
Zomer 2008!
Al weer een half jaar geleden dat de uitgave van december bij u op de mat viel. Hoog
tijd voor een nieuwe versie! Ook nu weer heeft de redactie geprobeerd een journaal
samen te stellen met opmerkelijke zaken, achtergronden van familiebanden, geschie-
denis en artikelen die u zullen aanspreken.
De redactie wenst u veel leesgenot.
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keer bezocht wat voor een verenigings-
pagina best goed is. Wat wel opvallend
is, is dat als er een Kemperman Journaal
uitgekomen is het aantal bezoekers op
de website toeneemt. 
Veel bezoekers proberen naar de
Engelstalige versie van de site te gaan.
De website wordt vanuit diverse landen
bezocht. De Engelse vertaling volgt nog. 
Gehoopt wordt op nieuwe leden die zich
via de website aanmelden. Dit loopt
helaas nog wat achter. 

Van Frits komt de oproep om in de
naaste familie te kijken of nog leden
geworven kunnen worden. Het lede-
naantal van de familievereniging wordt
geleidelijk aan kleiner. 

4. Notulen van de algemene leden-
vergadering op 22 april 2007
De notulen worden vastgesteld, met
dank aan de secretaris.

5. Vaststellen van het financieel ver-
slag 2007 en verslag van de kascom-
missie over 2007
Eric licht de inkomsten en uitgaven toe
in relatie tot de begroting. De inkomsten
van de contributie vallen lager uit
omdat het ledenaantal terugloopt. De
inkomsten van de rente is lager omdat
de rentevergoedingen lager zijn gewor-
den. Er is nu overgestapt naar een ande-
re bank waar de rente hoger is. De dona-
ties zijn stabiel. Er zijn in 2007 redelijk
veel familieboeken verkocht waardoor
inkomsten gegenereerd zijn. 
In de kosten voor familieboek 2 zijn ook
de kosten voor familieboek 3 opgeno-
men. Ook zitten hierin de kosten  van
een diner dat het bestuur aan de boek-
en genealogiecommissie heeft aangebo-
den. 

Er wordt een vraag gesteld over de
kosten van de website, waar staan deze
genoemd in het financieel overzicht?  De
enige kosten die gemaakt worden voor
de website zijn de kosten aan de provi-
der (€ 25,- per jaar) en de kosten voor het
plaatsen van een spam-filter (€ 10,- per
jaar). Omdat deze post dermate gering
zijn staan ze onder de diverse algemene
kosten genoemd. De kosten zijn mede zo
laag omdat Remi kosteloos het onder-

VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING
gehouden op 13 april 2008 in Café-restaurant De Koperen Kop te Otterlo

Er zijn 48 aanwezigen (inclusief bestuur).

1. Opening door de voorzitter
Frits opent de vergadering om 11.05 uur en heet iedereen van harte welkom. 

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen
Het begint een traditie te worden dat Barbara uit Castricum het sfeerverslag van deze 

dag schrijft. Omdat er verder geen liefhebbers zijn biedt Barbara wederom haar dien-
sten aan.
Gonda uit Almere is contactpersoon regio Centrum geworden. 

Ton van Delft heeft zich teruggetrokken uit de activiteitencommissie. Namens het
bestuur krijgt Ton een presentje voor de geweldige jarenlange inzet. Ook wordt Henk
Jägerman met een presentje bedankt voor zijn inzet bij het tot stand komen van
genealogische gegevens. 

Namens het bestuur neemt Remi (webmaster) uit Almere het woord over de stand van
zaken van de website. Eerst wil hij het misverstand weghalen dat de website de papie-
ren versie van onder andere het Kemperman Journaal zal vervangen. Dit is niet zo, de
papieren versie zal blijven bestaan. Het is via de website bijvoorbeeld wel gemakkelijk
om je voor de familiedag aan te melden. Sinds vorig jaar is de website ongeveer 5000

maar ook dames zijn welkom!
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houd aan de website verricht, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank. 

Eric noemt kort even de balans. Transitoria zijn contributies die nog ontvangen moe-
ten worden. Dit jaar zijn de reserves van de leden die vanaf het begin lid zijn opge-
lopen tot circa € 100,- waardoor het volgende boek voor de leden wederom gratis is.

Aansluitend spreekt Harry Jansen uit Zutphen namens de kascommissie zijn goed-
keuring uit over het financieel verslag, er zijn geen onregelmatigheden gevonden. Hij
stelt tijdens de vergadering voor de penningmeester (en bestuur) decharge te verle-
nen over het jaar 2007, hetgeen met applaus wordt beantwoord.

