkelier was en getrouwd met Johanna Kniest. Ze ble-
ven kinderloos. Als Willem sterft is zijn echtgenote al zeven jaren dood. De nicht van
Willem Gijsbertha, dochter van zijn broer Gerardus, treedt op als executeur testa-
mentair en is benoemd als enige erfgenaam.

Van deze akte is het volgende letterlijk overgenomen:
Memorie van aangifte voor het regt van successie in de zijdlijn betreffende de nala-
tenschap van Willem Kemperman, gewoond hebbende onder Silvolde gemeente
Wisch en aldaar op 8-12-1862 overleden.
Opgemaakt door Gysberta (V-24-2), broeders kind van den overledene, gehuwd met en
onder bijstand van haren man Arnoldus Tammel timmerman tesamen wonende
onder Silvolde voormeld en aldaar ten haren huize domicilie kiezende. 
En wordt door dezelve aangegeven:
Dat den overleden ongehuwd en kinderloos is overleden na alvorens bij testament 
den 12-8-1862 ten overstaan van den notaris Frans Xaver Lodewijk de Both in bijzijn

van getuigen te Silvolde verleden en den
12-12 daaraan volgen- de te Terborg gere-
gistreerd de eerstgenoemde aangeefster
en bij haar ontstentenis haren man
heeft benoemd tot haren enige en alge-
hele erfgenaam zijner nalatenschap met
uitsluiting en onterving van alle zijn
bloed of aanverwanten. Dat door den
erflater gene onroerende goederen zijn
nagelaten en dat tevens door hem gene
goederen als bezwaarden erfgenaam of
in vruchtgebruik zijn bezeten alsook
door zijn overlijden geene periodieke
uitkering bij opvolging overgegaan of
vervallen zijn. Dat de nalatenschap van
den overledene bestaat uit het volgende:

Actief:
Een hypothecair capitaal staande ten
behoeve van den overledene ten laste
van Derk Olthuis te Doetinchem in dato
2-4-1859 ten overstaan van den notaris
Jan Dairl Pasteur aldaar verleden en
behoorlijk geregistreerd groot in capi-
taal ƒ 300, renten 5% jaarlijks 
op den 1-5 groot. ƒ 300
Rente op den sterfdag daarop 
debet ƒ
9,08
Aan kleren en lijfstoebehoren
van den overledene geschat ƒ 10
Een houten kist ƒ 1,50
Totaal actief ƒ
20,58

Passief:
Dood en begrafeniskosten 
met kerkelijke diensten ƒ 60
Aan docter Neeb te Varsseveld ƒ 3
Een rekening aan den notaris
de Both voor honorarium ƒ 7,69
Totaal passief ƒ 70,69

Einde overname tekst.
Vervolgens worden alle broers en zussen
van de nalatenschap uitgesloten en met
naam genoemd. Van de overleden broers
en zus worden vervolgens de nazaten ge-
noemd die eveneens van de erfenis zijn
uitgesloten. Willem laat dus geen onroe-
rend goed na, maar voornamelijk een
uitgeleend kapitaal van 300 gulden, uit-
geleend aan Derk Olthuis. Gijsbertha en
haar echtgenoot Arnoldus Tammel zijn
de enige erfgenamen van de erfenis van
Willem, die ongeveer 250 gulden netto
bedraagt.

Bewerkt door Thijs Kemperman.

Een succesvolle kick-off voor PuberMKB, v.l.n.r. Dagmar van Eijs, Paul Ludwig, voorzitter Richard
Kemperman en Mirjam Bink.



