
Op de algemene leden vergadering van 23
april jl. werd met veel enthousiasme het
nieuwe familieboek gepresenteerd. Het is een
prachtig boek van de tak Silvolde 1,2,3 en
Withaegh. Het grote brein achter dit werk is
Freddy, die samen met Thijs heel veel uren
heeft besteed om dit te kunnen realiseren.
Maar het resultaat is er dan ook naar. Weer
een sterk staaltje waar we als familie trots op
mogen zijn.
De leden die genoeg financiële reserves heb-
ben staan krijgen het boek thuisgestuurd,
maar het boek is natuurlijk ook gewoon te
bestellen. Leuk om cadeau te geven of om
anderen op de hoogte te brengen van het wel
en wee van de Kemperman familie.

Familiedag
zondag 23 april 2006 Doesburg

Dit jaar was de vereniging ons wel heel goed gezind want voor ons is het vanuit
Noord-Holland vaak een heel eind rijden naar de diversen bijeenkomst adressen.
Dit jaar hadden we vrijdagavond een vergadering in Deventer en dan zondags was
Doesburg aan de beurt.
We besloten daarom met de camper te komen en een paar dagen in Doesburg te
kamperen en de omgeving te verkennen, want heus we waren hier nog nooit geweest.
Vrijdag overdag genoten we van Deventer en na de vergadering reden we naar
“De Zwarte Schaar”, camping te Doesburg. 
De camping was al dicht maar we konden wel in
het kroegje komen en daar hebben we nog wat
gezellig gekletst met de stamgasten waarvan er
ook een aan de Kempermannen verwant was want
zijn moeder was een Kemperman. –intussen over-
leden-. 
Ook kregen we nog vragen over ene tante Pietje
die overigens ook al een paar jaar dood was maar
een heel goed mens was geweest. We kregen ook
nog de tip om Bronkhorst, het kleinste stadje van
Nederland te bezoeken en dat hebben we zater-
dags gedaan op de fiets. Het weer was erg koud
helaas maar we hebben genoten van de mooie
tocht en kregen als verrassing ook nog het
Nederlandse kampioenschap van jachthoornbla-
zers voorgeschoteld .
Wij waren dus heel tevreden toen we zondag in
de zon op de fiets naar de familiedag vertrokken.

In de ruime zaal stond de koffie en de heerlijke
krentenwegge al klaar en vonden we neven en

nichten weer bij elkaar.
De vergadering ging vlot zonder bij-
zonderheden tot het klapstuk, het nieu-
we boek Silvolde 1, 2, 3 en Withaegh. Nu
dat is werkelijk wat bijzonders en weer
heel mooi verzorgd.
De lunch verliep niet zo als we mochten
verwachten. We kregen de kroketten al
op tafel voor ze klaar waren met tafel
dekken en voor we de soep hadden
gezien.
Maar nog erger was het dat we geen
mosterd kregen en dat terwijl we juist
in een mosterd fabriek zaten. Onze tafel
besloot om de kroketten niet helemaal
koud te laten worden en we hebben de
kroketten dus maar vooraf gegeten en ja
hoor 5 minuten later kwam er iemand
met…. de mosterd na de maaltijd.

De mosterdsoep was lekker en ik ga hem
vast gauw eens zelf proberen te koken.
Na de lunch volgde het bezoek aan het
mosterd museum/werkplaats, want er
wordt nog wel degelijk mosterd
gemaakt daar, boerenmosterd.
In de gang naar achter rook je al de fris-
se –azijn- geur van de mosterd, lekker.
We kregen uitgelegd dat mosterd eigen-
lijk een simpel te maken product is
waar voor alleen mosterdzaad geweekt
wordt in azijn en dan 2x gemalen.
Er bestaat gele en bruine mosterd zaad.
De bruine is de scherpste dus door com-
binatie van de hoeveelheden krijg je je
eigen smaak aan het product.
Het gele zaad komt hoofdzakelijk uit
Denemarken en het bruine uit Canada.

Boek Silvolde is klaar!
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Vroeger en dat is in de Griekse oudheid, groeide het mosterdzaad aan boompjes maar
het is nu al heel lang een stengel-gewas.
Boeren zijn er hier niet blij mee want het is niet uit te roeien en we kregen van onze
gids dan ook de tip om een handje mosterdzaad in de tuin van je buurman te strooi-
en als die erg lastig was, maar dan alleen als die tuin uit de wind lag want anders…
Mosterdzaden, mooie ronde korreltjes, worden met azijn in de week gezet en dan tus-
sen molenstenen vermalen.
De molenstenen, de ligger en de loper, slijten niet af door het nat houden van het
azijn en de olie die bij het persen vrij komen

Bij iedere 2 scheppen geweekte mosterdzaden komt ongeveer 1 schep azijn en dat
wordt midden in het gat van de molensteen geschept. Door de draaiende beweging,
electisch tegenwoordig, wordt de brei naar buiten geslingerd waar het weer wegge-
veegd wordt door een leren slab en naar het afvoer gat geschoven.
Daarna laat men de brei opnieuw weken maar nu een paar dagen en daarna afgedekt
opnieuw gemalen. De scherpe lucht die nu vrij komt laat de traan klieren behoorlijk
werken en daarom doen ze het buiten het zicht van bezoekers, men kon dan ook niet
zien hoeveel tranen er in terecht kwamen.
Na die 2e persing gaat de mosterd in de potten. Dit wordt hier ook met de hand
gedaan en dat gaat met een
soort mayonaise emmer met
pompje.
Klaar is het product nu.
Mosterd is ook nog gezond en
werd vroeger vaak in warme
natte doeken op spierpijn en
atrose plekken gelegd.
Als je .smorgens een schepje
mosterdzaad eet ga je weer
sch……… als een lijster. Mosterd
maakt van een oude stier weer
een lam en smaakt ook nog erg
lekker.uitspraken van onze
gids.
Wat precies een bepaalde
smaak aan een bepaalde
mosterd geeft is vaak het
geheim van het bedrijf maar er
worden ook vaak kruiden
gebruikt en ook een ander azijn
geeft een andere smaak. We
konden na afloop wat mosterd
kopen en die was ook in leuke
potjes verpakt.
Bij het mosterd winkeltje wer-
den we opgewacht voor een
stadswandeling door Doesburg.