6. Vaststellen van de begroting 2008 en contributie 2009
De begroting voor 2008 wordt door Eric doorgenomen. De begroting is op hoofdlij-
nen hetzelfde gebleven als voorgaande jaren. Door afname van het aantal leden is de
begroting voor de contributie iets lager aangehouden. Er is voldoende reserve opge-
bouwd voor de familieboeken. Er is meer geld dan waarvoor boeken gepland zijn.
Extra geld aan de reserve toevoegen is nu niet nodig. Het extra geld kan bijvoorbeeld
gebruikt worden voor de jaarvergadering. Zo kan meer inhoud aan de jaarvergade-
ring gegeven worden. De uitgave voor de jaarvergadering is in de begroting dus ver-
hoogd. De algemene kosten zijn iets verhoogd door de kosten van de website. De con-
tributie voor 2009 is opnieuw ongewijzigd (€ 16,-) gebleven.

Er zijn geen vragen, en de begroting, inclusief de contributie voor 2009 (€ 16,-)  wordt
door de ledenvergadering aangenomen.

7. Bestuursverkiezing
Er hebben zich voorafgaand aan de vergadering geen tegenkandidaten gemeld voor
de bestuursverkiezing. Een nieuw lid voor de genealogie- en boekcommissie is altijd
welkom. Mogelijk is er iemand voor volgend jaar. 

Frits en Thijs zijn dit jaar herkiesbaar en worden onder applaus door de vergadering
herbenoemd voor 3 jaar. 

8. Verkiezing leden van de kascommissie
Harry Jansen uit Zutphen is dit jaar nog lid van de kascommissie. Henk Boomkamp
uit Raalte en Angèle Kemperman uit Vught  zijn weer voor  twee jaar herbenoemd.
Harry, Henk en Angéle vormen samen de kascommissie voor 2008. 

9. Genealogie en boekcommissie
Door Thijs wordt kort de stand van zaken over de genealogie en boekcommissie
gepresenteerd. Freddy is op dit moment druk bezig met het uitwerken van een nieu-
we genealogie van Jan Kemperman. Uit de stapels gegevens heeft Freddy over deze
tak nieuwe informatie gevonden. Echter bloed deze tak na 5 tot 6 generaties weer
dood. 

In de huidige omvang en opgebouwde reserves (€ 100,-) zijn nog 5 boeken te maken.
Eerst moeten Hummelo -Keppel, Didam - Doesburg, Jan en daarna een 2e versie van
Etten – Gendringen – Huissen afgemaakt worden.

Wat betreft
Hummelo –
Keppel is het
plan om volgend
jaar een proef-
druk en de con-
touren van boek
3 klaar te hebben
en om deze tij-
dens de jaarver-
gadering te laten
zien. Eind 2009,
2010 zal het nieu-
we boek geïntro-
duceerd worden.
De genealogie is
ingevoerd in de
computer. Er
moet nog een
check van volle-

digheid en juistheid uitgevoerd worden.
In het boek staan leuke verhalen. 

Wat betreft Etten – Gendringen –
Huissen is het jammer dat mensen hun
lidmaatschap opzeggen. Het nieuwe
boek is anderhalf keer de omvang van
het eerste boek. Er staat ongeveer 10 jaar
nieuwe historie in, ook van de
Amerikaanse tak. Eric probeert de con-

tacten met de Amerikaanse tak te verste-
vigen. Door Thijs wordt een oproep
gedaan voor nog meer informatie. Graag
nieuwe kopij aanleveren voor nog meer
wetenswaardigheden voor het tweede
boek van Etten – Gendringen – Huissen. 
Thijs vertelt nog over een contact dat
ontstaan is via de website. Ronald
Hageman zocht informatie over zijn opa
Willem Kemperman. Thijs heeft Ronald
behoorlijk wat informatie toe kunnen
sturen over de tak Silvolde en over de
opa van Ronald. Ronald heeft een boek
besteld. 

10. Huishoudelijke mededelingen
omtrent het verdere verloop van de
familiedag Edwin licht het program-
ma verder toe. Na het Veluws lunchbuf-
fet is iedereen vrij om het park in te
gaan. Er kan gewandeld en gefietst wor-
den of een bezoekje aan het museum
worden gebracht. Omstreeks 16.00 uur
graag nog even samenkomen om
afscheid te nemen.

