
Voorwoord
Wat hebben we het warm gehad, zo rond de festiviteiten van onze Hare Majesteit de
Koningin en de viering van ons bevrijd Nederland. De temperaturen waren uiterst
zeldzaam. Maar niet alleen het warme weer gaf ons een behaaglijk gevoel, ook de
familiedag van de Kempermannen was een warme belevenis. Even weer die vertrouw-
de gezichten zien met spontane reacties. En dan al die leuke verhalen en nieuwtjes
die we elkaar te vertellen hadden. 
En dan ook nog de geboorte van onze nieuwe website! Ook hiervan kregen we het
even warm….
Onze familienaam op het Internet!
Met een paar klikken veel historie lezen, leuke foto’s bekijken etc. Iets waar we met
zijn allen best trots op mogen zijn. Verder in het Journaal leest u er meer over. Dus ga
er maar eens voor zitten.
Ik wens u veel leesplezier.

De redactie.

FAMILIE VERENIGING “KEMPERMAN”

VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, 
gehouden op 22 april 2007 in de Erve Kots te Lievelde

Er zijn 52 aanwezigen (inclusief bestuur).

1. Opening door de voorzitter
Frits opent de vergadering om 11.10 uur en heet iedereen van harte welkom. 

2. Vaststellen van de agenda
Agendapunt 10 wordt verschoven naar de lunch. De manager van Erve Kots zal dan
de huishoudelijke mededelingen omtrent het verloop van de familiedag verzorgen.

3. Mededelingen
Voor het schrijven van het sfeerverslag van de dag biedt wederom Barbara uit
Castricum haar diensten aan. Barbara geeft wel aan dat van het vorige sfeerverslag de
helft maar in het Kemperman Journaal was opgenomen. Er zal nu beter op gelet wor-
den dat het goed komt.
Frits doet een vooraankondiging tot de algemene vergadering: de vereniging heeft
één vrijwilliger nodig voor in de kascommissie. De leden kunnen hier even over
nadenken, er wordt op teruggekomen in agendapunt 8. 
Als ingekomen post is er een geboortekaartje van Frits en Marcela Aguilera Alarcón
binnengekomen van de geboorte van hun zoon Thomás Enrique.
Het laatste Kemperman Journaal telde slechts zes pagina’s. Corrie heeft niet veel
kopij binnengekregen. Als iemand leuke stukjes heeft om te plaatsten, dan kunnen
deze aangeleverd worden bij Corrie. Zie voor de  gegevens van Corrie het colofon in
het Kemperman Journaal. Er is een nieuw item in het Journaal opgenomen namelijk
“Rararaa wie zijn wij?” Dit is gedaan om een sneeuwbaleffect te bewerkstelligen om
te komen tot meer interactie onder de leden.

4. Notulen van de algemene ledenvergadering op 23 april 2006
Behoudens de opmerking dat de Eurotekens zijn afgedrukt als vraagtekens worden
de notulen vastgesteld, met dank aan de secretaris.
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5. Vaststellen van het financieel verslag 2006 en verslag van de kascommissie
Eric licht de inkomsten en uitgaven toe in relatie tot de begroting. In verband met de
verspreiding van het boek is er een kleine afwijking ten opzichte van andere jaren.
Er zijn meer boeken verkocht dan andere jaren. De uitgaven zijn binnen de begroting
gebleven. De kosten van de familieboeken zijn gedekt. Het bedrag is onttrokken
aan de reserves. Het geld wat overgehouden is, is weer toegevoegd aan de reserves.
Het eigen vermogen staat op ongeveer € 1500,-. De totale reservering staat nu op
bijna € 11.000,-. Verder zijn er ten opzichte van 2006 geen noemenswaardige verande-
ringen. Aansluitend spreekt Ton van Delft uit Tilburg namens de kascommissie zijn
goedkeuring uit over het erg goede financieel verslag. Hij stelt tijdens de vergadering
voor de penningmeester (en bestuur) décharge te verlenen over het jaar 2007, hetgeen
met applaus wordt beantwoord.

6. Vaststellen van de begroting 2007 en contributie 2007
De begroting voor 2007 wordt door Eric doorgenomen. De contributie voor 2007 is
opnieuw ongewijzigd (€ 16,-) gebleven. Door een aantal leden worden naast de contri-
butie extra donaties gedaan waarvoor hartelijke dank. Vanwege een hogere rente is
overgestapt van een spaarrekening naar een RenteMeerrekening. De portie/telefoon-
kosten zijn iets verhoogd omdat de postzegels duurder zijn geworden. Er zijn geen
kosten opgenomen voor een nieuw familieboek. Ten opzichte van 2006 zijn er verder
geen noemenswaardige verschillen. In totaal wordt € 400,- begroot om toe te voegen
aan de reserves.
Er zijn geen vragen, en de begroting wordt door de ledenvergadering aangenomen.

7. Bestuursverkiezing
Niemand heeft zich voor de vergadering aangemeld om deel te nemen in het bestuur.
Een nieuw bestuurslid is altijd welkom. Mogelijk is er iemand voor volgend jaar. 
Eric en Gaby zijn dit jaar herkiesbaar en worden onder applaus door de vergadering
herbenoemd voor 3 jaar. 

8. Verkiezing leden van de kascommissie
Ton van Delft is niet meer herkiesbaar. Henk Boomkamp uit Raalte en Angèle
Kemperman uit Vught  maken nog deel uit van de kascommissie. Harry Jansen uit
Zutphen meldt zich aan als nieuwe vrijwilliger. Hij zal met Henk Boomkamp en
Angèle Kemperman de Kascommissie vormen voor 2007. 

9. Presentatie website
Frits kondigt het hoogtepunt voor de jaarvergadering van dit jaar aan. Het is de pre-
sentatie van de website. Tijdens de vergadering van vorig jaar is het voorstel geopperd
dat een eigen internetpagina een welkome aanvulling zal zijn voor het verkrijgen
van meer leden en nieuwe informatie. Na afloop van de vorige ledenvergadering
heeft Remi Kemperman uit Almere zich vrijwillig gemeld. Het initiatief is dankbaar
door het bestuur omarmd en van zijn hand is een prachtige website gemaakt. Remi is
het afgelopen jaar druk bezig geweest met de site. Het resultaat is om trots op te zijn. 

Vervolgens geeft Remi, middels een lap-
top en beamer, een presentatie over de
website. Remi is de webmaster van de
site. Hij doorloopt stap voor stap iedere
pagina van de site en geeft er de nodige
uitleg bij. Alle bestuursleden en contact-
personen hebben een eigen e-mailadres
en telefoon- en faxnummer gekregen. In
het gastenboek (verzoek van Barbara tij-
dens de vergadering van vorig jaar) kan
iedereen een bericht achterlaten. Op de
site wordt informatie gegeven over de
jaarvergadering en aanmeldingen kun-
nen ook via de site geschieden. Ook zal
een pdf-bestand van het Kemperman
Journaal op de site gezet worden.
Benadrukt wordt dat dit alleen gedaan
wordt als ondersteuning en versterking,
iedereen blijft gewoon de papieren ver-
sie van het Kemperman Journaal thuis
ontvangen. De website zal het Journaal
zeker niet vervangen. Ook kunnen via
de site familieboeken besteld worden.
De website is via diverse zoekmachines
op het internet te vinden. De site is te
vinden onder: www.familievereniging-
kemperman.nl
Het is een megaklus van Remi geweest
om dit voor elkaar te krijgen. Remi
krijgt een warm applaus van alle aanwe-
zige leden

Er worden door de leden nog de volgen-
de vragen gesteld:
• Kunnen mensen, die geen lid zijn en

die iets lezen op de website, zich ook
opgeven voor de familiedag? Daar is
door het bestuur nog niet over
gesproken. Als de kosten van de dag
gewoon betaald worden dan moet die
mogelijkheid zeker bestaan. Er zal
een aanpassing op de site worden
gedaan dat alle Kempermannen wel-
kom zijn. 

• Blijft de kleurstelling van de achter-
grond in de marmerkleur? Remi ant-
woordt dat er vele verschillende kleu-
ren zijn geprobeerd en dat dit de
meest duidelijke achtergrondkleur is. 