(FAMILIE)  BERICHTEN

OOnnddeerrsscchheeiiddiinngg

Op vrijdagmorgen 28 april 2006 zijn vijf
inwoners van Dalfsen door burge-
meester L.V. Elfers koninklijk onder-
scheiden. Eén van hen was mevrouw
Schotman-Kemperman. Zij werd
benoemd tot lid in de Orde van Oranje
Nassau. Mevrouw Schotman-
Kemperman woont in Lemelerveld en in
deze gemeenschap een niet meer weg te
denken persoon. Gedurende een periode
van meer dan 30 jaar is zij nadrukkelijk
betrokken bij de Heilige Hart Parochie.
Daarnaast verricht zij al vele jaren vrij-
willigerswerk voor de stichting Dalfsen
helpt Oost-Europa en was zij van 1970
tot 2004 in meerdere functies betrokken
bij de katholieke Bond voor Ouderen.
Ook de Zonnebloem en de Hartstichting
konden altijd op haar loyale medewer-
king rekenen

LLiinnggeewwaaaarrdd  ddeeeelltt  mmeeee  iinn  
lliinnttjjeessrreeggeenn  

Elf inwoners van de gemeente Linge-
waard hebben tijdens de traditionele
lintjesregen een koninklijke onderschei-
ding ontvangen. Allen werden benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. Burgemeester Rob Persoon
mocht in Huissen de lintjes uitreiken.

Ook in de tak Huissen werd een lindje
uitgereikt!!En wel aan onze MIEP
Contactpersoon regio Gelderland.

UUiitt  hheett  ggeemmeeeenntteenniieeuuwwss  HHuuiisssseenn..

Mevr. W. Kemperman –Scholten maakt
sinds 1976 deel uit van het bestuur van
de Stichting Gemeenschapsraad
Huissen-zand.
Vanaf de oprichting is mevr.
Kemperman-Scholten zeer actief voor
deze organisatie. Ze is verantwoordelijk
voor de financiën. Gezien het grote aan-
tal bezoekers en het aantal georgani-



de voorzitter wordt er aan gerefereerd dat er door de contactpersonen wordt gepro-
beerd om landelijk mensen te benaderen. De opbrengst van nieuwe leden is gewoon
beperkt. Ook buiten de vergadering om worden mensen gepolst. Diny geeft als voor-
beeld aan dat zij zich twee jaar geleden als contactpersoon heeft opgegeven. Zij heeft
ruim 100 brieven gestuurd waarvan slechts 6 reacties zijn teruggekomen. Ook andere
contactpersonen hebben regelmatig mensen gebeld en brieven verstuurd waarvan de
reacties uiteindelijk tegen vielen. 
Thijs licht toe dat wij al 15 jaar praten over dit onderwerp. Het gaat er om dat het
leuk is en je het leuk moet vinden om het te doen. Tijdens de vergadering zijn er
mensen aanwezig die (nog) geen lid zijn maar wel interesse hebben in de familievere-
niging. Neem bijvoorbeeld Corrie uit Goes. Zij heeft al veel gedaan richting haar tak.
Het moet gewoon een gezellige aangelegenheid blijven. Er komt de vraag of internet
geen goed middel is om op zoek te gaan naar Kempermannen. Bijvoorbeeld door het
opzetten van een eigen webpagina. Binnen het bestuur is er al eens over nagedacht.
Het is een goed medium om ook internationaal te kijken dan alleen binnen
Nederland. Echter is voor zover bekend niemand binnen de vereniging aanwezig die
eenvoudig een webpagina kan opmaken. Tevens moet de pagina onderhouden wor-
den. Het bestuur zal zich er nog eens op beraden. 

In Utrecht wordt nog een contactpersoon gezocht. Vanuit de vergadering blijkt nie-
mand uit de regio centrum te komen. Frits zal voorlopig de regio als contactpersoon
vertegenwoordigen.

10. Presentatie boek Silvolde
Thijs presenteert vol enthousiasme het belangrijkste agendapunt van de vergadering:
het tweede familieboek over enkele eeuwen Kemperman. De genealogie van de tak-
ken Silvolde 1, Silvolde 2, Silvolde 3 en Withaegh. Thijs en Freddy zijn trots op het
resultaat. Het boek is van een groter formaat dan het eerste boek. In het nieuwe boek
kunnen ongetwijfeld onjuistheden staan zoals bijvoorbeeld data. Thijs haalt gelijk
alvast één onjuistheid aan. Vergeten is om Ton van Delft in het voorwoord te benoe-
men. Dit had wel gemoeten. In het nieuwe boek staan leuke verhalen. Ook komen er
allerlei vertakkingen uit voort. Kort komt de tak Withaegh even naar voren. Er is
besloten om het boek bij een andere drukkerij te laten drukken. Er is een offerte van
Tom verkregen maar met andere nieuwe technieken van de nieuwe drukker is het
boek aanzienlijk goedkoper geworden. Tom vind het jammer maar wel begrijpelijk
dat een andere drukker het boek gedrukt heeft. Tom is nu samengegaan met een
andere drukkerij. Misschien hebben zij bij het volgende boek weer een concurreren-
de offerte. Er zijn 200 boeken met een harde kaft en 100 boeken met een zachte kaft
gedrukt. De kosten van de boeken zijn: ? 17,50 met een harde kaft en ? 7,50 met een
zachte kaft. Het vorige boek koste circa ? 24,-. Leden die voldoende reserves hebben
opgebouwd krijgen het boek. 