11. Rondvraag
Dini vraagt of er contactpersonen zijn
die er bezwaar tegen hebben om foto’s
van henzelf op de website te laten plaat-
sen. Van het bestuur en van Corrie staan
de pasfoto’s er wel op maar nog niet van
de contactpersonen. Een aantal contact-
personen is niet tijdens de ledenverga-
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Verslag van de familiedag door Barbara Prinsen-
Kemperman

Mei 2008

Dagje Hoge Veluwe, de familiedag is weer voorbij. Een mooie dag op een mooie loca-
tie. Ik voor mij denk dat hier boven bij de afdeling weersvoorzieningen ook een paar
Kempermannen/vrouwen wat in de melk te brokkelen hebben want het is toch eigen-
lijk altijd mooi weer als we familiedag hebben, zeker gezien de tijd van het jaar. Dit
jaar dus op naar de Hoge Veluwe. Bij aankomst bij het park reden er al wat
Kempermannen voor ons dus hoefde we maar te volgende om op de afgesproken
plaats, cafe-restaurant De Koperen Kop, te komen. 

Een mooie accommodatie met een
mooi zaaltje voor ons familie tref-
fen. Bij de koffie kregen we direct
al, heel luxe, heerlijk gebak.
Later bleek dat de penning
meester zo tevreden was over onze
bezittingen dat we het er van kon-
den nemen dit keer. Dat telt waar-
schijnlijk ook voor de volgende
keren dus laat het uw neus niet
voorbij gaan. Ja hoor, toen de pen-
ningmeester aan het woord kwam
gaf hij een uitleg van onze roos-
kleurig situatie en beloofde ook

een wat luxere lunch dan gebruikelijk. Nu waar vind je dat tegenwoordig nog, een
penningmeester die tevreden is en dan ook nog wat gezelligs doet, zonder te overdrij-
ven overig, dus maak u niet ongerust. Het boek Hummelo-Keppel verschijnt dit jaar
nog niet , nog even geduld en dan komt het volgend jaar te voorschijn. 
Makkelijk gezegd of geschreven natuurlijk maar nog heel wat werk voor de boek
commissie. 
Na de vergadering hadden we tijd om buiten de benen te strekken of even een bezoek
te brengen aan het bezoekerscentrum of Museonder.
In het winkeltje waren vele, op natuurbasis gemaakte voorwerpen te koop,bv.
honing, houten speelgoedjes, zeepjes tot en met muziek waarbij de natuur een grote
rol speelde. Wij konden de verleiding niet weerstaan en hebben een mooie cd
gekocht met heerlijk muziek incl. watervalletjes en vogelzang en wat houten speel-
goedjes voor onze talrijke kleinkinderen. 
De lunch was voortreffelijk en natuurlijk heel gezellig met al die neven en nichten.
Hierna naar buiten. De witte fietsen stonden al klaar voor degene die dit wenste. Men
kan een fiets pakken, fietsen, ergens stoppen fiets neer zetten en als je verder wilt
fietsen pak je er gewoon weer een. Er zijn ook kinderfietsen en fietsen met kinderzit-
jes er op, dus voor ieder wat wils en je kunt natuurlijk ook gewoon heerlijk wandelen.
Het terrein De Hoge Veluwe heeft zijn eigen geschiedenis:
In het begin van de twintigste eeuw kocht het koopmanspaar Kröller-Müller een
gebied van ongeveer 6000 hectare op de Veluwe tussen Hoenderloo en Otterlo. Hij
had vooral oog voor de natuur, zij verzamelde moderne kunst. Voor het onderbren-
gen van de kunst werd een museum gebouwd, het nu wereldbekende museum
Kröller-Müller. Wij hebben dit museum dit keer niet bezocht maar kozen voor het
jachtslot.

Voor het jachtslot had mevrouw Kröller-
Müller de meeste interesse . Ze wilde
een bijzonder huis in het centrum van
het landgoed de Hoge Veluwe., maar het
had nogal wat voeten in aarde om daar
een geschikte architect voor te vinden.
Eerst werd contact gelegd met een
Duitse architect, maar zijn plannen
haalden het niet. Daarna volgde contact
met de befaamde architect H.P. Berlage,
bouwmeester van onder meer de Beurs
in Amsterdam . Hij werd in dienst geno-
men. Zes lange jaren, van 1914 tot
1920, werkt Berlage aan het ontwerp
voor het jachtslot Sint Hubertus. Dat
Berlage niet alleen architect was maar

dering aanwezig. Diegene die wel aanwezig zijn hebben geen bezwaar. Het mooiste
zou zijn als iedereen zijn of haar foto laat plaatsen. Je mag zelf een foto aanleveren.
12. Sluiting
Frits sluit om 11.45 uur de vergadering en wenst iedereen een aangename middag.