Uit het dagboek van Greet

Oorlog
Heel in het kort wil ik nog iets vertellen over de oorlogstijd in Ulft. Hieronder volgen
de belangrijkste feiten.
Het is 10 mei 1940. Midden in de nacht werden de Ulftenaren wakker door het lawaai
van vliegtuigen en afweergeschut. De mensen renden de straat op om te zien wat er
was. Al gauw wist men het. Duitsland had ons land overvallen. Menigeen dacht met
schrik aan vader, zoon of broer aan het front. Nederland vecht, maar het helpt niets,
het moet capituleren.
Na enkele dagen krijgt men in Ulft bericht dat twee dorpsgenoten, J. Driessen en J.
Kraan voor hun vaderland gestorven zijn.Zij zijn de eersten van de lange reeks die
nog volgde. Het eerste jaar merkt men nog niet veel van oorlog, maar dan begint het
pas. Kolendistributie, rijwielvordering, koperinlevering, Arbeideinsatz, razzia’s om
Joden. Een van onze jongens, Charlie Cappetti zegt zijn mening over de behandeling
der Joden en wordt daarom 21 februari 1941 naar het Oranje hotel in Scheveningen
gebracht. Na veel verhoren en mishandelingen komt hij twee maanden later gelukkig
weer thuis. Voorjaar 1942 worden veel Ulftse mannen gedwongen in Duitsland te
werken. Duitsland heeft zijn mannen nodig als soldaat, dus moet Nederland voor het
werk zorgen. Als bakker, smid, slager, als arbeider moeten de jongens in Duitsland
werken. In Ulft broeit het verzet. Overal zijn schuilplaatsen van onderduikers. De
ondergrondse gaat op een nacht met de gemeentearchitect naar het gemeentehuis.
Met de sleutel van de architect slagen zij er in honderden persoonsbewijzen en bon-
kaarten te krijgen. De Duitsers waren woedend en wisten niet wie de daders waren.
Maar Ulft had helaas ook zijn NSB’ers. G. Scholten werd door een van hen verraden
en werd 13 juli 1942 opgepakt wegens illegaliteit. Eind december kwam hij terug.
Met allerlei middelen had men geprobeerd hem aan het spreken te krijgen, maar het
was hen niet gelukt. Steeds meer onderduikers komen in Ulft. De ondergrondse doet
zijn best om hen onderdak te krijgen en slaagt er bijna altijd in.
Honderden mensen uit de grote steden komen om voedsel. Ulft geeft wat het kan
missen. Dan komt de eerste vreselijke Pinksternacht 1943. Luchtalarm. Alle
Ulftenaren zitten in de kelder. De dappersten staan buiten. Ze zien hoe Duitse vlieg-
tuigen Engelsen aanvallen. Plotseling giert er een brandend vliegtuig omlaag. Een
eindje buiten Ulft, aan de oever van de oude IJssel, stort het neer. Mensen snellen toe,
helaas kunnen zij niet helpen. Door de hitte kunnen zijmaar op 10 meter afstand van
het vliegtuig komen. De mensen die er in zitten verbranden. Een half uur in de
omtrek hoort men hun geschreeuw. Met gebalde vuisten staan de mensen toe te zien.
Enkelen proberen het vliegtuig te naderen en komen dan met schroei- en brandwon-
den bedekt terug. Niets kan men doen. Het geschreeuw houdt op. De hele nacht door
brand het vliegtuig. Eerste Pinksterdag wordt er in de kerk een H. Mis opgedragen en
trekken alle menen met de priester naar het vliegtuig. De pastoor zegent de hopen
as, waaruit niets meer te onderscheiden is. Dan keren allen stil terug.
De toestand wordt erger. Honderden mannen, bij razzia’s opgehaald, werken in Ulft.
In de pauze worden Ulftenaren bestormd door mensen, ziek en naar van honger en
pijn. Weer doet de ondergrondse prachtig werk. Zij zorgt voor eten en helpt de man-
nen ontsnappen. Iedereen helpt mee, en men is van plan een grote actie op touw te
zetten. Tweede Pinksterdag 1944 zal de ondergrondse honderd mannen helpen ont-
snappen. Alles was precies uitgerekend en zou moeten slagen. Maar, helaas, Ulft had
zijn verraders. Toen kwam de tweede vreselijke Pinksternacht. ’s Nachts om 3 uur
doen de Duitsers, die alles wisten, een inval in het huis van de familie Cappetti. Dr.
Cappetti en zijn vier zonen worden gearresteerd wegens illegaliteit. Zij slagen er nog
in verschillende papieren weg te werken, nota bene door ze op te eten. Tien andere
Ulftenaren worden nog van hun bed gelicht en meegenomen.’s Morgens vroeg
fluisterde heel Ulft er over. Men was bang. Deden zij zelf, hun vader, broer of kind
ook niet mee aan verzetsacties? Wanneer zou het dan hun beurt zijn?
Toch heeft men de moed niet verloren. En de Engelsen komen steeds dichterbij.