• Hoe werken de telefoon- en faxnum-
mers? Als er gebeld wordt dan wordt
eerst doorgeschakeld naar het ge-



wone telefoonnummer. Wordt deze niet beantwoord dan wordt doorgeschakeld
naar de voice mail die het bericht vervolgens als e-mailbericht verstuurt. Een fax
komt binnen als e-mailbericht.

• Er moet nog een foto van Freddy geplaatst worden. Hoe is Freddy te bereiken? Dit
kan per telefoon of via het e-mailadres van Thijs.

Remi doet het verzoek aan de leden of er iemand is die de eerste en tweede pagina
kan vertalen in het Engels en/of Duits. Eric biedt zich aan om de Engelse vertaling te
verzorgen en Barbara vraagt haar broer, die in Duitsland woont, of hij de Duitse ver-
taling voor zijn rekening wil nemen. 
Remi merkt nog op dat bij Regio Oost drie contactpersonen staan genoemd. Als het
algemene e-mailadres Regio Oost wordt aangeklikt dan krijgen alle drie de contact-
personen de e-mail binnen. Wil je individueel een contactpersoon van Regio Oost een
berichtje sturen dan kan dit ook door specifiek het e-mailadres van die persoon aan
te klikken. 
In Regio Centrum (Utrecht / Flevoland) wordt nog een contactpersoon gezocht.
Vanuit de vergadering melden zich geen kandidaten aan uit Utrecht e.o. Gerard uit
Den Bosch is contactpersoon voor Regio Zuid. Hij benadrukt dat er weinig tot geen
werk mee gemoeid is om als contactpersoon op te treden. Frits zal voorlopig Regio
Centrum als contactpersoon blijven vertegenwoordigen.

10. Huishoudelijke mededelingen omtrent het verdere verloop van de familiedag
Is verschoven tot na de lunch.

11. Rondvraag
Thijs voert mede namens Freddy het woord over de stand van zaken met betrekking
tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de genealogie en boekcommissie. Het
was niet nodig om hier speciaal een agendapunt van te maken. Toch valt er wel iets
te melden. Hummelo - Keppel is klaar en geordend. Binnenkort worden de gegevens
door Corrie in Goes in ProGen ingevoerd. Het was de bedoeling om Didam - Doesburg
er gelijk bij mee te nemen, echter moet daar door personele bezetting steeds op
gewacht worden. Als er nog langer gewacht moet worden, dan zal wel begonnen
worden met het boek Hummelo – Keppel. Hierdoor zal het boek alleen iets dunner
worden. 
Wat betreft het tweede boek van de tak Etten – Gendringen – Huissen staat alles op
de rit maar zijn er nog geen gegevens ingevoerd in het programma. Binnenkort zul-
len Thijs en Freddy bij Corrie langsgaan om de gegevens te verstrekken.
Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12. Sluiting
Frits sluit om 12.00 uur de vergadering en wenst iedereen een aangename middag.

Gradus Kemperman, secretaris 

P.S. Na de vergadering heeft Gonda uit Almere zich beschikbaar gesteld als contact-
persoon Regio Centrum, hetgeen natuurlijk dankbaar is aanvaard. Haar gegevens zijn
te vinden op de website en in het komende Journaal.

Koninklijke onderscheiding Frank Kemperman

DEN BOSCH - Frank Kemperman (52) is vrij-
dag benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. De Nederlandse inwoner van
het Belgische Lanaken kreeg het versiersel
vrijdag bij Indoor Brabant opgespeld. 
Kemperman maakt deel uit van de directie
van het hippische evenement.
Kemperman kreeg de Koninklijke onderschei-
ding wegens zijn grote verdienste in de inter-
nationale paardensport. Hij geldt daar als één

van de meest invloedrijke personen. Kemperman is al ongeveer 15 jaar directeur van
het CHIO van Aken, ‘s werelds grootste concours hippique. In die rol was hij vorig
jaar voor een groot deel verantwoordelijk voor het succes van de Wereldruiterspelen,
gehouden in de Duitse stad. Kemperman was onder meer ook betrokken bij de hippi-
sche onderdelen van de Olympische Spelen van Sydney, in 2000.

Wist u dat:

• Een Wim Kemperman in onroerende
zaken doet via Remax?

• Een Kemperman in verzekeringen zit
en wel in Wehl.

• Bij tweewielers Kemperman in Huis-
sen je zelf met een computer je eigen
fiets op maat kan samenstellen. Het
maakt niet uit hoe en wat je wilt, via
een speciaal programma wordt alles
op jouw maat gemaakt.

• We een echte uitvinder in de familie
hebben?

• Meer hierover in het artikel Bord-
buster en loonbedrijf Knuiman.

• Frank Kemperman het niet lekker zat
dat Imke Schellenkens-Bartels niet
deel nam aan het concours hippique
Indoor Brabant in maart jl. De merrie
van de Nederlandse kampioene en
leidster in de wereldbeker, Sunrise,
kampte met een lichte blessure.

• Er een bedrijf bestaat met de naam
Kemperman die gespecialiseerd is in
Artworks.

• Over dit bedrijf zal in het volgende
journaal meer te lezen zijn. 

• Een vuurwerkvandaal vlak voor oud-
jaar  het stenen schild van één van de
leeuwtjes op het stadhuisbordes in
Goes heeft opgeblazen. Restauratie-
bedrijf Theo Kemperman uit Bergen
op Zoom alle stukjes weer aan elkaar
lijmde en het leeuwtje zijn schild
weer terug kreeg. 

• De website van Theo Kemperman be-
slist de moeite waard is. Zie Home-
page: www.theokemperman.info



FAMILIEDAG
2007 IN LIEVELDE
Vele Kempermannen en vrouwen waren dit
jaar weer bijeen om elkaar weer eens te ont-
moeten en bij te praten en wel in het Gelderse
plaatsje Lievelde

Volgens mij hebben in de “weercommissie”
van de weergoden hierboven ook een paar
Kempermannen een vinger in de pap gehad
want het was wederom schitterend weer op
onze familiedag. Het was dus ook geen straf
om naar Lievelde te komen al is het voor ons
toch een aardig eindje weg.

Dit keer was het treffen in een openluchtmuseum  en wel De Erven Kots.
In een gezellige zaal had de ledenvergadering plaats waarin verteld werd dat het
boek Humelo-Keppel volgend jaar uitkomt en er ook nog op gegevens van een andere
tak wordt gewacht (sorry ik weet niet meer welke tak) . Dat wachten houdt binnen-
kort op dus mensen stuur uw gegevens zo snel mogelijk op dan wordt het vast ook
weer een gezellig en mooi boek zo als de vooraf gaande.
Het volgende belangrijke was de presentatie van de website www.familievereniging-
kemperman.nl door Remi Kemperman. Het ziet er erg goed uit en ik ben benieuwd
naar de uitwerking hiervan.
Na de vergadering was er een gezellige lunch met …… mosterd bij de kroketten dit
keer, grapje over de mosterdfabriek waar we vorig jaar waren en geen mosterd bij de
kroketten kregen, maar na de maaltijd.
Toen werd het tijd om uit te vinden waar we precies beland waren.

Lievelde is een dorpje wat verscholen ligt in de Gelderse Achterhoek. Een kerkdorpje
van Gemeente Oost Gelre. Het telt ongeveer 1725 inwoners, en leeft heel bewust met
elkaar Het ligt eigenlijk 30 km van Doetinchem en 30 km van Enschede. Met andere
woorden, dicht bij de Duitse grens. 
Van oorspong een agrarisch dorp, maar in de loop van de jaren is dat een stuk min-
der geworden. Dat wil niet zeggen dat in Lievelde niets meer te beleven is. Integen-
deel, omdat het een zo’n klein dorpje is, is de samenleving heel erg intens en nauw
betrokken met elkanders leven, in goede en slechte tijden. Een ieder kent zich bijna
en haast elke inwoner is wel lid van een vereniging. 