Wanneer wordt het eerste boek opnieuw aangepast en uitgebracht? Thijs antwoord
dat dit afhankelijk is van de tijd en de aanwezige gegevens. Voor een nieuwe genera-
tie moet gedacht worden aan zo’n 10 tot 15 jaar. Er zal een oproep gedaan worden
voor nieuwe gegevens om de looptijd te bekorten. Als er voldoende nieuwe gegevens
zijn kan het eerste boek aangepast worden en opnieuw uitgebracht worden. 
Hummelo en Keppel staan in de steigers. Henk Jaegermannis druk bezig met zijn
boek. Thijs en Freddy gaan verder met het derde boek. Verwacht wordt dat deze over
3 tot 4 jaar uitgebracht zal worden. Met de nodige hulp zal dit nog eerder kunnen
zijn. Direct na de jaarvergadering liggen de boeken klaar om meegenomen te wor-
den. Op de lijst staat wie voldoende reserves heeft opgebouwd om het boek zo mee te
krijgen. 

11. Huishoudelijke mededelingen omtrent het verdere verloop van de familiedag
Gaby licht het dagprogramma verder toe.

12. Rondvraag
Hoe actief worden de boeken weggegeven? Als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn
in de familievereniging en die gegevens aanleveren, kunnen eventueel ook een boek
krijgen. Ter stimulering kunnen nieuwe leden ook een boek krijgen. De vraag of een
boek weggegeven kan worden, kan gesteld worden via het bestuur.  

Algemeen wordt door de leden gesteld dat een webpagina van de familievereniging
een welkome aanvulling zal zijn voor het verkrijgen van meer leden en nieuwe infor-
matie. Door Barbara wordt het idee geopperd om een soort gastenboek in de webpagi-
na op te laten nemen om zo nieuwe Kempermannen op te sporen, ook wereldwijd.
Magda vult nog aan dat er al een webpagina is onder de naam familiekemperman.nl.
De eigenaren van deze pagina willen misschien wel een link maken. Hiermee wordt
rekening gehouden bij een eventuele op te zetten webpagina. Opmerking secretaris:
Buiten de vergadering heeft Remi Kemperman zich aangemeld om op korte termijn
een webpagina op te zetten en in de toekomst te onderhouden. 

Vanuit de leden wordt het voorstel
gedaan om de nieuwe datum voor de
volgende jaarvergadering gewoon te
laten staan rond Pasen. Er zal door het
bestuur nog over de datum gesproken
worden. 

13. Sluiting
Frits sluit om 12.00 uur de vergadering
en wenst iedereen een plezierige mid-
dag.

Gradus Kemperman, secretaris 

Op het internet en in de
kranten gezien en gele-
zen.

Hobby???
Jeroen Kemperman is zeer bedreven in
fotografie.
Treinen zijn een geliefd onderwerp.
Het zou fijn zijn als Jeroen eens van zich
liet horen. Dus Jeroen…of andere fami-
lie: meld je als je dit leest.
Bijzondere mensen.
Via Internet las ik dat er een
Kemperman betrokken is geweest in het
Stripmuseum te Groningen. Hij was
daar de directeur.
Verder is een Peter Kemperman werk-
zaam bij de Gelderlander.
Is Frank Kemperman uit Brabant een
gepassioneerd paardenliefhebber en
draagt zijn steentje bij aan “Indoor
Brabant” een paarden spektakel dat in
een geheel nieuw jasje naar buiten
treed 
Op internet kwam ik een reeks lesboe-
ken tegen, die bij de uitgeverij
Kemperman waren  uitgegeven.
Waarschijnlijk bestaat de uitgeverij niet
meer, maar Haarlem is een aankno-
pingspunt.

Fons Kemperman 
Uit Huissen-zand is een zeer geziene
gast bij voetbalclub Jonge Kracht. Hij is
daar al 30 jaar actief.
Eerst als keeper, maar al vele jaren fun-
geert hij als leider en assistent scheids-
rechter bij C-en D jeugd. En sinds kort
bij de A1.
Hij is zaterdags actief bij de jeugd en
zondags als teamleider.
Ook is hij al 25 jaar leider bij de jeugd-
kampen en is hij tevens daar de materi-
aalman. Ook haalt Fons al 23 jaar oud
papier op voor de club.
Fons is een icoon binnen Jonge Kracht
Huissen-zand



OVER LINTJES GESPROKEN

Koninklijke onderscheidingen
De Orde van Oranje-Nassau is op 4 april 1892 bij wet ingesteld. Deze Orde is na de
Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw de derde Nederlandse
orde. 
Hare Majesteit de Koningin is Grootmeester van de Orde.
In 1841 stichtte Koning Willem II als Groothertog van Luxemburg de Orde van de
Eikenkroon. Alhoewel dit geen Nederlandse orde was, werden onderscheidingen in
de Orde van de Eikenkroon regelmatig toegekend aan Nederlanders en buitenlandse
diplomaten. Na het overlijden van Koning Willem III in 1891 werd Luxemburg een
zelfstandige staat. Het gevolg was dat de onderscheidingen in de Orde van de
Eikenkroon niet meer konden worden toegekend door het Nederlandse staatshoofd.
De behoefte aan een nieuwe, derde, Nederlandse orde werd duidelijk. Die was nodig
om met name buitenlandse diplomaten koninklijk te kunnen onderscheiden, maar
ook om mensen uit de lagere klassen en standen hiermee een koninklijk schouder-
klopje te kunnen geven. Op 4 april 1892 - ten tijde van Koningin Emma als Regentes
van het Koninkrijk - werd de Orde van Oranje-Nassau ingesteld.
Herziening
In 1994 werd het Nederlands decoratiestelsel - na bijna dertig jaar discussie - bij wet
ingrijpend herzien. Vanaf de Algemene Gelegenheid in 1996 werd er voor het eerst
gedecoreerd onder de werking van het herziene stelsel. De wetgever had bij de herzie-
ning een democratischer decoratiestelsel voor ogen waarin voor automatismen geen
plaats meer was. De hoogte van de onderscheidingen werd losgekoppeld van rang en
maatschappelijk status. In principe kan iedereen in onze samenleving worden gede-
coreerd. Een decoratie wordt namelijk uitsluitend toegekend op basis van bijzondere
persoonlijke verdiensten voor de samenleving.
Tot 1996 bestond de Orde van Oranje-Nassau uit vijf graden. Daarnaast waren er tot
1996 Eremedailles in goud, zilver en brons aan de Orde verbonden. De dragers van de
Eremedaille werden niet opgenomen in de Orde. Sinds 1996 worden de Eremedailles
niet meer uitgereikt, terwijl de Orde van Oranje-Nassau nu zes graden heeft: 