Men wist elkaar steeds
nieuws te vertellen. “Ze
zijn in Brabant, Nijme-
gen is bevrijd. Hoera!
Ze zijn al in Arnhem.
Morgen zijn ze hier.”
Ja, dat dachten we.
Twee nachten lang
trokken goederentrei-
nen, auto’s, karren,
fietsen voorbij, volge-
propt met NSB’ers en
hun bagage. Maar de

Engelsen werden verslagen. Opnieuw
begon Ulft de strijd. De mannen weiger-
den in Duitsland te gaan werken. De
Duitsers dreigden met gevangenneming
en doodstraf. Nog gingen ze niet. Toen
werden de Duitsers woest. Ze haalden
zeven mannen uit Ulft als gijzelaar of
wegens verzet op. Ook mijn vader werd
opgehaald. De NSB burgemeester liet
elke week een boodschap sturen of mijn
vader op het gemeentehuis wilde
komen, omdat hij wethouder is. Maar
vader weigerde steeds en dat begon de
burgemeester te vervelen, en dus liet hij
hem maar halen. De gijzelaars werden
naar Zevenaar gebracht en in het kamp
vastgezet. De volgende dag hingen over-
al in Ulft aanplakbiljetten, waarop het
volgende stond:”Indien morgenvroeg
om 7 uur bij de grens niet allen die ver-
plicht zijn in Duitsland te werken aan-
wezig zijn, worden de gijzelaars onmid-
dellijk doodgeschoten.”
Natuurlijk gingen toen allen naar hun
werk. Vijf dagen later komen de gijze-
laars terug. Ze vertelden hoe in het
kamp de mannen graven moesten
maken, er zelf voor werden gezet en zo
doodgeschoten werden. Ook zij hadden
een graf gemaakt en waren er vast van
overtuigd ook gedood te worden.
Vanzelfsprekend ging nu iedereen naar
Duitsland werken, nu men wist wat er
van afhing. Op 31 maart viel het eerste
slachtoffer in Ulft. De watertoren werd
door de Duitsers gebombardeerd en de
huizen eromheen werden getroffen. Een
vrouw werd gedood, haar man verloor
een arm. Elf dagen erna werd Harry
Salemink door scherven getroffen toen
hij van het noodziekenhuis in Gendrin-
gen terugkeerde. Door de Duitsers wer-
den zo af en toe zieke mensen uit kam-
pen in Duitsland vrijgelaten. Dezen kwa-
men allemaal in Gendringen over de
grens. In de school werd toen een nood-
ziekenhuis ingericht. Meer dan de helft
van de mannen stierf, ondanks goede
verpleging. De meesten zaten vol won-
den en allen waren ondervoed. Vele
Ulftenaren hebben ook hier goed werk
gedaan. Eindelijk was de bevrijding toch
in zicht, maar eerst moest er nog veel
gebeuren. Op 25 maart 1945 begon het
granaatvuur over Ulft, zeven dagen
achtereen was men in de kelder. Telkens