Lievelde heeft mooie bezienswaardigheden, zoals het openluchtmuseum Erve Kots
waar we vandaag te gast waren. In dit openluchtmuseum wordt het oude Saksische
boerenleven weergegeven met authentieke boerderijen, rosoliemolen, houtzagerij .
Er hoort ook nog een kaasboerderij bij maar hier werd niet gewerkt cq. gedemon-
streerd en viel dus niet veel aan te beleven.
Het museum heeft zijn entree door een winkel waar o.a. klompen en handgebreide
truien in een authentiek patroon te koop waren. De vloer en niet alleen van de win-
kel maar ook elders in de boerderijen zijn in mooie patronen in gelegd. Mij deed het
aan het Maltezer kruis denken. Op het grote erf staan verschillende boerenbehuizin-
gen en alle zijn voorzien van vele oude gebruiks voorwerpen. Ik zag een hout draai-
bank met pedaal een 2 schachts weefgetouw , takkenbezems en heel apart, van stro
kippenleg hokken. We konden goed zien hoe er heel vroeger met de beesten in een
ruimte werd geleefd en gekookt op een vuur plaat los van de muur waar een pot
boven gehangen werd. Wel had men al kelders om voedsel op te slaan.
We konden ook nog een kijkje nemen in een weefkamer en zagen we een uitgebreide
collectie kanten mutsen. Diversen spinnenwielen stonden hier en daar en ook een
goed gevulde linnenkast met rollen linnen waar men vroeger levenslang uit kon put-
ten voor hemden enz..
Er was ook een kruidenhof die zo vroeg in het jaar nog niet zo veel te bieden had
maar toch zeker bij een boerderij thuis hoorde. Op een andere plaats werden ons vele
oude kinder spelen getoond met natuurlijk ook het hoepelen, tollen, hinkelen enz.
Er was ook een hele serie karren, huifkarren en zelfs een bruidswagen. Sommigen
hadden houtsnijwerk zoals een wagen uit 1868. Diversen wasmachines, allen met de
hand te bedienen, lieten ons weer eens zien hoe simpel het huishouden vandaag aan
de dag is. De bedden, bedsteetjes waren wel erg klein maar ze zullen wel naar het zin
zijn geweest anders had men ze wel groter of liever langer gemaakt. 

De rosoliemolen was ook goed in takt en liet ons zien hoe een paard (komt daar het

woord ros vandaan?) als een slaaf rond-
jes kon lopen zonder eind om de molen
te laten draaien en olie te persen. De
stal voor het paard was in de molen zelf
en zo lijkt het er op dat het arme beest
niet alleen “schuin afsleet” – normaal
met paardrijden verander je regelmatig
van hand – omdat hij slechts een kant
op draaide zijn leven lang maar ook niet
buiten kwam. Ik hoop dat ik het mis
heb en de boer het beest toch eens bui-
ten liet lopen op een vrije dag.

Het werd intussen tijd om de dorst te
lessen en dat konden we in het bier-
brouwhuis.
Nadat we allemaal van een consumptie
waren voorzien werd ons het een en
ander verteld door de brouwer zelf. In
tegen stelling tot de rest was de brouwe-
rij nog echt in gebruik en wordt er  bier
gebrouwen dat in de omgeving wordt
getapt. Water is erg belangrijk voor de
bier smaak en dat is in de achterhoek
erg geschikt. Ook de Grolsch brouwerij
profiteert daarvan. Verder heeft men
gerst, mout, gist en hop nodig. In het
zaaltje waar we aan de bar zaten stond
een mooie roodkoperen ketel en die pro-
duceerde per keer 10 hl. In de kelder
zagen we de andere ketels waarin het
brouwsel gist en geklaard wordt deze
waren van roestvrij staal niet zo rustiek
als boven.

We hebben nog even de kaaswinkel
bezocht maar daar er niet gekaasd werd
was dat wat minder interessant maar
ze hadden wel lekkere producten, o.a.
Doesburgse mosterd  te koop en hebben
we toch diversen producten als aanden-
ken aan weer een familiedag mee naar
huis genomen.

Barbara Prinsen Kemperman

Het bestuur bestaat op dit moment
uit de volgende leden: 

Frits Kemperman, Den Bosch, 
voorzitter
Telefoon en fax: 084-837.95.42 

Gradus Kemperman, Dalfsen,
secretaris
Telefoon en fax: 084-831.82.53 

Eric Kemperman, Bergen op Zoom,
penningmeester
Telefoon en fax: 084-839.19.61 

Thijs Kemperman, boekcommissie
Telefoon en fax: 084-836.25.91 

Freddie Lenz, genealogiecommissie
Telefoon en fax: 084-837.40.24 

Gaby Engelsman-Kemperman,
activiteitencommissie
Telefoon en fax: 084-830.93.63 



Over een herder en zijn schapen

Pastoor Kemperman te Hertme
Pastoor Eduardus Johannes Kemperman die
regelmatig bij de familie Homan is, waar hij
ondermeer varkens houdt, kan met de land-
bouwers uitstekend over het boerenwerk pra-
ten: bij huisbezoeken vraagt hij altijd hoe het
met de veestapel is gesteld. En mede daardoor
maakt hij zich snel bemind bij de parochia-
nen. Pastoor Kemperman spreekt ook uitste-
kend Twents dialect, hoewel vermengd met
een Gelders accent. En... hij heeft een grote
passie: de jacht. In het jachtseizoen ziet men
hem regelmatig terugkeren van de jacht:
gescheurde kleren en niet zelden van top tot
teen onder de modder. In het jachtseizoen, is
de H. Mis altijd extra vroeg. En niet zelden
komt het voor dat parochianen lang moeten
wachten, alvorens hen de biecht kan worden
afgenomen. Pastoor Kemperman was dan nog
even aan het jagen. Die liefhebberij voor de
jacht gaat op zekere dag de bisschop te ver. In 1928 wordt het jagen pastoor
Kemperman verboden door de bestuurder van het bisdom. De bisschop is te ore geko-
men dat de pastoor zijn kerkelijke werkzaamheden zou verwaarlozen. Wie dat de
prelaat heeft verteld, is tot op heden een vraagteken. Wel is duidelijk dat het niet een
lid van de St. Stephanusparochie geweest is. Het komt tot een rel: in een advertentie
in de Twentsche Courant verklaren alle boeren van Hertme eensgezind dat het vanaf
dat moment af verboden is om op hun gronden de jacht uit te oefenen. Daarmee wil-
len alle met de pastoor sympathiserende grondeigenaren de vermoedelijke ‘tipgever’
uitsluiten op hun grond te jagen. Het is kastelein J. Liedenbaum (foto rechts), die een
drie velletjes bestaand epistel aan de aartsbisschop schrijft, waarin de gang van
zaken uiteen wordt gezet. Liedenbaum ventileert de algemeen heersende mening
onder de parochianen, namelijk dat de aanklacht ongegrond is. Een fragment uit
zijn brief: ‘Hoe zou toch Monseigneur tot zoo’n besluit zijn gekomen zoo er niet uit afgunst en
onwaarheden gehandeld is. Allen waren het er over eens dat, wat de jacht betreft van Z.E. hij
hiervan nooit geen misbruik heeft gemaakt en de geestelijke bediening der parochie hieronder
nooit heeft behoeven te lijden. De groote jacht acte beperkte zich dan ook nog in hoofdzaak tot
de laatste drie maanden van het jaar en hiervan werd dan ook nog maar af en toe gebruik van
gemaakt en maar enkele uren per dag, namelijk van ‘s morgens 10 uur tot ‘s namiddags 4 uur
en op een jachtterrein niet ver van de pastorie gelegen. Ondergetekende, die op advies van zijn
huisdokter aanbevolen is veel te loopen, is altijd met Z.E. op jacht geweest, getuigt dat hij nog
nooit in Zijne geestelijke bediening der parochie door het op jacht gaan, aan Zijne verplichtin-
gen heeft verzuimd’. De brief helpt. Na enige tijd krijgt pastoor Kemperman weer toe-
stemming om te gaan jagen.

Bekend is ook dat hij goed bevriend was met pastoor Osse in Beckum. Aangezien men
in die dagen niet over een auto beschikt, heeft de Hertmer pastoor zo zijn eigen ver-
voermiddel: een grote herdershond die moeiteloos de fietsende pastoor trekt. Zonder
ook maar een keer hoeven te trappen overbrugt hij op die manier regelmatig de
afstand tussen Hertme en Beckum. Pastoor Kemperman is zondermeer een herder die
zich graag tussen de mensen bevindt. Hij is een liefhebber van een spelletje kaarten

en ook rond het biljart is hij te vinden.
En het maakt hem dan niets uit met wie
hij de ballen over het laken laat rollen;
het kan en parochiaan zijn, maar ook
met een Joodse inwoner van Borne bil-
jart hij.