Gradus Kemperman, secretaris

Het weer zat reuze mee!!
Na een goede vergadering en een perfec-
te lunch, werd het park de Hoge Veluwe
door de Kemperman leden op allerlei
fronten bekeken en onderzocht. Zowel
in het Museon als het park zelf kwam je
ze tegen. Nieuwsgierig als ze zijn; snuf-
felend, lezend, ontdekkend, fietsend,
wandelend.
Het was een geslaagde dag.
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ook een kunstenaar mag wel blijken uit het feit dat hij alles zelf ontwierp. De meubels,
vloeren, lampen en wat er ook thuis hoort en alles past daarom zo mooi bij elkaar.
Maar tegen het einde van de bouw kreeg Berlage onenigheid met mevrouw. Vooral de
dominante houding van Mevrouw Kröller-Müller beviel hem niet. 
De afwerking van het gebouw, wel volgens de inzichten van Berlage, werd door de
Belgische architect Henry van de Velde gedaan die zelf ook een aantal interieurdelen
heeft ontworpen. Ook de schilder Bart van der Leck heeft een groot aandeel gehad in
vele kunstwerken. Het huis bestaat geheel uit geglazuurde baksteen  maar heel wonder-
lijk doet het niet “koel” aan en is het ook niet vochtig. Er is goed rekening gehouden
met het vocht afvoer bij de bouw en het is nooit een probleem geweest. De elektrische
kabels, vooral in de bibliotheek geven op dit ogenblik wel problemen en er is moeilijk
bij te komen achter deze betegelde muren, het probleem is nog niet zo snel op gelost.

Legende uit van Sint Hubertus
Berlage heeft een groots ontwerp voor het slot gemaakt. Het slot beeldt de legende
uit van Sint Hubertus, de jager, die oog in oog kwam te staan met een hert, dat een
lichtend kruis droeg tussen de takken van zijn gewei. In de plattegrond van het slot is
deze legende te herkennen. De twee vleugels bezijden het binnenplein vormen het
gewei van het hert en de toren stelt het lichtend kruis voor. Ook in vele details, zoals
de ramen, komen elementen uit de legende voor.  Plafonds en muren zijn rijk aan
ornamenten. Ook het meubilair is afgestemd op het gebouw en maakt in feite deel
uit van het gehele ontwerp. Een totaalkunstwerk.
Het slot is nu eigendom van het rijk. Het wordt veel gebruikt voor het onderbrengen
van gasten van de regering; hoogwaardigheidsbekleders, die hier een rustig verblijf
kunnen hebben.
Van tijd tot tijd kan het jachtslot door het publiek echter bezocht worden en daar
hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt.
Na het bezoek aan het slot weer op een fiets en terug richting Koperen Kop om
samen met de familie nog wat te drinken en wat na te praten. Wij kijken terug op
een geslaagde dag en danken de activiteitencommissie voor deze geslaagde dag.

Barbara Prinsen Kemperman

Via email kreeg de redaktie het volgen-
de bericht:

Beste redaktie 
( Corrie Kemperman),

Hierbij bedank ik de Familievereniging
hartelijk  betreffende de publicatie en
de foto's uit mijn website in het
Kemperman Journaal van december
2007.
Hoogstwaarschijnlijk hebben jullie mij
"opgegoogeld"  en zo kan je inderdaad
meer van de Kempermannen te weten
komen.
Bij verder speuren op de website ( deze
ziet er erg goed uit ) , kwam ik ook nog
de websites van mijn zusters Cora
Kemperman en Agatha Kemperman
tegen.
Heel leuk en ik heb het meteen aan ze
doorgegeven.
Ongeveer 10 jaar geleden heeft Barbara
Prinsen, mijn vader,
Hendrikus,Johannes Kemperman toen
84 jaar, geïnterviewd.
Een paar maanden later is hij met zijn
fiets onder een vrachtwagen terechtge-
komen  en overleden.
In dat interview van Barbara kwamen
een paar items naar voren waar ik niets
van wist.
Ik wilde daar met hem nader op ingaan,
maar helaas dat ging dus jammer
genoeg niet door.

