
OPROEP!!!

Al heel wat jaren verschijnt er twee keer per jaar een Journaal over het wel en wee
van de familievereniging Kemperman. Een boeiend stukje informatie dat door ieder-
een graag gelezen wordt. En dat zouden meer mensen moeten doen!!
Inmiddels komen er geluiden binnen dat we aan het afslanken zijn voor wat betreft
het aantal exemplaren. Erg jammer natuurlijk. Dus kent u mensen met de naam
Kemperman en kunt u ze warm maken voor onze vereniging meld dit dan aan uw
regio contact personen, of ga zelf eens op pad en promoot uw club.
Ook kunt u aspirant leden natuurlijk dit mooie journaal laten lezen, zodat ook daar
meer mensen een affiniteit mee krijgen., want ook zonder dat men lid is van de fami-
lie vereniging kunnen Kemper mannen/vrouwen zich aanmelden voor het Journaal.
Immers, dit blad verdient het door heel Nederland gelezen te worden.

C. Kemperman, redactie
F. Kemperman, voorzitter.

BEZOEK!!!
Het gaat goed met onze familie website.

www.familievereniging-kemperman.nl

Sinds de komst van onze prachtige site, hebben ongeveer 450 personen gemiddeld
per maand  een bezoek gebracht aan onze website. Dit meldde onze webmaster, Remi
Kemperman, per okt. 2007. Dat zijn opmerkelijke cijfers, gezien het tijdstip van
geboorte van onze site.
Of het allemaal familie leden waren die daar rond surften of andere belangstellen-
den is niet helemaal te zeggen. Wij hopen natuurlijk op het laatste, zodat ook via
deze kanalen onze site in de belangstelling komt bij naamgenoten en/of  verre fami-
lie-leden en verwanten.

VERTALING!!

Zoals hierboven te lezen is wordt onze site erg goed bezocht.
Om nu alles voor iedereen toegankelijk te maken zoeken we mensen die teksten kun-
nen vertalen in het Engels en in het Duits.
Indien u dus een taalwonder bent en deze talen goed beheerst, en u voelt zich aange-
sproken om een bijdrage te leveren aan onze site, laat het dan weten via de web-
master. Ook via uw regio contact persoon kunt u reageren.

Wat zou het leuk zijn om straks reacties te kunnen ontvangen van mensen van over
de hele wereld die ook de komische,  ontroerende etc. verhalen van de Kemperman
familie hebben kunnen lezen in  hun moedertaal.

Familiebijeenkomst in Goes.

Op zaterdag 4 november troffen leden van de tak Etten/Gendringen/Huissen en de
tak Silvolde 1 elkaar in Goes. Dat is een beschrijving die voor de lezer erg cryptisch is,
maar er volgt uitleg. Thea Janssen van Doorn-Kemperman en Fred Janssen van Doorn
en Gerrie Lenz-Kemperman met Freddy Lenz, vergezeld door Thijs Kemperman en
Clasien Kemperman-Weijman ,werden ontvangen door Corrie Meeuwissen-
Kemperman, Gert Jan Meeuwissen en Jolanda Meeuwissen. Na zoveel namen wordt
het er voor de lezer niet duidelijker op, vrees ik. 
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De aanleiding van het treffen  is terug te
voeren op de jaarvergadering van vorig
jaar, waar Corrie, pas lid geworden van
onze familievereniging, is geïntrodu-
ceerd als lid van de boekcommissie.
Tijdens die jaarvergadering ontstond
een leuk contact, het klikte zou je kun-
nen zeggen.

De klus die Corrie voor de vereniging
gaat doen, bestaat uit het inbrengen van
de genealogie van
Etten/Gendringen/Huissen in ons genea-
logisch bestand Pro-gen. Dat is nodig
omdat we dan een basis hebben voor cor-
recties op deze genealogie en ook de
nieuwe gegevens gemakkelijk kunnen
inbrengen en koppelen, zonder steeds
weer opnieuw te moeten beginnen.