De pastorie is ten tijde van Kemperman
een zoete inval. De koffie en de borrel
staan altijd klaar. Hij is, net als zijn bei-
de dienstbodes, een gul mens. De mis-
dienaars krijgen elk jaar met Sinter-
klaas het voor die tijd aanzienlijke be-
drag van 2 gulden 50 en de dienstbodes
zorgen dan nog eens voor wat extra
cadeautjes. En is er iets bijzonders, zoals
het Veertigurengebed, of een ander ker-
kelijk gebeuren, zorgt de pastoor altijd
dat de andere geestelijken na afloop
kunnen aanzitten aan de rijk voorziene
dis. Voor de misdienaars staan er dan in
de keuken op het aanrecht een halve
haan of een gebakken visje. De pastoor
was, ook daarom, geliefd bij zijn paro-
chianen, die hij nooit om geld vroeg. 

Een keer echter heeft hij die regel wel
doorbroken: de lopers voor het altaar
zijn, tot grote ergernis van de herder, tot
op de draad versleten. Met de volgende
woorden wendt hij zich tot de parochia-
nen: ‘Beste mensen, ik vraag nooit om geld,
maar de lopers voor het altaar zijn helemaal
versleten en nu is het mijn bedoeling hiervoor
aanstaande zondag een collecte te houden.
En hiermee heb ik gezegd’. Het resultaat
van de inzameling die daarop wordt
gehouden is enorm, er konden wel drie
stel nieuwe lopers worden aangekocht.

Op 11 mei 1935, na elf jaar pastoorschap
in Hertme, overlijdt pastoor Eduardus
Johannes Kemperman op 57-jarige leef-
tijd. Vier dagen later wordt deze gelief-
de herder begraven op het R.K. kerkhof
van Hertme. De grafzerk van pastoor
Kemperman wordt eind jaren negentig
vakkundig gerestaureerd door leden van
de Heemkunde-groep. 

Op de foto van links naar
rechts Jos Kemna, Johan Kole
en Charles Liedenbaum,
bezig met de restauratie van
de grafzerk.



Onder pastoor E.J. Kemperman wordt aan het einde van het jaar 1930 besloten om de
Stephanusparochie op te splitsen in twee zelfstandige parochies. 
De parochie van Zenderen, zo staat in het voorstel tot de overdracht, wordt met al
haar bezittingen, lusten en lasten door de Ordinarius van Utrecht voor altijd toe-
vertrouwd aan de Duitsch-Nederlandsche Provincie der Orde van de Broeder van
O.L.V. van de Berg Carmel. Wel blijft de parochie van Zenderen een zelfstandige
kerkelijke rechtspersoon. Tot de nieuw parochie van Zenderen behoort het westelijk
deel van de bestaande parochie Hertme en Zenderen, zodat de grens tussen Hertme
en Zenderen enerzijds en de naburige parochies Borne, Bornerbroek, Almelo,
Albergen en Saasveld anderzijds, onveranderd blijft.
Enkele citaten uit het voorstel: ‘De grens tusschen de Parochies Hertme en Zenderen wordt
van uit het Zuiden te beginnen, gevormd door de beek genaamd AA of Oude Beek, die over het
Weleveld Stroomt, tot op een punt 500 Meter Zuidoostelijk van de Dashorstbrug. Vanaf dit punt
loopt de grens altijd op een afstand van een halven kilometer evenwijdig met den Provincialen
kunstweg Zenderen-Albergen tot aan de beek genaamd de Loolee, waar de Parochie Albergen
begint’.

‘Door den tijdelijken pas-
toor van Zenderen zal
jaarlijks een bedrag van
negenhonderd gulden
aan den tijdelijken Pas-
toor van Hertme worden
uitgekeerd te voldoen in
vier gelijke termijnen op
1 april, 1 juli, 1 oktober
en 1 januari. Het kerkbe-
stuur van Zenderen zal
jaarlijks op 1 januari
aan het kerkbestuur van
Hertme een bedrag van
honderd gulden afstaan,
welke uitkeering de
plaats inneemt van den
voorheen op het kerkbe-
stuur van Zenderen rus-
tenden last om bij te dra-
gen in het onderhoud der
pastorie van Hertme’. ‘De
paters Karmelieten zul-

len in het verlenen van Assistentie den Pastoor van Hertme zooveel mogelijk ter wille zijn’. ‘Wat
betreft het benoemen van den Pastoor en Kapelaans of Assistenten te Zenderen, het bestuur der
Parochie, de administratie der tijdelijke goederen, het recht van visitatie en alle overige rechten
en verplichtingen, zullen de voorschriften van het Kerkelijk Wetboek worden onderhouden, in het
bijzonder de Canones 456, 630 en 631 alsook de voorschriften van het Provinciaal Concilie en de
Diocesane Synode’.
De bestaande bijkerk in Zenderen wordt voorlopig tot
parochiekerk verheven. De paters hebben echter het
recht deze met toestemming van de Ordinarius Loci
eventueel af te breken of voor andere parochiële doel-
einden te gebruiken en dan hun eigen kerk van de
Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd als parochie-
kerk in te richten. De nieuwe parochie van Zenderen
krijgt de titel van de Onbevlekte Ontvangenis van
de H. Maagd. Het voorstel wordt in Hertme en in
Boxmeer ondertekend door Pastoor Kemperman en Fr.
Athanasius van Rijswijck, Prov. Carm. en Fr. Lambertus
Smeets, Ass. Prov. 
De aartsbisschop van Utrecht, Mgr. J.H.G. Jansen,
besluit dat op 31 januari 1931 het voorstel moet wor-
den voorgelezen in de kerken in Hertme en Zenderen
en dat een week later, op 6 februari van dat jaar, de
splitsing officieel in werking treedt. 

Pater Anselmus Olthof, O. Carm.,
die veelvuldig in Hertme

heeft geassisteerd.

Wie is deze sportieve dame
op stelten??

Herkent u zichzelf dan graag een reactie
naar de redactie van het journaal.

Maria Agnes uit de tak
Silvolde 2
(IV-25-9)

Bij het ordenen en opruimen van alle
stukken die we gebruikt hebben bij het
tweede familieboek vond ik een korte
levensbeschrijving van de jongste doch-
ter van Johannes Everardus Kemperman,
de eigenaar van Groot Michelbrink, en
Willemina Westerveld. Haar naam is
Maria Agnes, roepnaam Mieske.

Ze is geboren op 25 september 1880
te Sinderen, haar peetouders waren
Johannes Westerveld en Geertruida
Hoegen.
Haar “ambt” was kloosterzuster. Ze trad
in bij de zusters Franciscanessen van
Heythuisen op 19 maart 1903 en legde
haar geloften af op 19 september 1905.
Zij nam de kloosternaam aan van zuster
Ambrosa. Vanaf 1905 was ze vijf jaar
werkzaam in het klooster te Oldenzaal
en drie jaar in het moederklooster te
Heythuisen. Tussen 1928 en 1934 was ze
overste in Maastricht. Waarschijnlijk is
ze daar ernstig ziek geworden, want ze
heeft twee jaar moeten rusten in Nijs-
willer. Van 1936 tot 1938 was zuster
Ambrosa werkzaam in Brunssum en ver-
volgens een jaar in Amsterdam. Van
1936 tot 1945 was ze overste in Haarlem.
Vanaf dat jaar tot aan haar sterven was
ze werkzaam in het moederklooster te
Heythuisen, waar ze administratief
werk verrichtte. Ze was hartpatiënt en
overleed onverwachts. De zuster die
haar verpleegde vond haar ’s morgens
dood in bed liggen.

Thijs Kemperman.



bron: Zakennieuws
Huissen april 2007 

Het moet niet gekker worden, denk je in eerste instantie. Reclamejongens die een
groente-versnipperaar uitvinden. Waar halen ze de techniek vandaan? Heel een-
voudig: uit hun eigen werkplaats. 
Bij Bordbusters maken ze allerlei technische hoogstandjes om bijvoorbeeld zo groot
mogelijke reclameborden te vervaardigen. En in die werkplaats werken vakkundige
mensen, zoals Jan Kemperman, die verder kijkt dan alleen buizen en borden.
Gelukkig wordt hij binnen het bedrijf ook niet in een hokje geduwd. Hij heeft de vrij-
heid zich te ontwikkelen en zich als ondernemer binnen het bedrijf te gedragen. En
zo werd deze ondernemende werknemer een kleine of grote uitvinder.