Ridder Grootkruis  Grootofficier  Commandeur  Officier Ridder  Lid

Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-
Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder ver-
dienstelijk hebben gemaakt. De nadruk bij een benoeming in de Orde van Oranje-
Nassau ligt op de bijzonderheid van de verdiensten voor anderen. Denk hierbij aan
onmisbare vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor jeugd- en jongerenwerk of
belangeloos maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Kortom: het gaat hier
om bijzondere, persoonlijke verdiensten die door hun uitstraling duidelijk herken-
baar zijn in de samenleving.
Ook iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, kan worden onderscheiden.
Zulke ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de hoofdfunctie’ moeten echt
uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag wor-
den verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Verder
mogen de verdiensten niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of
instelling waaraan de kandidaat is verbonden. De samenleving moet er baat bij heb-
ben.
De basis van de onderscheidingstekens van de Orde van Oranje-Nassau is het ‘versier-
sel’, een vierarmig wit en blauw geëmailleerd kruis dat hangt aan een kroon. In het
midden van het kruis bevindt zich een blauw geëmailleerd medaillon met daarop de
Nederlandse leeuw. Dit medaillon heeft als omschrift: ‘JE MAINTIENDRAI’. De keerzij-
de van het versiersel is op gelijke wijze uitgevoerd, behalve dat op het medaillon een
gekroonde ‘W’ staat en het omschrift van het medaillon ‘GOD ZIJ MET ONS’ luidt.
Tussen de armen van het kruis bevindt zich een lauwerkrans. Voor militairen w
Het lint waaraan het versiersel van de Orde van Oranje-Nassau wordt gedragen, is
oranje met links en rechts een blauwe en een smallere witte baan. De uitvoering van
de versierselen zijn per gradatie verschillend.
Behalve de versierselen ontvangt de gedecoreerde een oorkonde, met daarop vermeld
de naam van de gedecoreerde en de graad waarin deze is onderscheiden. Ook de
datum en het nummer van het betreffende koninklijk besluit staan op de oorkonde
vermeld

OPROEP 
Gelezen op het internet.

Mijn naam is van Dongen-Kemperman.
Ik zoek mijn neef. De naam is Johan.
Geboren: 18 juni 1943
Wie weet wat over Johan??
Graag reactie naar:
Willievan60@hotmail.com
Regel uit het bericht:
Hi Johan en Annemarie. Ik ben een
nicht van jou. Mijn vader is Henricus en
ik heb je gekend. Mijn man en ik zijn
eens bij jullie geweest toen je nog in
Delden woonde. Als je kunt laat wat van
je weten…
Misschien dat dit oproepje ertoe bij-
draagt dat Mevr. Van Dongen haar neef
terug vind??

Gouden Gelderland
(ingezonden door Barbara.)

Land met veel gezichten
Land met een historie reeds meer dan
100.000 jaren
Land met kastelen met parken en mooie
tuinen
Land om van te dichten

Het heeft zijn achterhoek
Het heeft zijn rivieren met kribben en
met dijken
Het heeft zijn uiterwaarden en zijn pol-
ders
Het heeft zijn vruchtbaar groene land
dat is de achterhoek

Langs waters en rivieren zie ik ook
molens staan
Langs beekjes en hun bedding gaan
vogels in het rond
Langs akkers gaat mijn oog naar de
verre horizon
Langs oude stadjes en al wat historie is
wil ik ook gaan

In Gelderland is het waar ik mijn oor-
sprong vind
In Gelderland stond ooit de wieg van
mijn oud geslacht
In Gelderland daar zijn ze nog
In Gelderland vind je De Kemperman.

Geboren

Incipit vita nova (hier begint een nieuw
leven).
Jannes Pieter Kemperman
Hij is geboren op 19 mei 2006 om 02.21
uur en weegt 3245 gram
Wij zijn dolblij en apetrotse ouders

Gerjan en Femke Kemperman
Huissen



Ik wil vanaf deze plek even met u allen (kort) bij het overlijden van mijn vader stil
gaan staan. Ik doe dit met een aantal persoonlijke herinneringen. Net zoals ieder van
u zijn eigen herinneringen aan mijn vader zal hebben.

Mijn vader is overleden en we staan nu op het punt van zijn crematie. 
Mede namens mijn moeder; mijn beide zussen, hun aanhang en alle kleinkinderen
wil ik u danken voor uw komst.

Voordat ik echter verder ga wil ik mijn grote dank uitspreken naar mijn moeder en
mijn beide zussen Gerry en Marianne. Zij hebben zich jaren bekommerd om het wel-
zijn van mijn vader, elk op hun eigen wijze. 
Mijn moeder wil ik graag sterkte wensen, in de tijd die komen gaat, en die zij nu als
alleenstaande gaat doorbrengen. Het zorgen voor mijn vader hoeft nu niet meer. Ik
zou Ma willen vragen meer tijd voor zichzelf te willen reserveren en op tijd haar rust
te willen pakken.

Mijn vader was een slimme vent.
Dankzij hem heb ik dit jaar voor het eerst sinds jaren de beide Kerstdagen EN de jaar-
wisseling vrij. We hebben het er met een geintje voor die tijd nog over gehad. Dat hij
het nu op deze wijze zo heeft willen regelen, had voor mij niet echt gehoeven. Maar
toch bedankt.