Op de jaarvergadering van dit jaar maak-
ten Freddy en Thijs met Corrie een
afspraak om het programma op Corrie’s
computer te installeren in Goes en haar
op weg te helpen met het verwerken van
de genealogie.  Wat begon als een werk-
afspraak tussen de leden van de boek- en
genealogiecommissie leidde tot een
afspraak die ook duidelijk een privé
aspect in zich had: gezellig koffie drin-
ken bij Corrie en Gert Jan. En zoals bleek
bij aankomst ook met Jolanda, hun
dochter. 

Naast een leuke was het ook een zinvolle
bijeenkomst. Pro-gen is geïnstalleerd op
de computer van Corrie, samen met
enkele ingevoerde genealogieën die als
voorbeeld kunnen dienen. De door
Freddy gecorrigeerde en up to date
gehouden genealogie van
Etten/Gendringen/Huissen is bij Corrie
achtergebleven om in te voeren. Een
omvangrijke klus die vooral bedoeld is
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om de gegevens ook voor het nageslacht goed benaderbaar te hebben. Maar ook voor
de nabije toekomst is er belang. Er liggen plannen om het eerste boek “in revisie” te
doen. Met alle gegevens die we de afgelopen (bijna) tien jaar weer hebben verzameld,
is het best mogelijk dat we binnen 5 jaar een nieuwe druk van boek 1 publiceren.

Een leven opgebouwd in de States. (1)

In het eerste boek met de genealogie en verhalen over Kempermannen uit de tak
Etten-Gendringen-Huissen wordt Willem Kemperman genoemd (VI-i, geboren op 24-
02-1826) die met zijn vrouw Maria Elisabeth van de Sand emigreert naar Amerika. 

In de jaren 2003 en 2004 heeft Jan van den Berg veelvuldig contact gehad met Tracy
Westphal Kemperman. Omdat ons eerste boek is gepubliceerd in juni 2001, ontbreekt
deze waardevolle en leuke informatie dus in dat boek.

Op basis van de door Jan van den Berg gemaakte genealogie met beschrijvingen en de
door Tracy Westphal Kemperman aan hem aangereikte foto’s schrijf ik dit artikeltje,
met dank aan Jan en Tracy.

Willem en Maria vertrokken met hun gezin vanuit de haven van Antwerpen naar
Amerika met de SS Nederland. Uit de boarding list blijkt dat ook Johannes (VII-n,
geboren op 30-09-1851), Henry (VII-o, geboren op 14 december 1860), Herman (VI-i-6,
geboren op 25 mei 1864) en Jacob (VI-i-7, geboren op 9 juli 1867) de overtocht meema-
ken. Ook de oudste dochter Johanna (VI-i-1, geboren op 23 juni 1848) gaat mee met
haar man Petrus Hanssen.
Ze komen aan in New York op 17 april 1882 en gingen wonen in Newaygo Co,
Michigan USA. De boerderij van William (Willem) en Maria stond op de hoek van

32nd en Parsons Street. Deze boerderij is
ooit in vlammen opgegaan. Er staat nu
nog een grote perenboom, ooit gepland
in de tijd van William en Maria, op de
plaats waar eens de voordeur van het
huis was. Er bevinden zich nog schroei-
plekken op deze boom van de brand die
het huis verwoeste. Marie Kemperman
en haar man William Cook waren eige-
naar van het huis toen het afbrandde.
De ironie wil dat William Cook lid was
van de vrijwillige brandweer. Op een
van de foto’s is een schuur te zien die
nu nog bij de plaats staat van het afge-
brande huis. Waarschijnlijk is deze
gebouwd door William of zijn zoon
Herman. In de gevel van de schuur is
een merk en het jaartal 1904 ingekerfd. 

De eigenaren erna (geen Kemperman-
nen), waaronder de huidige eigenaren,
hebben grote moeite gedaan om de oor-
spronkelijke stijl zo goed mogelijk te
behouden. Tegenwoordig worden er kip-
pen gehouden in de schuur.

Het landgoed van William Kemperman
was oorspronkelijk 20 acres groot, onge-
veer 8 hectare. De Kemperman boerderij
was destijds de enige boerderij aan het
Kemperman Lake.