Voor zijn overlijden gingen wij al jaren
op zijn verjaardag ( 27 nov. ) uit eten in
zijn favoriete restaurant in Amsterdam
Na zijn overlijden hebben
we het etentje op zijn geboortedag
voortgezet met daarbij ook zijn klein-
kinderen.
Wij hopen dit nog jaren te doen , want
het is dan erg gezellig en we kunnen
dan het afgelopen familiejaar met
elkaar doornemen.
Willen jullie nog meer over onze
Kempermannen te weten komen dan
ben ik altijd bereid om daaraan mee te
werken.

Vriendelijke groet,
Theo Kemperman

Zie Homepage:
www.theokemperman.info

Kelk terug op graf van Pastoor Kemperman.
Hebt u het verhaal gelezen in De Twentsche Courant Tubantia van tuinkabouter
Hans. Enkele weken geleden was de kabouter plotseling verdwenen uit de tuin van
de familie Elties in Enschede. Gestolen.........? Neen..........! Hans was op vakantie...........
Onlangs stond Hans weer op de deurmat bij de Enschedese familie met onder de arm
een enveloppe met vakantiekiekjes. Een ludieke actie van een groepje studenten. Met
wie is de tuinkabouter drie weken lang op vakantie geweest? Binnenkort komen de
'ontvoerders' van Hans bij de familie Elties taart eten en dat weten ze wie het heeft
gedaan en daarmee is het mysterie opgelost! 
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Wat blijft is het mysterie rond de kelk van het graf
van pastoor Kemperman. 

Toen enkele jaren
geleden de Heem-
kundegroep de graf-
zerk van pastoor
Kemperman heeft
gerestaureerd  en de
kelk terug  wilde
plaatsen, was deze
plotseling verdwe-
nen.
Koster Ben Kole had
hem ergens op een
kast gelegd in de
pastorie, maar daar
lag hij niet meer….!
Samen met enkele
leden van de
Heemkundegroep is uitvoerig en grondig gezocht in de pastorie en het ‘dodenhuisje’
op het kerkhof. Maar ze vonden de kelk niet. Gestolen…?? Maar wat heeft iemand in
godsnaam aan een kelk die gegoten is van brons en eigenlijk geen waarde vertegen-
woordigt. Een hele tijd is het stil geweest rond de kelk, maar na een reconstructie van
het kerkplein en opknapbeurt aan het ‘dodenhuisje’, werd de kelk door Jos
Mekenkamp teruggevonden, achter een stel planken in het ‘dodenhuisje’ Was hij

daar neergelegd ? of lag
hij er al die tijd al en was
hij over het hoofd gezien?
Waarschijnlijk zullen we
het nooit weten. Gelukkig
is de kelk nu weer terug
waar hij hoort..op de graf-
zerk van pastoor
Kemperman. Blijft nog
één mysterie over.........
Waar is het wierookvat
dat verdween tijdens de
opknapbeurt van de
sacristie? Of ligt dit ook
gewoon ergens en is dit
ook over het hoofd
gezien?

Zakelijk Nieuws

Dat Kempermannen/vrouwen?? zeer
veelzijdig zijn blijkt uit een melding van
het VVV kantoor in Varsseveld.:
’Altijd de Kemperman’ Bed en Breakfast
Een prachtige locatie voor overnachting
en ontspanning.
Boerderij, landelijk gelegen in bos, wan-
del- en natuurgebied
Adres: Sinderenseweg 137
7065 BH Sinderen. Gemeente Oude-
Ijsselstreek 
Beslist de moeite waard om een kijkje te
gaan nemen…

Familie bericht

Geboren:

Bijna te klein om vast te houden
maar te groot voor woorden

INE
Femme Antonnel Kemperman

Ze is geboren op 1 april om 03.30 uur
en weegt 3335 gram

Wij zijn dolblij met de geboorte van
onze dochter en zusje!

Gerjan, Femke en Jannes Kemperman
Franciscanessenstraat 17
6851 VC Huissen.

De Tak Hummelo en Keppel

Dit is een akte, bedoeld om de rechten van minderjarige kinderen veilig te stellen. De
moeder van deze kinderen is Bene Camperman (H&K II-13-1)

Oud rechterlijk archief Landdrost ambt Zutphen
Inventarisnummer 927 blok nummer 217. 19 april 1771.