Henk is geboren als Hendrikus Johannes Kemperman. Als 9-e kind in een gezin van 10
kinderen. Geboren in de Dieserstraat te Zutphen, in een huis wat er nu niet meer is.
Gelegen tussen het “huisje met de Leeuwtjes” en een café. Treffender kan haast niet. 
Verbonden tussen het oude hart van zijn Zutphen en de geneugten van al het lekkers
van een café. Niet dat hij daar vaak kwam (in tegen stelling tot wat ik over mijn opa
gehoord heb…), maar een borreltje en een sigaretje op zijn tijd, konden hem wel
bekoren.

Een Rooms-Katholiek gezin was zijn basis. Maar toen hij een eigen mening begon te
vormen botste dat met zijn ouders. Zijn weigering om naar de Kerk te gaan, leverde
hem enkele malen weken huisarrest op. 
Hij ging echter niet bij de pakken neerzitten, maar maakte van de nood een deugd.
Tijdens zijn huisarrest leerde hij dammen en schaken en later ook nog een wereld-
taal: “Esperanto”.

Dat laat gelijk een aantal (karakter-)trekjes van mijn vader zien. Hij was principieel;
overtuigd socialist; anti-kerkelijk; leergierig en had belangstelling voor nieuwe zaken
en culturen.

Kort voor de Tweede Wereld-oorlog leerde hij in Zutphen zijn grote liefde kennen.
Met die vlam, mijn moeder, is hij later ook getrouwd. 
Dat resulteert nu in een huwelijk van bijna zestig jaar. Dat huwelijk was tegelijkertijd
te omschrijven als goed en liefdevol. De beste typering hoorde ik laatst als: “ze kon-
den niet met elkaar; maar zeer zeker ook niet zonder elkaar..” 
Begonnen in de Nieuwstadskerksteeg, bij juwelier Slotboom achter, en daarna in een
nieuwe woning aan de Mgr. Nolensstraat 19 te Zutphen en dan voor hem eindigend
in een aanleunwoning op de Polbeek.

Afstand nemen van hun huisje in de Nolensstraat bleek toch wel heel erg moeilijk.
De kinderen vonden dat ze eigenlijk al 5 jaar eerder naar de Polbeek hadden moeten
gaan. Dan hadden ze nog meer kunnen genieten en nieuwe vrienden kunnen maken;
nu bleek dat allemaal veel lastiger en moeilijker. 
Dat is ook de reden dat we onderweg hier naar toe, nog even een korte tussenstop in
de Mgr. Nolensstraat gemaakt hebben.

Na al die jaren, stonden mijn ouders op het punt om uit elkaar gehaald te worden.
Mijn vader was eigenlijk al tijden “rijp”voor een verzorgingshuis. Het feit dat beiden
nog samen waren en (deels) voor elkaar konden zorgen, had hen nog samen laten
zijn. Achteraf bezien, gelukkig maar.
Ik wil vanaf deze plek dan ook graag, mede namens de rest van de familie, mijn grote
dank uitspreken voor de liefdevolle verzorging en de persoonlijke aandacht die hij
ontving van de medewerkers van huis De Polbeek en ook van de medewerkers van de
Sprankel, waar hij met veel plezier twee dagen in de week naar toe ging.

Dankzij hun inspanningen bleef  mijn vader zin in het leven houden (al werd dat de
laatste tijd ook wel minder); en bleef de levensstandaard, waar hij toch veel waarde
aan hechtte, hoog. 

De laatste tijd echter besefte hij dat zijn lichamelijk achteruitgang, zijn kwaliteit van
leven, toch wel heer erg achteruit ging. Het feit dat hij dat geestelijk nog goed besef-
te, deed hem juist het meeste pijn.

Niet meer auto kunnen rijden; je vrij-
heid verliezen; het roken van een siga-
retje; het drinken van een kop koffie;
het zelfstandig kunnen eten; het eten
van gepureerd voedsel (zelf typeerde hij
dat als het eten van astronauten kip-
pestront), dat maakte het accepteren
van zijn ziekte; een aan Parkinson ver-
wante aandoening, toch wel heel lastig.
Maar zoals ook op de rouwkaart staat
vermeld; hij kon nog geweldig genieten
van de kleine dingen in het leven. 
De verhalen en de foto’s van de reizen
van de kinderen en kleinkinderen. 
Gerry en Harry naar Thailand; Marianne
naar Indonesië en andere delen van
Azië. Ellen in Egypte. Hugo en Patricia
naar Amerika. Hij zoog de verhalen daaro-
ver in zich op.

Maar ook de simpele dingen in het leven
waren waardevol voor hem.
Sinterklaasavond 2005; de hulp van
Jinke bij het eten van zijn gebak; het
samen uitpakken van de cadeautjes, het
na die tijd donderen met Akkie en Kjille.
Zijn ogen straalden dan en je kon zien
dat hij op die momenten ten volle
genoot.

Het werk van Myrthe en Rik vond hij
prachtig. Vooral de verhalen waar ze
vaak mee aankwamen.

Hij was trots op zijn kinderen, hun aan-
hang en op al zijn kleinkinderen. Hij
maakte absoluut geen onderscheid in lief-
de, aandacht en interesse in de verschil-
lende personen.

Het was ook een man die zijn gevoelens
en emoties niet snel toonde. Maar het
bijwonen van een deel van het huwelijk
van kleindochter Ilse met Rene, was
voor hem een werkelijk hoogtepunt.
Nadien werden alle foto’s dan ook met
volle overgave bekeken. Het was mooi
dat ma en hij in de gelegenheid werden
gesteld om dit bewust mee te mogen
maken.

Ter nagedachtenis aan Henk Kemperman



VERSLAG van de ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

gehouden op 23 april 2006 in de Mosterdhoeve te Doesburg

Er zijn 52 aanwezigen (inclusief bestuur).