De 80 acres tussen de noordoost zijde
van 32nd en Parsons Street liepen door
tot het Kemperman Lake. Deze grond is
door de zoon van William, John Henry
(VII-n, Johannes Hendrikus, geboren op
30 september 1851), gekocht rond 1901.
Dit land grensde aan dat van zijn ouders
en strekt zich uit langs het noordelijk
einde van Kemperman Lake.

Het landhuis op dit landgoed staat er
nog steeds, evenals de schuur. De huidi-
ge eigenaren lijken zich niet te bekom-
meren om de instandhouding van dit
landgoed, de grond wordt niet meer als
akkerland gebruikt. Het landgoed oogt
nog steeds oneindig groots, afgeschei-
den met bomen, met wuivende velden
van gras. 

In ons boek schreven we dat Hendrikus
Gerardus (VII-o, Henry, geboren op 14
december 1860) gehuwd is met Grace en
dat verdere gegevens ontbreken. Uit de
informatie van Jan en Tracy weten we
dat Henry gehuwd was met Margaretha
Elisabeth Maria (Grace) Dueling, gebo-
ren te Drouwenermond Drenthe op 7
juli 1867. Henry en Grace leefden aan de
westzijde van Parsons Street, ten noord-
westen van de boerderijen van vader
William en broer John. De boerderij en
de schuur staan er nog steeds. De boer-
derij staat er nog redelijk bij en de
schuur heeft een nieuw zinken dak,
maar staat ietsje scheef. De boerderij
van Henry is niet zo groot en uitbundig
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als de boerderijen van de andere Kempermannen. De 40 acres grensden aan het
Oostelijk einde van Crystal Lake, de huidige eigenaren hebben aan de steile kant van
het meer vakantiewoningen gebouwd. Tussen 1900 en 1904 kochten Henry en Grace
een bosperceel dat grensde aan hun grond. Tracy herinnert zich nog dat ze haar
vader haar meenam naar deze boerderij en zei dat haar overgrootvader daar is gebo-
ren. Vandaag de dag nog loopt er een weg dwars over het noordelijk deel van Henry’s
land: Kemperman Drive.

De tak Hummelo en Keppel
(vervolg op journaal 34)

Zoals de vorige keer al aan de orde kwam is er in de tak Hummelo en Keppel tussen
de familie genealogen discussie over het vervolg binnen deze tak: is het Garrit Jan
Camperman geboren te Zelhem/Hengelo op 11 januari 1743 of Gerhardus Johannes
Kemperman geboren Terborg op 8 oktober 1741, die de voorvader is van de volgende
generaties?
De boekcommissie heeft gekozen voor Gerhardus Johannes, die overigens gedoopt is
als Gerrardus (zonder de tweede doopnaam Johannes). Daarmee wordt het wel span-
nend: waarom gaat Gerrardus zichzelf Gerrit Jan noemen?
Aangezien we bezig zijn met het verwerken van de genealogie krijgen we veel kopie-
ën in handen. Één van die aktes betreft de zoon van Gerrit Jan. Hij heeft ook maar
één voornaam, net als zijn vader en wordt in de regel genoemd als Gart. We beschik-
ken echter over een akte waarin Gart genoemd wordt als Gart Jan, zoon van Gart Jan,

een familiegeschiedenis die
zich voortzet?
Ook een sterke aanwijzing
voor de stelling dat Gerrardus
dezelfde is als Garrit Jan is vin-
den we bij de geboorte van
enkele kinderen van Garrit
Jan, waarbij een zus, broer, of
schoonzus van Gerrardus
doopgetuigen zijn. Bij het oud-
ste kind Frederica zien we een
doopgetuige met de naam
Johanna Camperman, Gerrar-
dus heeft een zus met die
naam. Bij de geboorte van
Hermanus is Tunnis Cam-per-
man doopgetuige, dat zal
Gerrardus’ broer Antonius
zijn. Bij Johanna het derde
kind zien we Tunnis Camper-
man en Grietje Waanink als
doopouders, Tunnis is ge-
trouwd met Grietje, broer en
schoonzus dus van Gerrardus
alias Garrit Jan.