Op die datum is een ‘vriendelijk in minnelijk erfmagescheijt opgericht en gesloten tus-
sen Bene Camperman weduwe van Tunnis te Boekelder’. Een broer van de overledene,
Harmen Boekeler treedt op als ‘bloedmomber’ en Hendrik Hoegen als gerechterlijk aan-
gesteld getuige. Na het overlijden van Tunnis te Boekeler zijn de roerende- onroerende
goederen getaxeerd door Garret Lammers en Garrit Jan Camperman. Er zijn twee
‘onmondige’ kinderen: Janna en Grade. De kinderen ‘zullen hebben het halve stuk zaai-
land bij Besselink gelegen, zo van Hendrik Branderhorst is aangekocht voor de somma
van drie hondert gulden’. Daarnaast komt de kinderen de helft toe van ‘huis, hof en land
op Wiggerink aan de Wiggerinksteeg gelegen zo door de moeder wordt bewoond en
gebruikt, getaxeert op vijf honderd gulden’. 
Beerne belooft de helft aan haar Janna en Grade te geven zodra deze volwassen zijn
geworden, indien de kinderen op dat moment elk ƒ 25,-- betalen aan haar.
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tig’. Zoveel als nodig wordt ze bijgestaan
door Garrit Wansink. Ze geeft te kennen
dat ‘ze in overweging genomen hadde
de brosheijd en vergankelijkheid des
menschen leven en dat er niets zekerder
is als de doot’. Alvorens ‘uijt dezer
wereld te scheijden’ wil ze haar bezittin-
gen toewijzen. Voordat ze tot de verde-
ling komt, bedingt ze dat ‘haar lichaam
ter behoorlijken begraffenisse aan bevo-
len’ moet worden.
Ze benoemt tot haar wettelijk erfgena-
men haar gezamenlijke kinderen, met
name: Beerne, Jan, Garrit, Hendrica,
Janna, Tunnis en Garrit Jan
Camperman. Mocht het gebeuren dat
haar zonen Garrit, Tunnis en Garrit Jan
komen te overlijden zonder kinderen na
te laten, dan vervalt hun erfdeel aan de
overige broers en zussen. 
Onverminderd zijn legitieme portie,
krijgt haar zoon Tunnis  ƒ 50,-, voor
‘reguliere affectie en genegenheid’.
Haar jongste zoon Garrit Jan krijgt ƒ
150,- boven zijn erfdeel ‘uit een regulie-
re affectie en genegenheid voor zijn
trouwe diensten en oppassen aan mij
gedaan en nog dagelijks doen’. De erven
verklaren dat ‘hare uittersten wil’ zal
worden nageleefd.

Freddy/Thijs
Genealogie/boekcommissie

De tekst is aangepast ten behoeve van de
leesbaarheid. AAnnttoonniiuuss CCaammppeerrmmaann
((HH&&KK IIIIII--1199)) hhuuwwtt vvoooorr ddee ttwweeeeddee kkeeeerr
mmeett AAllbbeerrddiinnaa BBoooollttiinnkk.. Uit de akte van
boedelscheiding hebben we de overlij-
densdatum van Antonius, namelijk:
‘Teunis is overleden op 1 juni 1806 te
Zelhem’. Alberdina Booltink moet dus
vóór 22 juli 1917 overleden zijn. Een
kopie uit de ‘tienjarige tafel’ zullen we
nog opzoeken.

Notarieel archief Zelhem.
Blok nummer 0168, Inventarisnummer
1728, aktenummer 69.
Boedelscheiding op 22 juli 1817.

Voor Herman Becking, openbaar notaris
in het canton Doetinchem, kwartier van
Zutphen, provincie Gelderland te
Zelhem. In tegenwoordigheid van
Engelbart Kamperman (dagloner)
wonende te Zelhem, Willem Mentink
(dagloner) gehuwd mat Maria
Kamperman en Jan van Hal, gehuwd
met Anneke Kamperman, tesamen de
kinderen en schoonzonen van de overle-
den echtelieden Teunis Kamperman en
Alberdina Booltink.

Er valt contant geld te verdelen, alsme-
de de daghuurderswoning Groot
Wiggerink genoemd, bestaande uit het

Indien de kinderen bij volwassen worden afzien van de helft van het huis zal moeder
ƒ 175,-- betalen aan elk. In plaats van de roerende goederen te delen, zal moeder
‘wanneer ze komen te trouwen een nieuw kleed of twintig gulden daarvoor en aan
ieder een bed of dertig gulden daarvoor, ter keus van de kinderen en aan ieder een
kist ter waarde de vaders kist’ vergoeden. Moeder belooft tenslotte dat ze de kinde-
ren zal onderhouden ‘in behoorlijken kost en drank en kledingen na staatsgebruik’.
Daarmee is het magescheijt gesloten en wordt ondertekend door de moeder en de
getuigen, te Zelhem.