1. Opening door de voorzitter
Frits opent de vergadering om 11.05 uur en heet iedereen van harte welkom. 
De voorzitter ligt alvast een tipje van de sluier op van de activiteiten voor de dag.

2. Vaststellen van de agenda
In ongewijzigde vorm.

3. Mededelingen
Er zijn twee afmeldingen. Harrie uit Westervoort is afwezig vanwege de communie
van zijn kleinzoon en kleindochter. In verband met de afmelding wordt iedere aan-
wezige gevraagd om eens over de datum van de algemene ledenvergadering na te
denken. Misschien kan de dag beter gepland worden. Ideeën zijn van harte welkom.
Ben is vanwege gezondheidsredenen niet in staat te komen. Hij is in gedachten bij
ons. Er gaat een kaart rond waarop een ieder zijn wensen voor Ben kan uiten. 

Voor het schrijven van het sfeerverslag van de dag biedt wederom Barbara uit
Castricum haar diensten aan.

Frits doet een vooraankondiging tot de algemene vergadering: de vereniging heeft
vrijwilligers nodig voor in de kascommissie en een contactpersoon. De leden kunnen
hier even over nadenken, er wordt op teruggekomen in agendapunten 8 en 9. De
voorzitter is blij dat het bestuur weer voltallig is. De vacature van secretaris is tot dus-
ver waargenomen door Gradus.

Eventuele bidprentjes en geboortekaartjes graag verzenden via de contactpersonen.
Deze staan vermeld in de Journaals. Zij onderhouden weer contact met Corrie.

4. Notulen van de algemene ledenvergadering op 17 april 2005
Zonder opmerkingen vastgesteld, met dank aan de secretaris.

5. Vaststellen van het financieel verslag 2005 en verslag van de kascommissie
Penningmeester Eric licht de inkomsten en uitgaven toe in relatie tot de begroting.
Er zijn niet veel verassingen in relatie tot afgelopen jaren. De inkomsten lopen onge-
veer gelijk met de begroting. Alleen de kosten van de jaarvergadering zijn hoger uitge-
vallen. Dit heeft te maken met de hogere kosten in verband met het lustrum. Er is
daardoor iets ingeteerd op het vermogen. Overige kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. 
In de balans is het eigen vermogen met de reservering per lid weggezet. Van de opge-
zegde leden is de reservering toegevoegd aan de leden.

Aansluitend spreekt Gerard Kemperman
uit Leiderdorp namens de kascommissie
(Gerard Kemperman en Ton van Delft
uit Tilburg) zijn goedkeuring uit over
het financieel verslag. Hij stelt tijdens
de vergadering voor de penningmeester
décharge te verlenen over het jaar 2006,
hetgeen met applaus wordt beantwoord.

6. Vaststellen van de begroting 2006 en
contributie 2006
De begroting voor 2006 wordt door Eric
doorgenomen. De contributie voor 2006
is opnieuw ongewijzigd 
(€ 16,-), maar vrijwillige donaties hier
bovenop blijven van harte welkom. De
kosten voor de jaarvergadering zijn weer
gesteld op de vertrouwde ? 500,-. Wat
niet in de begroting vermeld staat zijn
de kosten voor het 2e boek. Deze kosten
worden ontrokken aan de reserves. Naar
aanleiding van een vraag van Gerard
wordt door Eric aangegeven dat de
kosten van de porti verhoogd zijn omdat
hierin nu ook de kosten van de verzen-
ding met betrekking tot de familiedag
meegerekend zijn. Eerder waren de por-
tikosten in de kosten van de jaarvergade-
ring opgenomen hetgeen uiteindelijk
geen realistisch beeld geeft. Bij de eerst-
volgende vergadering wordt beraden of
verzending per e-mail een optie is.
Vanuit de aanwezige leden blijkt dat
niet voor allen zending per e-mail
geschikt is. 
Er zijn geen vragen, en de begroting
wordt door de ledenvergadering aange-
nomen.

7. Bestuursverkiezing
Gradus wordt onder applaus benoemd
tot secretaris.
Freddy is herkiesbaar en wordt onder
applaus door de vergadering herbe-
noemd voor 3 jaar. 

8. Verkiezing leden van de kascommissie
Ton van Delft maakt nog deel uit van de
kascommissie. Magda uit Raalte en
Gerard uit Leiderdorp zijn niet meer
herkiesbaar. Er zijn twee nieuwe leden
benodigd voor de kascommissie. Henk
Boomkamp uit Raalte en Angèle
Kemperman uit Vught melden zich aan
als nieuwe vrijwilligers. Zij zullen met
Ton van Delft de Kascommissie vormen
voor 2007. 

9. Uitbreiding boekcommissies, genea-
logie en contactpersonen
Thijs en Freddy doen bijna alle uitwer-
kingen en het bezoeken van archieven
zelf. Mocht één van hen uitvallen dan
staat iemand er alleen voor. Aan ieder-
een wordt verzocht graag na te denken
om deel te nemen aan de genealogie en
boekcommissies. Ondersteuning is heel
belangrijk. Wie voelt zich geroepen om
deel te nemen. Angèle stelt voor om een
bredere oproep te doen. Misschien wel
bij de Kempermannen die nog geen lid
zijn of bij leden informeren die kinde-
ren en/of kleinkinderen hebben. Door



✟
In Memoriam Ben Kemperman

Op 12 juni is onze oud-secretaris en oud-voor-
zitter Ben Kemperman op 58-jarige leeftijd
overleden. Ben was al geruime tijd ziek,
waardoor hij niet meer in staat was de laatste
familiedag in Doesburg bij te wonen.
Ben is vanaf het eerste moment van de
Familievereniging actief geweest. Bij de oprich-
ting in 1990 meldde hij zich spontaan aan om
in bestuur of commissie iets voor de jonge vere-
niging te kunnen betekenen. Hij heeft toen
samen met Harrie (Westervoort) en Henk
(Veldhoven) de redactie van het Kemperman