De meest sterke aanwijzing tot
nu toe is het overlijden van
Gart Jan op 30 december 1820,
hij wordt omschreven als
weduwnaar van Fenneken
Veldermans. In die akte staat
dat hij overleden is op de leef-
tijd van zevenenzeventig jaar.
Dat leidt onherroepelijk naar
Gerrardus die op 11 januari
1743 geboren is in Zelhem/
Hengelo!

Wie ben ik?
In het vorige journaal van juni 2007
deed de redactie een oproep naar de
mevrouw op de foto die op stelten liep.
Deze foto werd gemaakt op de familie-
dag te Lievelde.

HHiieerroonnddeerr ddee rreeaaccttiiee::

De sportieve dame ben ik, Magda
Kemperman, geboren op 12 Mei 1942 te
Leiden. 
Partner van Henk Boomkamp. We
wonen in Raalte, dit ligt tussen
Deventer en Zwolle.
Ik ben de jongste zus van Gerard
Kemperman, ook op de foto te zien. Mijn
hele leven, ben ik voornamelijk werk-
zaam geweest als verpleegkundige.
8 Mei j.l. heb ik mijn laatste werkdag
gehad en ben nu dus met pensioen.
We houden van reizen, wat we dus ook
veelvuldig doen. Hopelijk kunnen we dit
nog lang volhouden.

HHeennkk BBoooommkkaammpp eenn MMaaggddaa KKeemmppeerrmmaann

Bestuur van de
Familievereniging

Kemperman en de redactie
van het Kemperman journaal

wensen u:

Prettige Kerstdagen 
en een

Voorspoedig 2008
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Gouden Gelderland

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 polders
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 oorsprong vind
In Gelderland stond ooit de wieg van mijn oud geslacht
In Gelderland daar zijn ze nog
In Gelderland vind je De Kemperman

Mevr. B. Prinsen.

Wie is deze familie?

Op het internet kwam de redaktie de onderstaande familie tegen met een geheel
eigen site.
Ook via deze link een verwijzing naar
een kaartje van Nederland waar alle
Kemperman families zich zouden bevin-
den.

Gezien de kleuren komen de meeste
families in het Oosten van het land voor.
Of deze gegevens ook juist zijn is niet
zeker, gezien het feit de informatie uit
een telefoonboek dateert uit 2003.

Hieronder de familie uit (waarschijnlijk)
omgeving Gaanderen. Kijk maar op de
site: www.familiekemperman.nl
Daar staan diverse foto’s en  roddels en
genealogie gegevens te lezen van deze
familie.
Wie is deze familie??? Wat doen zij alle-
maal in het dagelijks leven en zijn zij
allemaal al lid van onze familievereni-
ging? 

Reageert u via uw regio-contactpersoon
of doe een mailtje naar de redaktie: 

Corrie Kemperman     redaktie@familievereniging-kemperman.nl

.

FAMILIEDAG  2008 !!!!
(waar gaan we naar toe?
wat doen we daar??

In navolging van al die andere keren,
kunnen wij u nu alvast mededelen dat
de Kemperman familiedag gehouden
gaat worden op:
13 april 2008 !!
Waar deze familiedag plaats gaat vin-
den wat we gaan doen wordt u nog
medegedeeld.
Maar dat het beslist weer leuk en gezel-
lig wordt is wel zeker!!
Dus reserveer deze datum vast in uw
agenda.!!

Uit de media

Frank Kemperman pleit voor verande-
ringen in de dressuur wereld. De direc-
teur van het CHIO van Aken probeert de
dressuursport wakker te schudden. Hij
is van mening dat er veranderingen
moeten plaatsvinden “anders gaat de
sport kapot”.
De dressuursport zit  te lang in het zelf-
de lijf. In andere sporten is veel bewe-
ging en openheid, maar voor de buiten-
wereld is dressuur een groot
geheim.sport Tevens zijn er wel ama-
teurs, maar bijna geen profs. Tevens is
hij van mening dat de dressuurtijden te
lang zijn. Bij springruiters gaat het om
ruim een minuut dat de ruiter in de
arena bezig is met zijn paard,  terwijl in
de dressuur gemiddeld zes minuten
nodig zijn.
Hierdoor moeten dressuurwedstrijden
over meerdere dagen worden verdeeld
en dat is niet goed. De favorieten wor-
den niet bij elkaar gezet, zodat het een
wirwar van optredens is waardoor de
rek eruit is en
er geen flitsen-
de finale te
zien is.
Ook het aantal
toernooien en
de volle agen-
da kan minder
volgens Frank.
Dat coach Sjef
Jansen niet op
de uitspraken
van Frank zit
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Theo Kemperman

Geboren in Amsterdam, waar hij zijn jeugd doorbracht. Na een opleiding in de optiek
en fotografie, kwam hij medio 1970 naar Alkmaar om zich aldaar te vestigen als foto-
graaf.