In de werkplaats van Bordbusters wordt vanaf het begin van het bestaan al voor der-
den werkzaamheden verricht. Zo worden de machines van tuinbouwloonbedrijf
Knuiman, eveneens uit Huissen, er ónderhouden. Machines, die Knuiman nodig
heeft om bij zijn klanten, de tuinders, in te zetten. Zoals groenteversnipperaars, die
elk zo’n twee tot drie hectare gewas per dag aan kunnen. Logischerwijs of misschien
wel zeer verrassend kwam dan ook van Knuiman de vraag of er niet een machine kon
worden gebouwd met meer capaciteit en minder storing. Want heb je zo’n machine,
dan heb je meteen een voorsprong.

Op deze vraag ging Jan Kemperman graag in. Het probleem van de oude machine zat
namelijk in de verwerking van de touwtjes tussen de planten. Hiervoor bedacht
Kemperman een oplossing. De machine versnippert nu niet alleen de planten, maar
ook de touwtjes en andere eventuele resten.
De tijd dat loonwerk nog kon worden omschreven als enkel ‘spitten en frezen’ is vol-
gens Knuiman voorbij. Samen met zijn broer, vrouw en zes medewerkers bedienen zij
ongeveer zeshonderd tuinbouw-klanten door heel Nederland en een gedeelte in
Duitsland. In de drieduizend vierkante meter grote hal van hun bedrijf staat een
keur aan tractoren, vrachtwagens, egaliseerborden en reguliere grond-bewerkings-
machines. Maar daarnaast ook een aantal zeer geavanceerde machines, waaronder
zelfrijdende groente-versnipperaars.
“Aan het eind van het jaar moeten de paprika-,tomaten- en komkommerplanten in de
kassen van onze klanten worden versnipperd. Snel en met zo min mogelijk verlies
aan arbeidsuren. Alleen door te investeren in snellere machines kunnen we opdrach-
ten binnenhalen en behouden want een machine die steeds vastloopt kost te veel tijd
en energie” aldus Knuiman  
In juni hoopt Kemperman de machine te kunnen opleveren zodat Knuiman zijn klan-
ten weer op tijd kan bedienen.

Wie zijn wij?

In het vorige Kemperman Journaal
stond er een foto van ons tweetjes afge-
drukt (de bovenste foto), eigenlijk moe-
ten wij schrijven “van ons drietjes”,
want op dat moment zat onze jongste
dochter nog heerlijk bij moeders in de
buik. 
Wij zijn dus Gradus en Mirjam
Kemperman-Kamphuis en wij wonen in
Dalfsen. Wij zijn beiden 34 jaar en de
trotse ouders van 3 prachtkinderen:
Irma van 5 jaar, Joris van 2 jaar en Laura
is inmiddels 8 maanden. Je kan wel zeg-
gen dat onze kinderen de grootste en
mooiste hobby van ons is.

Wat doen wij eigenlijk allemaal: 
Gradus werkt als inspecteur bij de
Inspectie Verkeer en Waterstaat, Toe-
zichteenheid Goederenvervoer. Dit is
een onderdeel van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Zijn werk bestaat
vooral uit het toezicht houden op en het
handhaven van vervoergerelateerde wet-
en regelgeving binnen de gehele keten
van de transportsector, met name
gericht op de Arbeidstijdenwet en de
Wet vervoer gevaarlijke stoffen. In het
Kemperman Journaal Nr. 30 heeft
Gradus zich ook voorgesteld als de secre-
taris van de familievereniging. Een
hobby van Gradus is luchtgeweer schie-
ten. Vooral ook in wedstrijdverband.
Mirjam werkt 2 dagen per week op het
Servicepunt van de gemeente Zwolle. Op
dit Servicepunt worden zowel facilitaire
meldingen geregistreerd en verwerkt als
ook bouwkundige- en technische mel-
dingen van de gemeentelijke panden.
Tevens is het Servicepunt een storings-
nummer voor defecte parkeerappara-
tuur, verkeersinstallaties en bruggen in
Zwolle. Mirjam haar hobby is paardrij-
den.
Voor het volgende Kemperman Journaal
willen wij graag de volgende twee men-
sen plaatsen. Deze twee mensen hebben
zo’n bijzondere band met elkaar dat je
ze als één kunt noemen. Zij staan altijd
voor ons, maar eigenlijk voor iedereen
klaar. Bij hen voelen wij ons altijd thuis.
Vooral voor Gradus nemen zij een bij-
zondere en onmisbare plaats in, in zijn
leven, omdat hij heel veel aan hen te



danken heeft. Een groot deel van zijn
leven is deze moeder op de foto als
een moeder voor Gradus geweest.
Door haar nuchtere karakter zal zij
altijd eerst een ander helpen voordat
zij aan zichzelf zal denken. Kortom
redenen genoeg om hen nu aan ieder-
een voor te stellen. Op de foto staan ze
samen met onze oudste dochter Irma.

Gradus en Mirjam
Kemperman-Kamphuis

Herkent U zichzelf? Reageer dan via
de redactie van het journaal en mail
naar redactie@familievereniging-
kemperman.nl

Vraag het aan Frank Kemperman

Ook de doorgewinterde Indoor Brabant-
fan zal de naam Frank Kemperman mis-
schien niet meteen iets zeggen, maar hij
is als Sportdirecteur van Indoor Brabant
heel belangrijk. 
Vier brandende vragen aan een grote
naam achter de schermen.

Wat doet u bij Indoor Brabant?
‘Mijn titel is Sport Director. Ik ben in het
dagelijks leven directeur van CHIO Aken.
In Den Bosch maak ik het programma, ik
regel de shows, officials en inschrijvin-

gen. Ik probeer zo goed mogelijke ruiters te krijgen. Alles wat in de ring gebeurt, gaat
mij aan. Ik overleg met alle andere partijen, zoals de techniek en de facilitaire dienst.
Ik wil ideale omstandigheden creëren voor paard en ruiter. Dus ik bemoei me niet
met waar de paviljoens staan, wel met de stallenopbouw en het leggen van de
bodem.’

Wanneer begint u daarmee?
‘We beginnen al een jaar van tevoren. Ik heb nu mijn eerste opmerkingen voor 2008
alweer genoteerd! Het belangrijkste is de nabespre-king. Vergelijk het met een thea-
tershow. Ieder optreden, ieder jaar wil je bijschaven. Vorig jaar is het heel goed ver-
lopen. Het programma is wat verfijnd, maar niet wezenlijk veranderd. Dat kan niet
elk jaar. Je kiest een lijn en zoekt naar de balans tussen wat deelneImers, sponsors,
publiek en media willen. Het publiek bijvoorbeeld wil grote namen, maar deelne-
mers willen ook nationale sport.’

Wat is het verschil tussen een binnen- en een buitenevenement?
‘Aken is een mammoet-concours. Het grootste verschil voor mij is dat ik in Den Bosch
de sportman ben. In Aken ben ik ook verantwoordelijk voor andere zaken. Daar roe-
pen ze me er bij wijze van spreken bij als de WC verstopt is! Een buiten-concours
heeft van zichzelf meer identiteit. Een binnenconcours neigt naar snel naar ‘meer
van hetzelfde’ en moet altijd harder werken aan een eigen gezicht. Daarom moeten
we in Den Bosch zeker de Brabantse identiteit zien te behouden.’

Waar ligt uw hart?
‘Tja, ik moest eigenlijk twee harten hebben! Aken is heel bijzonder. Het grootste con-
cours ter wereld en dan een Nederlandse directeur. Het is al zo’n veertien jaar mijn
levenswerk. Indoor Brabant doe ik zo’n vijf jaar. Die Brabantse gezelligheid, gemoede-
lijkheid. Een heel fijne ambiance en toch topsport presenteren, dat maakt het uniek.’

FAMILIEBERICHTEN

GEBOREN
Op de familiedag maakte Frits al bekend
weer vader te zijn geworden van zoon
Thomas Enrique op 25 december 2006,
en wel om 11.55 uur.