Journaal gevormd, en daarmee de basis gelegd voor een levendig verenigingsperi-
odiek. Toen een paar jaar later de functie van secretaris vacant kwam, heeft hij
die taak op zich genomen en tot 2002 vervuld. In 2002 volgde hij Gerard op als
voorzitter, maar die functie heeft hij slechts kort kunnen vervullen. Al na een
jaar werd bij hem prostaatkanker geconstateerd, wat hem ertoe dwong om in
2004 de voorzittershamer over te dragen aan Frits. Gelukkig kon hij afgelopen
jaar, bij ons lustrum in Het Loo, er nog bij zijn, maar de voortschrijding van zijn
ziekte maakte het hem onmogelijk om dit jaar naar Doesburg te komen. Hij heeft
enkele weken voor zijn overlijden uit de handen van de voorzitter nog kennis
kunnen nemen van het 2e Familieboek, dat hij met blijdschap en trots heeft ont-
vangen.
Ben was een zeer aimabel mens, een prettige man in de omgang en van nature
bescheiden. Hij had altijd een goed oor voor meningen en argumenten die niet
de zijne waren, zonder zijn eigen mening daaraan ondergeschikt te maken. Hij
had in onze bestuursvergaderingen nooit het hoogste woord, maar wist bij one-
nigheden vaak de nuance te zoeken en met rake opmerkingen de meningsver-
schillen tot de juiste proporties terug te brengen. Bescheiden, niet de behoefte
om op de voorgrond te treden. Toen Gerard in 2002 wilde aftreden, is Ben
gevraagd of hij de post wilde overnemen. Ben reageerde in de trant van: “ik
geloof niet dat ik een goede voorzitter zou zijn”, maar Gerard wist wel beter. Ben
moest zijn bescheidenheid van zich afzetten, want de rest van het bestuur was
van mening dat hij deze taak wel degelijk aan kon. Helaas heeft hij maar kort de
kans gekregen om zijn kwaliteiten als voorzitter ten toon te kunnen spreiden.
We hebben afscheid genomen van Ben bij hem thuis, en tijdens de uitvaart-
dienst. De uitvaart was een prachtige, ingetogen en persoonlijke lofrede op Ben’s
betekenis voor zijn familie, vrienden en collega’s. Ben heeft zich vroegtijdig ver-
zoend met zijn lot, en heeft er daarna alles aan gedaan om zijn familie en naaste
omgeving tot steun te kunnen zijn. Als bezoekers verdrietig waren, heeft hij ze
opgebeurd. Zijn lijden heeft hij met een onvoorstelbare kracht gedragen. 
“Ben was een echte familieman” werd gesproken tijdens de overwegingen gedu-
rende de uitvaartdienst. Dat was Ben zeker, voor zijn eigen familie, en voor alle
familieleden van de vereniging. Ben was er altijd voor zijn familie en vereniging,
en wij allen zullen Ben missen.
We wensen zijn vrouw Yvonne, Bart, Janou en Chris, en zijn moeder alle kracht
toe die zij nodig zullen hebben met het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur, Eric Kemperman

seerde activiteiten is dit een gigantische
klus. Tevens verzorgt ze de administra-
tie en het indelingsrooster voor de vrij-
willigers.
Grote verdienste van mevr. Kemperman
is dat zij zeer goed met mensen kan
omgaan. Zij heeft het vermogen om pro-
blemen in den minne te schikken. Ze
wordt gezien als een onmisbare factor
binnen de Stichting Gemeenschapsraad
Huissen Zand

MIEP…PROFICIAT!!!

De website van de zorgtoeslag is erg hot’
Door CARINE TEN CATE 
Uit de Gelderlander 15-03-2006

ZEVENAAR - Ouderen en internet is booming business. Maar lang niet elke cursus
biedt wat senioren nodig hebben. Loes Kemperman uit Zevenaar weet raad. Ze
neemt ouderen in hun eigen huis stap voor stap het world wide web op. 

Loes Kemperman van Senconsult begeleidt Lies Lankwarden thuis in haar werkka-
mer bij het internetten. Foto: Henk Rodrigo
„Let op het snoer“, waarschuwt Lies Lankwarden (75) als ze haar voordeur open-
zwaait. „Morgen komt die ADSL-meneer en wordt het allemaal mooi weggewerkt.“

De Zevenaarse heeft al drie keer les gehad van de startende onderneemster Loes

Kemperman van het bedrijf Senconsult.
Ze kan klikken met de muis, scrollen,
slepen, e-mailen en een beetje googlen.
„Computerles aan huis is een uitkomst“,
vindt Lankwarden. „Ik ben voor een
computercursus naar de
Volksuniversiteit geweest en kwam
midden tussen de keien. We zaten daar
met twaalf mensen. Elf snapten het en
eentje niet. Die ene was ik.“

De computerbegeleidster stelt voor een
e-mail te versturen naar iemand uit haar
contactpersonenlijst, met haar kinde-
ren, haar broer in Amerika en
Senconsult. „Loes, jij bent weer het
slachtoffer. Jij krijgt deze mail. Een
nieuw bericht is twee keer klikken hè?“ 

Is Kemperman zelf een giga computer-
junk? „Absoluut niet“, antwoordt ze. „Ik
ken veel grotere computernerds dan ik
zelf ben. In het begin dacht ik dat dat
een handicap zou zijn. Nu weet ik dat
het juist in mijn voordeel is. Ik kan het
op een begrijpelijke manier uitleggen en
ik snap hun huiver: ‘stel dat ik op de ver-
keerde knop druk’.“ Senconsult is het
resultaat van wat Kemperman in haar
omgeving tegenkwam. „Mijn schoon-
moeder in Rheden had uitgezocht dat ze
voor een computercursus naar Doesburg
moest. Ze moest eerst op typecursus,
daarna op een basiscursus, dan een
Word-cursus en daarna de internetcur-
sus. Ze zou jaren onder de pannen zijn.
Ik merkte ook dat cursussen voor oude-
ren niet voldoen. Er wordt teveel randin-
formatie gegeven over wat je allemaal
wel niet op de computer kunt. Dat
schrikt af.“