In de loop der tijd heeft hij zich meer toegelegd
in de kunstzinnige fotografie. Ook heeft hij, als
docent van de Volksuniversiteit, menigeen de
kunst van het fotograferen bijgebracht.

In de kunst heeft hij zich laten inspireren door
o.a. Mondriaan, Esscher, Breitner maar ook
Warhol.

Sinds
enige tijd heeft Theo de mogelijkheden van
de digitale manipulatie in de fotografische
kunst ontdekt en is daar vol overgave mee aan
de slag gegaan.

www.theokemperman.info

te wachten bleek uit zijn reactie: “Zijn
verhaal slaat helemaal nergens op.
Frank bekijkt het door een springbril. In
de dressuursport kun je oefeningen
niet afraffelen. Je hebt soms meer tijd
nodig en dat vinden de toeschouwers
niet erg. De tribunes zitten nog steeds
vol en dat zegt genoeg.” 
Wel zegt Jansen dat de dressuursport
voor verbetering vatbaar is. “De kleding
zou anders kunnen, net als de muziek.
Misschien een gala-avond koppelen aan
de dressuursport net als bij het kunst-
schaatsen gebeurt?”

Wijziging e-mail adressen website familievereniging Kemperman.

Omdat er bij diverse kontact personen problemen ontstonden omtrent  de e-mail adressen gekoppeld aan de website van de
Familievereniging Kemperman, heeft Remi een aantal adressen gewijzigd.
In onderstaande tabel staan de namen met e-mail- adressen en telefoonnummers waarop u de contactpersonen en/of bestuursleden kunt
bereiken. Voor U als gebruiker is het van belang dat u ook in uw eigen e-mail adres boek de goede adressen overneemt. Dit voorkomt dat
mails retour komen en /of dat u geen berichten ontvangt.

Frits Kemperman

Thijs Kemperman
Eric Kemperman
Gradus Kemperman
Freddy Lenz

Gaby Engelsman

Corrie Kemperman
Remi Kemperman
Frits Kemperman
Magda Kemperman

Miep Kemperman
Tonnie Kemperman
Dini Kemperman
Gerard Kemperman
Barbara Prinsen
Gonda Kemperman

voorzitter 084-8379542 voorzitter@familievereniging-kemperman.nl
vice- voorzitter, lid  
boek- en genealogiecommissie 084-8362591 boek@familievereniging-kemperman.nl
penningmeester 084-8391961 penningmeester@familievereniging-kemperman.nl
secretaris, lid, voorzitter 084-8318253 secretaris@familievereniging-kemperman.nl
genealogie- en boekcommissie 084-8374024 genealogie@familievereniging-kemperman.nl
lid,  
ledenadministratie 084-8304935 leden-administratie@familievereniging-kemperman.nl
voorzitter activiteitencommissie 084-8329981 aktiviteiten@familievereniging-kemperman.nl
Bestuur bestuur@familievereniging-kemperman.nl
Boek bestellen bestellen@familievereniging-kemperman.nl
Redactie Kemperman Journaal 084-8365774 redaktie@familievereniging-kemperman.nl
Webmaster 084-8328244 webmaster@familievereniging-kemperman.nl
Regionaal Coordinator 084-8318669 regio-coordinator@familievereniging-kemperman.nl
Regio Noord 084-8312901 regio-noord@familievereniging-kemperman.nl
Regio Oost Algemeen regio-oost@familievereniging-kemperman.nl

084-8352333 regio-oost1@familievereniging-kemperman.nl
Regio Oost 084-8321396 regio-oost2@familievereniging-kemperman.nl

084-8325269 regio-oost3@familievereniging-kemperman.nl
Regio Zuid 084-8386406 regio-zuid@familievereniging-kemperman.nl
Regio West 084-8378825 regio-west@familievereniging-kemperman.nl
Regio Centrum 084-8316793 regio-centrum@familievereniging-kemperman.nl
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Oude doos.