Freddy/Thijs
Genealogie/boekcommissie

AAkkttee vvaann ttooeeddeelliinngg aaaann ddee kkiinn--
ddeerreenn vvaann FFrreerriikk CCaammppeerrmmaann
((HH&&KK IIII--1133)) eenn MMaarriiaa SScchhoollttiinnkk..
Frerik is dan al overleden en
Maria is zwak en ziek, maar
geeft in deze vastlegging
uiting van haar laatste wil.

Oud rechterlijk archief
Landdrost ambt Zutphen
Inventarisnummer 927 blok
nummer 217. 7 mei 1770.

Te Zelhem werd op de 7e  mei
1770 voor rechter Becking en
de ‘gerichtsluijden’ Hendrik
Jan Massing en Garrit
Berndsen een akte opgemaakt
voor Maria Scholtink, weduwe
van wijlen Frerik Camperman.
Maria was ‘wel krank en ziek
te bedde liggende, maar tege-
lijk gezond van verstand en
hare zinnen volkomen mag-
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Kemperman (17) pikt
interland én goal mee.

Den Bosch
Hij voegde zich gisteren weer bij Jong
Oranje, maar met wat voor een ervaring
op zak. Door blessures en afwezigen
mocht Robbert Kemperman ( 17) van
hockeyclub Den Bosch dinsdagavond
meedoen met het ‘echte’ Oranje en hij
scoorde prompt in het oefenduel met
Zwitserland (6-2).
Die laatste ploeg neemt het vanavond
aan de Oosterplasop tegen HC Den
Bosch.

huis nummer 286 en een hof en akker (-bouw) land en wat roerende goederen en
levende have waaronder vee. De nalatenschap van Teunis is onverdeeld gebleven
en beheerd door Willem Mentink en zijn vrouw Maria Kamperman.

De akte is bedoeld om de boedel te scheiden. De waarde van het contante geld,
levende have en vee bedraagt 295 gulden en 4 stuivers. De totale nalatenschap
bedraagt 1.125 gulden, voor elke  erfgenaam 375 gulden. De daghuurderswoning
is gelegen in de buurtschap Velswijk aan de zogenaamde Wiggerinkstege en ‘is
voor geen verdeling vatbaar en de roerende goederen al te gering om in de verde-
ling in te brengen’. Er is verder sprake van twee stukjes nabijgelegen bouwland:
‘Het Greven Slot en de Stegers Stuk geheten en in de nabijheid van de gemelde
woning het eerste op het Greven Slot tussen de Berelshorst en het land van de
heer Sachtleven te Doetinchem en het tweede achter het huis van Harmen
Hoegen aan de Banninkstege tussen de bouwlanden van Berkens en van de wedu-
we Derk Hummelink’. De waarde daarvan bedraagt 829 gulden en 16 stuivers.
Engelbart Kamperman krijgt 375 gulden toebedeeld. Willem Mentink en Maria
Kamperman 79 gulden en 16 stuivers, daarnaast de al genoemde waarde van 295
gulden en 4 stuivers, zijnde de waarde van het contante geld, levende have en
vee, dat ze al toebedeeld hadden gekregen. Jan van Hal en Anneke Kemperman
wonen in de daghuurderswoning en worden eigenaar van de daarbij gelegen
stukken grond ter waarde van 829 gulden. Ze moeten aan Willem Mentink en
Maria Kamperman de genoemde 79 gulden en 16 stuivers voldoen op eerste
afroep. Over de 375 gulden die aan Engelbart toekomen wordt 3 1/2 procent jaar-
rente betaald. Dat bedrag moet aan hem worden uitgekeerd als hij 5 maanden
van tevoren daartoe een verzoek doet. De verkregen grond dient als hypothecaire
dekking voor dit bedrag.

Freddy/Thijs
Genealogie/boekcommissie

Uit het Brabants Dagblad  van
24 april 2008

Robbert kemperman langer bij Den Bosch

Robbert kemperman heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij
Den Bosch. Volgens de nieuwe richtlijnen die de hoofdklasser met elkaar hebben
afgesproken mag de Nijmegenaar nu niet meer door andere clubs benaderd worden.
De laatste dagen was er veel interesse voor de middenvelder, die incidenteel al voor
Oranje wordt opgeroepen. Den Bosch bereikte ook een akkoord met de drie
Argentijnen Lopez, Vila en Ibarra. Ook zij blijven nog minimaal twee jaar actief aan
de Oosterplas. Joost van de Vijfeiken (18) maakt de overstap van Union naar Den
Bosch. Hij geldt als een van de grotere Nederlandse talenten.