gierden granaten over de huizen en ontploften verder met een harde klap. In geen
enkel huis zaten nog ruiten, overal waren stukken uit de huizen geslagen. Tot nu toe
was er in het granaatvuur niemand gedood. Toen kwam de laatste dag, 30 maart.
Steeds meer granaten vielen, steeds meer Duitsers trokken weg. Op eens ’s middags,
een donderende slag. Een huis was getroffen door vier granaten. Een moeder met
vier kinderen werden gedood. De vader bleef achter met vijf kinderen. Een meisje
was erg gewond en overleed op weg naar het ziekenhuis. ’s Nachts werden verschil-
lende huizen en kerken in de buurt door de Duiters vol hooi gestopt en in brand
gestoken. Een prachtig maar vreselijk schouwspel. ’s Morgens om vier uur waren de
eerste Engelsen in Ulft. Huis voor huis werd onderzocht of er nog Duitsers waren.
Men juichte, schreeuwde van vreugde, maar te vroeg. Vanuit de kerktoren gooide
Duitsers handgranaten op de juichende menigte. Twee mensen, een pater en een
meisje, werden erg gewond. De Engelsen brachten hen naar een ziekenhuis in
Duitsland. Het meisje is daar gestorven. De priester kwam blind en mank lopend
terug.
De Engelsen hadden tegen de middag heel Ulft gezuiverd van Duitsers. Nu kon het
feest pas echt beginnen. Alle mensen liepen dansend en zingend op straat. De vlag-
gen, die de strijd overleefd hadden, werden uitgestoken. Het muziekcorps speelde zo
goed en kwaad als het ging. Tot laat in de nacht ging het feest door. Ook nu werd
men in de slaap vaak wakker door een ratelend geluid. Maar dan keerde men zich
weer om en ging weer slapen. Het waren immers geen machinegeweren en granaten,
maar tanks van onze bevrijders die verder trokken om heel Nederland te bevrijden.

Opgetekend door Gré van de Lee- Kemperman en bewerkt door Thijs.

Familievereniging Kemperman

Ledenadministratie: 
p/a Gaby Engelsman- Kemperman
Edelweiszstraat 33
6982 DC  Doesburg
0313-479063
e-mail: b.engelsman@chello.nl

Regionale Contactpersonen:
p/a Frits Kemperman
Maria van Bourgondiësingel 24
5216 AC  ‘s-Hertogenbosch
073-6104329
e-mail: fawkemperman@tiscali.nl

Penningmeester :
Postbank 9046045
t.n.v. Familievereniging Kemperman
Lekstraat 25
4615 BR  Bergen op Zoom
0164-642435
e-mail: eric.kemperman@home.nl

redactie/tekstverwerking :
C.Kemperman
Driegaardsestraat 8
6851 GP Huissen
026-3254844
e-mail: corriekemperman@hetnet.nl

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

Opmaak en drukwerk:
Drukkerij Kemperman bv, Arnhem

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

Regio Noord (Overijssel, Drente, Groningen
en Friesland)
Magda Kemperman
Henk Boomkamp
Bevernel 13
8101 HC Raalte
0572-353179
email: h.boomkamp@home

Regio Zuid (Noord Brabant, Limburg en
Zeeland)
Gerard Kemperman
Liviusstraat 3
5216 CD ’s-Hertogenbosch
073-6130240

Regio Centrum (Utrecht, Flevoland)
Vacature 

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

’N OUWE STAL...

Kesmus is toch ooit begonne
in ’n ouwe stal
’n man, ’n vrouw, ’n kindje
dah was ’t al

mar ’t wier meteen al druk ok
herders in de hut
schaope blere, honde blaffe
kindje was net ingedut

d’rek kwam ok de adel
koninge, wel drie
met dure kedootjes
wa’j now ok weer zie

engele aangevlaoge
baove ’t kleine schuurke
met meziek en tamboerijn
zatte ze op ’t muurke

heel de buurt is-t-er gewes
effe kindje kieke
ja ’t is ’n jungske, mar
op wie zol die now lieke

Kesmus het zich uutgebreid
aover stad en land
niemand die zich nog afvroeg
was der toch an de hand

Kers wödt ow now aangepreze
folders, buukskes kleurekrant
a’j geld heb ku’j alles kope
woor blief ’t verstand

Kesmus is gewoon begonne
zonder al die drukte
a’j ’t weer ’s eenvoudig dee
denk ik dat ’t mooier lukte...

goeie Kesdage gewens,
HARMAN dd-27-HK-05
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