Tijdens een snuffeltocht door de open-
bare Bibliotheek te Huissen kwam ik
enkele uitgave tegen van  schrijvers die
zich met de geschiedenis van  Huissen
hadden bezig gehouden. Dit waren klei-
ne boekjes van leden van de Historische
Kring Huissen.
Ook een boekje met foto’s kwam ik
tegen. Dat wekte meteen mijn interesse.
Tot mijn verbazing waren het diverse
groepsfoto’ van de lagere scholen uit
Huissen-Zand en van Huissen-Stad.
Bij de meeste foto’s stonden de namen
netjes vermeld, maar ook vraagtekens
kwam ik tegen.
Op de onderstaande foto is de 7e klas  te
zien van de toenmalige meisjesschool
uit 1930.
De meisjes zijn dan ook ongeveer 12-13
jaar.
Ze zouden nu dus rond de negentig jaar
moeten zijn.
Het  6e meisje op de tweede rij van
onderen af gezien ( met bril) heet Truida
Kemperman.
Misschien dat één van haar kinderen
deze foto herkent of een ander familie-
lid iets meer weet te vertellen over deze
klas of over Truida.
Andere namen zijn : Loes Jeurissen-
Grada Lentjes- Leentje van Aalten-Cis
Zweers-Ton Holland- Mien Berends-
Sientje Bierman-Co/Lies/Marie van
Grunningen- Stien en An Pelkman.
Wie weet bent u familie of kent u
iemand van de foto?
Graag een reactie naar de redactie van
het Journaal. via email:
redaktie@familievereniging-kemper-
man.nl

CCoorrrriiee KKeemmppeerrmmaann..

1= Loes Jeurissen; 2= Berta Lusing; 3=Gerda Lentjes; 4= Cato van Geelen; 5= Truus
Reijmers; 6= Berta Berends; 7= Leentje van Aalten; 8= Annie Janssen; 9=Cis Zweers;
10= Agnes Willems; 11= Jeanette Hagdorn; 12= Toos Muller; 13=Cato Eeuws; 14= An
Lenssen; 15= Ton Holland; 16= Mien Berends: 17= Sientje Bierman; 18= Dina Bierman;
19=Mien van Geelen; 20= Nel van Grunningen; 21= Lies van Gellicum: 22= Mies
Meeuwsen; 23= Grada Demon; 28= Willemien Brons; 29= Annie Derksen; 30= Cor
Witjes; 31= Riek Hofs; 32=Bets Evers; 33= Cor van Onna; 34=An Goris; 35= Truida
Kemperman; 36= Riekske Lentjes; 37=Anneke Neijenhuis; 38= Anneke Hofs; 39= Co
van Grunningen; 40= Lies van Grunnigen; 41= Stien Pelkman; 42= An Pelkman; 43=
Riek Pelkman; 44= Marie van Grunningen; 45= Marie Pelkman.
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Familiebedrijf groeit uit tot wereld bedrijf

Kemperman Artwork

Tot voor kort had ik nog niet van dit bijzondere familiebedrijf gehoord tot ik via goo-
gle op de site van dit bedrijf uit Roosendaal stuitte.

Kemperman Artworks is opgericht in 1947 door
Gerrit Kemperman. Hij begon als restauratie beeld-
houwer door heel Nederland.
Zijn zoon Theo startte bij het bedrijf in 1967. Theo
heeft aan de St. Joost Academie gestudeerd te Breda,
maar hij leerde de meeste technieken van zijn vader
en collega beeldhouwers. Zijn eerste restauratiepro-
ject was de "Stompe Toren" te Zierikzee, Nederland.
In de jaren die volgden werkte hij samen met zijn
vader aan verschillende restauratieprojecten, waar-
onder de restauratie van de St. Jan Kathedraal in Den

Bosch, waar ze meer dan tien jaar aan werkten.
Theo Kemperman was tevens in 1975 en 1976 advi-
seur beeldhouwtechnieken en materialen voor de
Monumentenzorg
In 1995 sloeg Theo Kemperman een nieuwe rich-
ting in en ging werken voor Warner Bros
Movieworld in Bottrop, Duitsland. Zijn vaardighe-
den in de klassieke beeldhouwkunst gaf hem een
voorsprong in deze nieuwe tak van industrie.
Vanaf die tijd begon hij zich meer te richten op de
entertaiment en vrije tijd industrie.