Via Tineke Heck Kemperman kreeg de
redactie dit bidprentje toegezonden met
bijgevoegde foto.

“Wij hebben het samen mooi gehad”

Hermanus Gerardus
Kemperman

Pa is op 28 juni 1916 in Hoonhorst gebo-
ren en op 27 oktober 2006, na voorzien
te zijn van het H. Sacrament der Zieken,
in Enschede overleden.
In 1939 werd Pa door defensie gemobili-
seerd naar het Utrechtse Leersum, van
waaruit hij op 10 mei 1940 op de
Grebbeberg zijn oorlogs-dagen intensief
heeft beleefd. Daarvoor werd hem het



Oorlogsherinneringskruis toegekend. Vrij snel daarna leerde hij “Dientje” Oude
Engberink kennen en hij trouwde met haar op 22 februari 1944. Zij gingen wonen in
een zomerhuis aan de Keppelerdijk, vlak bij de Duitse grens. Pa werkte inmiddels bij
de Gemeente Enschede.
Pa en Ma gingen veel met ons naar de familie. Vooral naar oom Hein en tante Sientje.
Bij hen werden vaak hele perioden van de vakantie doorgebracht. Pa genoot vooral
van het buiten zijn. De natuur, de wandelingen op ‘t Broak en een pilsje bij ‘t Peulke,
waren altijd vaste onderdelen van zijn bezoek aan Rossum.
Bij de gemeente Enschede was Pa goed op zijn plek. Hij werkte op de afdeling
Bevolking en Militaire zaken. Ook thuis in Lonneker, waar het gezin op dat moment
woonde, werd menig Lonnekernaar geholpen met paspoort, rijbewijs of vrijstelling
van militaire dienst. Pa verrichtte ook veel vrijwilligerswerk, onder meer voor de
muziekvereniging, de verkennerij (nieuw scoutinggebouw), de landelijke rijver-
eniging en voor de kerk.
Toen hij 64 was, ging hij met pensioen. Hij heeft hier lang en in goede gezondheid
samen met Ma van mogen genieten.
Nadat Ma dit voorjaar vanwege het breken van haar heup het Florapark moest verla-
ten, bleef Pa alleen en dat beviel hem erg slecht. Zijn gezondheid ging achteruit en
hij belandde in het ziekenhuis. Na een aantal weken kwam hij bij Ma in ‘t Kleyne
Vaert. Zij waren er samen bijna twee maanden heel gelukkig. Pa’s gezondheid ver-
slechterde echter snel en afgelopen vrijdag werd hij in het ziekenhuis opgenomen.
Omstreeks het middaguur, na het toedienen van het H. Sacrament der Zieken, sliep
hij rustig in. Gelukkig waren wij daar met zijn allen bij.

Wij danken U voor uw aanwezigheid in de kerk en voor uw medeleven.

Fam. Kemperman

H.G. Kemperman met neef Antoon (zoon van Thijs Kemperman).

Berend en zijn Gerritje op het dievenpad
Aan het begin van de 19e eeuw leefde, in wat ook nu nog het buurtschap Lintelo in
de achterhoek is, Berend Kemperman en zijn vrouw Gerritje. Van deze naamgenoten,
en van sommigen van ons zelfs deze voorouders, hebben we middels verschillende
getuigenverklaringen en strafprocessen een inkijkje gekregen in hun leven. Zij
namen het niet zo nauw met het begrip “mijn en dijn”. In dit Kempermanjournaal
begin ik met een getuigenverklaring, die ik naar eigen inzicht wat meer heb afge-
stemd op de lezer van deze tijd.

Ene Jan Lammers, op dit moment woonachtig aan de Buenk Maathe in de
Buurtschap Lintelo onder Aalten is volgens zijn zeggen omstreeks veertig jaren oud.
Hij treedt op als getuige voor de rechtbank en staat onder “Solemneëlen Eede”1.
Hij geeft aan het gerecht te kennen, dat hij onlangs van Willem Caspers, als lastheb-
bende van een oude man Chersjant Anthoon, een te slopen huisje heeft gekocht
staande in de Heurne onder Dinxperlo. Lammers is van plan om op de grond van zijn
ouderlijk goed Nijman, ook in het buurtschap Heurne onder Dinxperlo gelegen,  het

huisje weer op te zetten en “op te tim-
meren” en daar in mei van het jaar 1805
te gaan wonen. Hij heeft voor de afbraak
en opbouw de timmerman Jan Fökkink
in daghuur aangenomen, die met zijn
beide zonen onder Aalten woont.
Lammers heeft tijdens het afbreken van
het huisje, op 9 april 1805, ontdekt dat
er een aantal bouwstoffen en materia-
len van het slooppand zijn ontvreemd.
Het betreft ongeveer 50 rode huispan-
nen, een gevel plank, een partij latten,
wat andere stukken plank, ongeveer 150
tichelstenen, een plank van de bedstede
en tenslotte drie eiken zolderplanken.
Hij laat vastleggen dat hij die diefstal
heeft ontdekt toen hij tijdens het ver-
voeren van een gedeelte van de sloopma-
terialen met zijn ossenkar in een bij het
af te breken huisje gelegen greppel een
rode huispan zag steken uit enig daarin
gestrooid afval van “dokken en stroo”2.
Toen hij met de handen dat strooisel
weghaalde vond hij een aanmerkelijk
aantal rode huispannen en aan het
einde van de greppel een grote hoeveel-
heid tichelstenen.
Jan Lammers vermoedt dat ene Berend
Kemperman, die dicht bij die greppel op
een door hem “aangekogt kamp”3 een
nieuw huisje timmert, de dader is. Om
getuigen te hebben van het voorhanden
hebben van de gestolen bouwmateria-
len, neemt Lammers de timmerman Jan
Fökkink en zijn beide zonen Wessel en
Arend-Jan mee naar het nieuwe huisje
van Berend Kemperman. Ze treffen niet
hem aan maar zijn vrouw Gerritje. Als
zij haar aanspreken op voornoemde ver-
stopte bouwmaterialen ontkent ze eerst
ten stelligste. Als Jan Lammers haar toch
voor de dief houdt, zegt Gerritje dat het
haar “huijspannen” zijn, maar dat ze
de “tichelsteenen” van Lammers heeft
gestolen. Naderhand heeft ze aan
Lammers bekend, dat zij ook die in de
greppel verstopte en nog meerdere dak-
pannen, die in een aardappelenkuil
begraven lagen, heeft gestolen. Ze zegt
dat ze al het ontvreemde bouwmateri-
aal weer aan Lammers wil teruggeven
en brengen op de plaats daar zij het
heeft weggehaald, als hij maar niet ging
klagen en aangifte doen.
Toen is Lammers “in den Hof”4, om en
in het huis van Berend Kemperman, met
assistentie van de voornoemde Timmer-
man Fökkink en zijn beide Zoonen, aan
het zoeken gegaan. Ze vonden op ver-
schillende plaatsen meerdere sloopma-
terialen van zijn sloophuisje. Zoals een
gevelplank, drie van zijn latten, en
enige van zijn planken. 
Alles was verborgen en begraven onder
oude dokken, stro en mest. Hij heeft
Gerritje ook beschuldigd dat van hem
gestolen te hebben, hetgeen ze bekende.
Jan Lammers is daarop naar zijn “volks
Huis”5 den Nijman gegaan. Ene Willem



Caspers is hem gevolgd en heeft hem namens vrouw Kemperman een onbepaalde
som geld aangeboden, om het “af te maken”, als hij maar niet ging klagen. Jan
Lammers heeft dat aanbod van de hand gewezen.
Lammers is de volgende dag, woensdag de 10e april 1805, wederom naar het huisje
van Berend Kemperman gegaan. Ook deze keer treft hij niet Berend aan maar
Gerritje. Hij gaat weer aan het zoeken en ditmaal vindt hij “in haar Hof” onder de
aarde begraven in een aardappelenkuil zijn beddenplanken en nog een aantal dak-
pannen. Ook die diefstal bekent Gerritje aan Lammers. Ze zegt dat alles wat zich in
haar tuin bevindt door haar is gestolen, maar dat ze part noch deel heeft aan diefstal
van sloopmaterialen die elders zijn verstopt. Als Lammers daarop naar zijn ouderlijk
huis den Nijman gaat wordt hij gevolgd door Berend Kemperman en Gerritje. Berend
biedt aan dat hij alle dakpannen die zijn gestolen bij de sloop van Lammers terug wil
brengen. Gerritje valt op haar knieën voor Lammers en heeft in aanwezigheid van
Berend gebeden dat Lammers geen aangifte gaat doen bij het gerecht. Ze biedt hem
aan “haare kleederen” en “hunne koe uit de stal” te willen geven, om de diefstal goed
te maken, “als hij maar niet ging klagen”. Jan Lammers slaat het aanbod af omdat hij
zich verplicht voelde om van het een en ander aangifte te doen bij “den Richter van
Dinxperlo”. Hij doet dat via de gerechtsbode Beely van Dinxperlo, die hem toevallig
op de weg tegemoetkwam, met het verzoek om de informatie aan de rechter van
Dinxperlo over te brengen.