In drie tot vijf bezoeken leert Loes
Kemperman senioren patiencen, e-mai-
len en internetten. Ze geeft haar klanten
een losbladig boek. „Eerst wordt het
toetsenbord uitgelegd. Wat is een tab-
toets en waar vind je die? En wat bete-
kent punt-nl, punt-de en punt-be?“

Welke websites spreken ouderen aan?
„De zorgtoeslag is erg hot. En digid, een
site met overheidsinformatie wordt ook
veelbezocht.“



De geboorte van mijn zoon Kjille. Het was een tijd waarin mijn  moeder enige tijd in
het ziekenhuis moest verblijven. Hij kwam dan vaak bij ons eten en dergelijke. Als ik
dan met het eten bezig was (Monique was dan nog aan het werk), kreeg hij de baby in
zijn handen gedrukt. Het verschonen van een luier of het geven van een fles waren
zaken waar hij niet mee bekend was, maar die hij graag en met liefde voor het eerst
in zijn leven deed. Heimelijk keek ik dan wel eens en zag hem dan intens genietend
bezig met zijn kleinzoon. Heerlijk.

In de oorlog, werd hij te werk gesteld in Duitsland. Het toont hem dat hij absoluut
geen hekel aan Duitsers heeft gekregen of heeft ontwikkeld. Hij nam de zaken zoals
ze waren, en maakte er het beste van. 
Echter koolraab was nadien een verboden iets. Dat werd thuis slechts gegeten als
mijn vader andere diensten had of weg was. Hij weigerde dat te eten en kon al bijna
de lucht niet verdragen sinds zijn Duitse tijd (koolrabi soep etc.). Als je hem dat
opdiende; een grotere belediging was eigenlijk niet mogelijk.

Na de oorlog kwam hij op een gegeven moment terecht in de kartonnage industrie.
Na een dienstverband van  ruim 40 jaar, waarvan het grootste deel bij FIBOR in
Zutphen, onderdeel van kartonfabriek de Hoop en later FiborPackaging. 
Jaren fungeerde hij als ploegbaas en werd er gewerkt in een drieploegen dienst. 
Ook was hij daar betrokken bij de ontwikkeling van een hard-kartonnen crematiekist
(helaas was deze momenteel niet beschikbaar). Hij kon zijn ei wel kwijt in zijn werk.
Hij ging dan ook meestal wel met plezier naar zijn werk.

Daarnaast was hij ook een sociaal bewogen man. Anders dan mijn moeder, bewoog
mijn vader zich meer op het organisatorische vlak. 
Hij maakte deel uit van de personeelsvereniging van de Hoop. 
Hij was betrokken bij de organisatie van vele paaseizoek wedstrijdjes;
Sinterklaasvieringen, Waddenzee-vistochten en dergelijke. Maar ook klaverjassen in
de Uitwijk en biljarten deden hem opleven.
Hij maakte daar graag tijd voor vrij. Ik zie hem nog vaak in de kamer zitten, tellend
aan lijsten en standen bijwerkend, van weer een of andere klaverjas competitie.

Zo ben ik gekomen aan zijn hobby’s. 

Nog zie ik hem vaak op zondagochtend in de kamer zitten met zijn broers, Jan,
Gerrit en Theo. Harten jagen of klaverjassen. Later het kaarten met tante Fietje en
ome Reind. Of  het jokeren met Tante Dit. Ook Monique en ik hebben vaak met pa en
ma zitten kaarten. Daar kon hij echt van genieten; mits het maar serieus gebeurde.

Zoals wellicht bekend was vissen toch wel een van zijn grootste hobby’s. Dat resul-
teerde onder andere in het uitzoeken van deze rouwkaart. De afbeelding daarop,
benaderde zijn leven en hobby toch het meest. Vaak was hij alleen of met buren en
vrienden te vinden langs de waterkant. 

Ik kan mij nog herinneren dat ik vroeger wel eens mee ging. Vissen was nou niet
bepaald mijn grootste hobby, maar samen dingen doen was toch wel leuk. 
Als pa dan mijn hengel “klaar gemaakt had” begon hij met zijn eigen spullen.
Voordat hij die echter te water kon laten, had ik meestal al wel enkele keren het
snoer in de knup gehad en 
had ik de zin er al wel weer af. Ik ging dan meestal bramen zoeken of hutten bouwen of
wat dan ook, maar zelden bleef ik vissen. Het maakte hem niets uit.

Toen ik ouder werd, raakten wij steeds vaker in gesprek. We discussieerden dan over
onze politieke opvattingen; over de Partij van De Arbeid; over het gebruik van de
VARA-gids enz. Hij was standvastig aan zijn principes; probeerde je met argumenten
te overtuigen; maar respecteerde wel een mening en een opvatting die anders was
dan de zijne.
Ik bewaar daar goede herinneringen aan en het heeft mij denk ik wel mede gevormd
tot de man die ik nu ben.

Vakantie verhalen vond hij altijd prachtig om aan te horen. Maar zelf op vakantie
gaan was toch wel het mooiste. Met z’n allen op de bromfiets naar het huisje van
tante Ted en ome Wim in Egmond Binnen; later de vakanties in Oostenrijk. De reizen
naar Tsjecho-Slowakije; Hongarije (Budapest). De grote reis naar broer Bernhard in
Canada. Jaren werd daar nog over gesproken en van genoten.

Ik wil afsluiten met waar ik mee begonnen ben. 
Herinner mijn vader, ieder voor zich op zijn of haar eigen wijze. 
Het was een prima vent; liefdevol en attent en ook met zijn eigenaardigheden.
Dat maakt hem en ons tot unieke mensen. We nemen nu afscheid van hem. 

PPaa,,  ddee  ggrrooeetteenn..

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
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