In 1997 kondigde de derde generatie, Tim en Marnix, zich aan bij het bedrijf.
Tegenwoordig is Kemperman Artworks volledig gespecialiseerd in thematiseren en
beeldhouwen voor casino's, hotels en pretparken.

Gedurende de jaren heeft Kemperman Artworks een grondige vakkundigheid opge-
bouwd in: 
•  Concepten en ontwerpen 
•  Thematisering van omgevingen 
•  Mallen maken en gieten 
•  Beeldhouwen en vormgeven 
•  Decoratie schilderen
•  
Met behulp van deze technieken kunnen producten gemaakt worden uit de volgende
materialen: 
•  Polyester 
•  P.U.R. 
•  Piepschuim 
•  Hout 
•  Steen 
•  Beton 
•  Gips

Wat er zoal aan werk verricht is is te veel om op te noemen maar hieronder een lijst
met enkele bijzondere opdrachten.

1978 Een tympaan met Cherubbijn voor de Koninklijke Militaire Akademie, Breda,
Nederland, ter ere van het 150-jarige bestaan. Onthuld door Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Bernard 

1990 - 1991 Restauratie van het voormalig Hof van Justitie, Den Haag,
Nederland

1991 Beeld voor het Holland Village, Nagasaki, Japan
1991 Gevelrestauratie Madame Tussaud en het naastgelegen P&C gebouw,

Amsterdam, Nederland
1996 Warner Bros - Montyfilm. Beeld voor de film Monty Mad Rat, a Rat's Tale (Die

Story von Monty Spinnerratz). Premiere op 27 maart27 in Duitsland.
1998 Beeld "De Beer". Casino Daimler Benz City, Potsdammer Platz, Berlijn,

Duitsland 
1999 Beeld "Kikkers" voor de "Kikkertuin". Duinrell, Wassenaar, Nederland

1999 "Mega Mania Sculpture Sign"
voor het Hyatt Regency Casino,
Thessaloniki, Griekenland

2000 Thematisering "Tom and Jerry's
Mouse in the House" achtbaan,
Warner Bros Movieworld,
Bottrop, Duitsland

Als echte beeldhouwers en vormgevers
kan Kemperman Artworks een product
leveren dat er exact uit ziet als het origi-
nele ontwerp of een nieuw concept voor
u uitvoeren. Dit dankzij jaren ervaring
in de restauratiewereld. Van kleine orna-
menten tot grote beelden, er zijn geen
grenzen

Tegenwoordig
worden beel-
den van andere
materialen dan
steen gemaakt,
bijvoorbeeld
van piep-
schuim en
P.U.R. Deze
beelden wor-
den gecoat met
kunststof har-
sen, waardoor ze de juiste eigenschap-
pen krijgen voor verschillende condities.
Deze relatief nieuwe vaardigheden zijn
verkregen door een grondig proces van
testen. Hierdoor is een goede know-how
opgebouwd van een groot scala aan
materialen en technieken

Het plaatsen van beelden kan ook
gedaan worden door Kemperman
Artworks, zodat een complete en vak-
kundige service gegeven kan worden
van ontwerp tot plaatsing!

Atelier Kemperman is al sinds 1947
actief in de restauratiewereld. De erva-
ring die door de jaren heen is opgedaan

wordt
van
vader op
zoon
doorge-
geven. In
al die
jaren
hebben
zij zich

gespecialiseerd in restauratie, renovatie
en reproductie van o.a. natuursteen,
hout en stucwerk plafonds. Atelier
Kemperman is hiermee een allround
restauratiebedrijf geworden die voor de
meest uiteenlopende problemen een
oplossing zoekt en vindt.