In judicio te Dinxperlo Vrijdag den 12e april 1805.
Coram Mr. A.C.S. ten Bokkel, tijdelijk Substituut Drost.

Naast Lammers legt ook de timmerman Fökkink een gelijkluidende verklaring af. In
een volgend Kempermanjournaal meer over Berend en Gerritje.

Thijs Kemperman

1 Plechtige eed.
2 Dokken en stroo zijn volgens mij bosjes stro die onder dakpannen lagen om ze op

de plek te houden en redelijk winddicht af te sluiten. Voor elke andere uitleg sta ik
open!

3 een door Berend gekocht te ontginnen gebied.
4 In de tuin.
5 blijkbaar substituut voor “zijn ouderlijk huis”.

De tak Hummelo en Keppel

Bij het terugwerken van het heden naar het verleden, stoot Freddy  op een keuzemo-
ment in de 5e generatie waarbij het gaat om de vraag wie de vader is van de kinderen
Gert Jan (gedoopt 20 januari 1800), Engelina (gedoopt 25 september 1802), Henricus
(gedoopt 5 september 1805), Fredericus (gedoopt 11 maart 1808) en Engelbertus
(gedoopt 3 januari 1811).

De eerste mogelijkheid: 
We hebben als vader Hermanus Kamperman waarvan de doop is vastgelegd in het
doopboek van de RK statie Hengelo/Zelhem op 28 februari 1774. Zijn vader wordt
genoemd als Garrit Jan Camperman (geboren op 11 januari 1743), de moeder als
Fennike Velderman. 

Hermanus is gehuwd met Willemina Koops. In het boek “huwelijkscommissarissen
van het Hof” is het huwelijk ingeschreven op 15 maart 1799 tussen Harmanes
Kamperman uit Zelm met Willemina Coops. De kerkelijke voltrekking volgt op
31 maart 1799 met als namen Hermanus Kamperman en Willemina Coops.

Bij de doop van Gert Jan op 20 januari 1800 te “Osselt” (uit het doopboek van
Wijnbergen) wordt de vader genoemd als Manus Kamperman en de moeder als
Willemina Koops. Doopgetuigen zijn Jan Kamperman en Enneke ter Horst.
Op 25 september 1802, bij de doop van Engelina te “Osselt”, worden de ouders be-
schreven als Hermanus Kemperman en Willemina Koops (Hermanus Kemperman in
plaats van Manus Kamperman).
Bij de doop van Henricus te “Osselt”, op 5 september 1805, worden de ouders beschre-

ven als Hermanus Kemperman en
Willemina Coops. (Coops in plaats van
Koops. Ook wel Coobs.)
Freddy concludeert dat bij alle voor-
noemde dopen sprake is van dezelfde
vader en moeder ondanks de verschil-
lende schrijfwijzen van de namen. Mede
als aanwijzing dient de plaatsnaam
“Osselt” bij alle dopen in het doopboek
van Wijnbergen.

Ter lering ende vermaak: we vonden een
huwelijksbijlage van Fredericus en
Joanna Vredegoor (Hummelo en Keppel
16 september 1831) waarin zowel hij als
zijn vader worden genoemd met de
achternaam Keppelman. In het renvooi
(wijziging) wordt dat hersteld tot
Kemperman!

De tweede mogelijkheid:
In de eerste analyse van Ton van Delft is
er een Gerhardus Johannes Kemperman
(geboren Terborg op 8 oktober 1741),
getrouwd met Trijne Bruggink op 2 sep-
tember 1759 te Dinxperloo, die voor de
tweede keer trouwt met Fenneke
Beijerink (ook Feldermans genaamd) op
17 juli 1767 te statie Hengelo/ Zelhem.
Bij dat tweede huwelijk worden zijn
voornamen opgenomen als Gerrit Jan
Camperman. Ton heeft deze mogelijk-
heid overwogen omdat hij in zijn zoek-
tocht géén andere Gert Jan (of Gerardus
Johannes) had gevonden. De vader van
deze Gerardus Johannes is Harmen
Kemperman, zijn vader is Willem
Kemperman.

Freddy heeft een tweede Garrit Jan
Camperman gevonden, geboren op 11
januari 1743 in de RK statie Hengelo/
Zelhem. Zijn ouders zijn Frederici
Kamperman en Maria Scholtinck, de
vader van Frederici is Berend
Kamperman.

De conclusie is de volgende: Er is spra-
ke van Garrit Jan Camperman geboren
te Zelhem/Hengelo op 11 januari 1743
én we hebben een Gerhardus Johannes
Kemperman geboren Terborg op 8 okto-
ber 1741.
De eerste trouwt met Fenneke Velder-
man op 17 juli 1767 te RK statie
Hengelo/Zelhem en de tweede trouwt
met Trijne Bruggink op 2 september
1759 te Dinxperloo.
De als tweede genoemde mogelijkheid is
dus onjuist. Garrit Jan en Gerhardus
Johannes zijn niet dezelfde. Er is sprake
van twee huwelijken met twee verschil-
lende mannen. De genealogieën staan
los van elkaar en zijn niet verweven
door het (onjuist aangenomen) tweede
huwelijk van dezelfde persoon, met de
daaruit voortgekomen kinderen.

Thijs Kemperman.



De tak Didam; verbonden met Silvolde 1?

Voor het derde familieboek, dat nu in voorbereiding is, hopen we naast die van
Hummelo en Keppel ook te kunnen beschikken over de genealogie van Didam. Ton
van Delft heeft jaren geleden de voorbereidingen getroffen voor die genealogie en
voor zover mij bekend zet hij samen met Henk Jaegermann de laatste puntjes op de
“i”. Over de gegevens van de oudste generaties van de genealogie van Didam kunnen
we beschikken en zien we verbanden met de tak Silvolde 1.

Wolter Boeninck is doopgetuige bij Steven Kemperman op 19 maart 1692. Steven is
zoon van Frerick en kleinzoon van Jan, uit de tak Silvolde 1.Luduvicus, de stamvader
van de tak Didam trouwt met Hermken Boeninck.
Hermana Booning (waarschijnlijk dezelfde als Hermken Boeninck) is doopgetuige bij
Joanna Kemperman op 24 mei 1697, zij is dochter van Frerick en kleindochter van Jan
uit de tak Silvolde 1. Henricus Booning is doopgetuige bij Henrica op 18 februari
1702, ook zij is een dochter van Frerick en kleindochter van Jan.
Waarschijnlijk zijn Hermken (Hermana), Wolter en Henricus Boeninck zus en broers. 
Bij de doop van Aleidis, het tweede kind van Lucas en Hermken uit de tak Didam, op
27 april 1708 zijn Eultje Kemperman en Anna Lijsbeth Croes doopgetuige. Eultje kan
Aeltje zijn, de dochter van Lubbert Kemperman en Berentjen Doornekamp uit de tak
Silvolde 1. De tweede doopgetuige is Anna Lijsbeth Croes, zij kan een dochter zijn van
Derck Cruets en zijn vrouw Berentjen Kemperman, dochter van Jan uit de tak
Silvolde 1.
Bij de doop van Catrijne, ook een kind van Lucas en Hermken op 23 april 1714, is
Derck Croes doopgetuige. Hier is toeval echt uit te sluiten!