Bosstraat 22b
4704 RL Roosendaal
The Netherlands 
www.kempermanartworks.nl
E-mail: info@kempermanartworks.nl
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Familie berichten.

In memoriam  Riet Degen-Kemperman

Op 10 november is overleden, Maria Berendina Johanna
Degen-Kemperman. te Huissen.
Dochter van Gerardus-Wilhelmus Kemperman en Johanna-
Maria van Aalten beide geboren te Huissen. ( Familieboek
1. Blz 126)

Riet werd geboren in Ijsselstein (Utr.) op 12 mei 1945.
De bevrijding was net enkele dagen een feit.
Haar ouders keerden dan ook meteen terug naar de Betuwe en vestigden zich
opnieuw in Huissen.
Daar had het oorlogsgeweld zijn sporen nagelaten. Het vertrouwde huis en bedrijf
was totaal verwoest. Het prille gezin kwam dan ook in een straatje met noodwonin-
gen in Huissen Zand te wonen. In de volksmond werd het de “Knuppelsteeg”
genoemd ( Op de plaats van het straatje stond in vroegere tijden  de Zandse Molen.
Reeds beschreven in een eerder journaal door R.Tonk en nu is het al jaar en dag de
plaats van de basisschool.
Na de wederopbouw van Het Zand kwam het gezin in de Van Wijkstraat te wonen.
Daar runde vader Gerard samen met zijn broer Wim een mandenmakerij  en winkel.
Helaas sloeg het noodlot toe. Gerard kwam al vroeg te overlijden maar was het gezin
intussen uitgebreid met 6 kinderen.
Dit was voor Riet een moeilijke periode.
Haar school en opleiding in de mode branche kon ze niet af maken want Riet moest
gaan werken. Haar eerste baan was bij een atelier in Arnhem. In haar vrije tijd
besteedde ze veel aandacht aan het kappersvak. Zonder opleiding maar met veel
verve en moed knipte ze heel wat klanten. Dat was een extra bron van inkomsten. En
dat allemaal bij moeder thuis in de huiskamer of in de keuken terwijl Riet amper 17
jaar was.
Begin 1962 leerde ze haar liefde, Ben Degen kennen.  Op 22 nov 1966  werd er  voor
de wet getrouwd. Het kerkelijk huwelijk werd uitgesteld tot 1968. 
Net na haar huwelijk sloeg er brand uit in haar ouderlijk huis. Moeder An en haar
broers en zussen kwamen bij  Riet in huis wonen. Een zeer drukke periode brak aan
gezien het feit er ook nog een baby ( zoon Dennis)geboren werd.
Via het huwelijk met Ben Degen kwam Riet in de wereld van het kleinbedrijf terecht,
want haar echtenoot was medepartner in een drankenhandel, annex slijterij.
Dat gaf veel klanten over de vloer. Zowel in de “schuur” dan wel bij Riet in de keuken.
Heel wat jaren zijn er zo voorbij gegaan. Ook na de geboorte van de tweede zoon
Mark kwamen klanten te pas en te onpas aan de deur voor hun drankjes of kratjes
bier.
Riet was altijd gastvrij en heel wat liters koffie werden  uitgeschonken.
Maar ook haar moeder had een trouwe plaats bij Riet. Er ging bijna geen dag voorbij
of ze kwam even op huis aan om moeder bij te staan met het gezin.
In 1990 werden er knopen
doorgehakt en begon Riet
samen met haar zus een
eigen slijterij.
Hierin konden de beide
zussen hun idealen verwe-
zenlijken maar opnieuw
sloeg het noodlot toe.
Eind 2003 werd Riet ziek
en wat men vreesde werd
werkelijkheid. Het was
een grote schok. Maar Riet
bleef optimistisch en met
haar ijzeren wil dacht ze
er wel weer boven op te
komen. Diverse keren  liet
ze doktoren versteld staan
, maar na vier jaar vech-
ten met goede en slechte
momenten kon Riet haar
koers niet meer volhar-
den. Op 10 november 2007
is ze rustig ingeslapen.
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