Aangezien belangrijke familieaangelegenheden zoals huwelijk en doopouderschap in
de beide takken voorkomen met dezelfde (aangetrouwde)familie-leden en hun
afstammelingen, kan de conclusie van verwantschap tussen de takken Didam en
Silvolde 1 vrijwel zeker getrokken worden. Tot op heden heeft Freddy Lenz in zijn
speurtocht naar de 17e eeuwse Kempermannen niet het sluitende bewijs van ver-
wantschap tussen de takken gevonden. Áls het bewijs er is krijgt hij het boven tafel,
daarvan ben ik overtuigd!

Thijs Kemperman.

Uit de tak Hummelo en Keppel

Zoals al zo vaak bleek, is onze familie niet anders dan andere families. We komen
naamgenoten tegen die een prins van Oranje als vriend en doopgetuige bij zijn kind
heeft, landgoedbezitters en boeren, dagloners en molenaars, dieven en stropers en ga
zo maar door. In dit artikeltje wordt een veroordeling beschreven, daar waar handig
heb ik de tekst wat leesbaarder gemaakt.

Hermanus Kemperman, (VI-c) landbouwer geboren te Drempt gemeente Hummelo en
Keppel, op 25 februari 1839. Overleden te Gaanderen op 22 januari 1906.
Kantongerecht Terborg, inv. nr. 50, bloknr. 0107, 2 maart 1888.

Rechtszaak tegen Hermanus Kemperman, volgens eigen opgave 49 jaar oud, geboren
te Keppel en wonende te Gaanderen onder ambt Doetinchem. Hij is verbaliseerd
door Hendrik Klaster Booiman, onbezoldigd rijksveldwachter te Oosselt onder amt
Doetinchem.

Het vonnis luidt als volgt:
“Gelet op de verdediging door beklaagde voorgebracht, overwegende dat beklaagde is
gedagvaard ter zake, dat hij in de voormiddag van de 2e maart 1888 te Gaanderen in
een eikenakkermaalsbosch van den heer van Ditshuyzen een hoeveelheid hout heeft
gesneden en weggenomen, met het oogmerk om zich dat wederrechtelijk toe te eige-
nen. Overwegende dat beklaagde ter terechtzitting heeft erkend schuldig te zijn aan
het feit hem bij dagvaarding ten laste gelegd. Overwegende dat in genoemd proces-
verbaal staat beschreven dat de veldwachter verbalisant op tijd en plaats als bij dag-
vaarding vermeld heeft gezien dat beklaagde bezig was met het afsnijden van eiken-
hout hetgeen hij meenam terwijl hij bij nadering van de verbalisant de vlucht nam,
doch bij zijn huis door hem werd ingehaald aan wie hij verklaarde geen vergunning
daartoe te hebben.
Overwegende dat door deze bekentenis in verband met de inhoud van dit proces-ver-
baal op wettige en overtuigende wijze is bewezen dat beklaagde in de voormiddag

van de 2e maart 1888 te Gaanderen
onder ambt Doetinchem in een eikenak-
kermaalsbosch van de heer van
Ditshuyzen een hoeveelheid hout heeft
gesneden en weggenomen met het oog-
merk van zich dat wederrechtelijk toe te
eigenen.”

De beklaagde wordt veroordeeld tot een
geldboete van drie gulden of een hechte-
nis van drie dagen.

Thijs Kemperman.

Op de achterbank met Remi

Naam? Remi Kemperman

Auto?
LTI TX1. Een Engelse taxi. Ik ben de
enige in Nederland die met dit model
taxi rondrijdt.

Onderhoud?
Voor noodgevallen heb ik een garage in
Havens West, die veel Engelse auto’s
doen. Eén keer per jaar ga ik voor groot
onderhoud naar Londen. Dan plak ik er
een vakantie aan vast. Al blijft het lastig.
Vorig jaar braken opeens de achterste
veren. Die kan je dan wel via een koerier
naar Nederland laten komen, maar die
dingen zijn loodzwaar en je betaalt je
blauw aan verzending. Toen ben ik in
één dag via trein en ferry op en neer
gegaan. Alles liep gesmeerd, tot het ver-
voer ’s nachts van Amsterdam CS naar
mijn huis in Almere. Dus daar stond ik
om 3 uur ’s nachts met die loodzware
veren. Die heb ik toen in een heel stil
hoekje tegen een pilaar aangezet en ben
koffie gaan drinken. Bij terugkomst op



het station waren mijn veren foetsie. Bleek dat de bewaking ze als ‘gevaarlijk object’
had meegenomen.

Waarom dan die auto?
Ik was in Londen op vakantie en wilde natuurlijk wel eens een ritje maken in zo’n
ding. Had ik niet moeten doen, want ik was meteen verkocht.

Hoeveel kilometer op de teller?
272.000 KM. Ze zeggen dat je er een miljoen km mee kan draaien. Al is dat in mijn
geval maar afwachten, want mijn wagen krijgt niet zoveel onderhoud als een LTI in
Engeland.

Eigen rijder?
Ja, maar wel al 15 jaar aangesloten bij TCA.

Hoe reageren klanten?
Over het algemeen reageert men positief. Je hebt er ook bij, die kan het geen moer
schelen. Die willen gewoon zo snel mogelijk van A naar B tegen een zo goedkoop
mogelijk tarief. Dan heb je een categorie die mijn wagen associëren met een boeven-
wagen of krankzinnigentransport, omdat ze achterin achter glas
zitten. Dan is mijn standaard antwoord altijd: “Ik kan het niet vergelijken, daar heb
ik geen ervaring mee.” En er is nog een categorie, die gaat helemaal niet mee. Die wil
persé voorin zitten.

Rijbewijs na hoeveel keer?
Rijbewijs voor de auto in één keer,voor de motor in twee keer en rijbewijs voor
vrachtwagen, bus en aanhanger in één keer. Ik heb ook mijn CCVB personen goede-
renvervoer. Dus ik mag in principe overal achter het stuur kruipen, behalve op een
auto met gevaarlijke stoffen.

Waarom taxichauffeur?
Vrijheid. Ik kan doen wat ik wil. Als je een winkeltje hebt, moet je altijd aanwezig
zijn anders lopen je klanten weg. Dat heb je als taxichauffeur niet. Als ik geen zin
heb om te werken, dan werk ik niet. Als ik later wil beginnen, eerder wil stoppen, een
lange pauze wil hebben, dan kan dat allemaal.

Hoe lang al taxichauffeur?
15 jaar zelfstandig chauffeur.

Wat, als je geen taxichauffeur was geworden?
Geen flauw idee. Ik had geen jeugddromen. Misschien was ik wel politieagent gewor-
den. Of advocaat. Maar misschien ook wel putjesschepper.

Mening over de taximarkt?
Te vrij. Administratief wordt er wel gehandhaafd, zij het sporadisch en de boetes zijn
dan absurd hoog voor een relatief klein vergrijp. Maar de kwaliteitscontrole -om-
rijden, te hoge prijzen, door rood of over de vrije trambaan rijden- en het klachten-
kanaal functioneren nog voor geen meter.  Ze moeten veel regelmatiger controleren
als ze in Amsterdam de kwaliteit omhoog willen krijgen. Het is heel eenvoudig om
regelmatig bij de standplaatsen te controleren of er een tariefsticker aanwezig is, of
men lid is van een geschillencommissie, of de tarieven op de ritten kaarten kloppen
met wat in de meter staat.

Mening over wijziging taxitarief?
Voor een baas wordt het heel moeilijk te controleren wat afgedragen moet worden.
Straks verdwijnt dat wachttarief. Dan gaat dat op mijn horloge. Ik bepaal dus wat de
klant aan wachttarief moet betalen. Niemand kan dan bewijzen hoe lang ik heb stil-
gestaan. Dus dat wachttarief gaat een taxichauffeur voortaan altijd in zijn zak ste-
ken.

Grootste ergernis als taxichauffeur?
Ik zie op straat heel veel auto’s rijden met een taxikeurmerk, terwijl de chauffeur
niet eens Nederlands spreekt. Op keurmerk wordt niet gecontroleerd. Er zijn officiële
keurmerkbedrijven, die keurmerken verkopen aan vriendjes.

Welke oplossing of suggestie heb je?
Betere controle en handhaving. Dat is eigenlijk het hele verhaal.

Werkmotto?
Wat je doet, moet je goed doen.
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