Geschreven door Peter Kemperman
Bommetje  en Bommetje 2  

Paul Kortman, Peter Kemperman

Met ‘Bommetje, een aanslag op uw ego’ maken de
schrijvers u bewust dat uw gedrag bepalend is voor het
resultaat dat u boekt. Dat uw gedrag, dat voor uzelf
grotendeels onzichtbaar is, de wereld creëert waarin u
leeft. Uw ‘routinegedrag’ voelt comfortabel voor de
eigenaar, terwijl het verstorend kan werken op het
behalen van het beoogde resultaat. Routinegedrag is
boven dien een verslaving, uw ego ervaart het gedrag
als vanzelfsprekend. De verslaving is zo sterk dat feed-
back op gedrag dikwijls leidt tot een rectificatie vanuit
het ego. Dit ‘Bommetje’ voor onder uw ego is een
prachtig hulpmiddel om uw routinegedrag te doorbre-
ken en uw kwaliteiten in te zetten waarvoor ze bedoeld
zijn.

Gemiddelde waardering:
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Hallo, redaktie. 

In het vorige Kemperman Journaal las ik uw artikel met als titel; 
WWiiee iiss ddeezzee ffaammiilliiee??
Nou, dat antwoord is simpel te geven...dat zijn wij dus.
We zijn ook onderdeel van de familie Kemperman en wel de tak Etten-Gendringen-
Huissen. In het eerste boek staan we dan ook vermeld. Helaas heb ik mijn exemplaar
uitgeleend aan mijn zus, dus ik kan niet aangeven op welke bladzijde.
Ik ben ook al vanaf het begin lid van jullie (en natuurlijk dus ook mijn) familievereni-
ging en ben de enige mannelijke nakomeling van Wilhelmus Jacobus Kemperman
(zie onder ; ik sta links boven in de stamboom(Wil Kemperman, eigenlijk Willy). Ik
woon in Duiven in dezelfde straat als Felix Kemperman, die ook tot dezelfde familie-
tak behoort. We zijn ergens in de zoveelste graad familie.

AAddrreesssseenn 

Penningmeester:
Postbank 9036045 ten name van Familievereniging
"Kemperman" Balsebaan 96, 
4621 AR Bergen op Zoom
Telefoon en fax: 084-839.19.61 
penningmeester@familievereniging-kemperman.nl 

Secretariaat:
Gradus Kemperman 
Campferbeekstraat 7 
7721 EL Dalfsen 
Telefoon en fax: 084-831.82.53 
secretaris@familievereniging-kemperman.nl 

Ledenadministratie:
Gaby Engelsman-Kemperman 
Edelweiszstraat 33 
6982 DC Doesburg 
Telefoon en fax: 084-830.49.35 
leden-administratie@familievereniging-kemper-
man.nl 

Redaktie / tekstverwerking 
Corrie Kemperman 
Driegaardsestraat 8 
6851 GP Huissen 
Telefoon en fax: 084-836.57.74 
redaktie@familievereniging-kemperman.nl 
Webmaster / 
Remi Kemperman
Telefoon 084-8365774
webmaster@familievereniging-kemperman.nl

HHeett bbeessttuuuurr bbeessttaaaatt oopp ddiitt mmoommeenntt uuiitt ddee vvoollggeennddee
lleeddeenn:: 

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 

VVeerrddeerr hheeeefftt eellkkee rreeggiioo zziijjnn eeiiggeenn ccoonnttaaccttppeerrssoooonn:: 

Landelijke coördinator Frits Kemperman 
Maria van Bourgondiësingel 24 
5216 AC 's-Hertogenbosch 
Telefoon en fax: 084-831.86.69 
regio-coordinator@familievereniging-kemperman.nl

Regio Noord 
(Overijssel, Drenthe, 
Groningen, Friesland) Magda Kemperman / Henk
Boomkamp 
Bevernel 13 
8101 HC Raalte 
Telefoon + fax: 084-831.29.01 
regio-noord@familievereniging-kemperman.nl 

Regio Oost 
(Gelderland) Algemeen e-mailadres: 
regio-oost@familievereniging-kemperman.nl 

Miep Kemperman 
Vlierstraat 17a 
6851 HS Huissen 
Telefoon: 084-835.23.33 
regio-oost1@familievereniging-kemperman.nl 

Tonnie en Jan Kemperman 
Karstraat 18 
6851 DJ Huissen Telefoon: 084-832.13.96 
regio-oost2@familievereniging-kemperman.nl 

Dini Kemperman 
Prins Bernardstraat 60 
7064 GH Silvolde 
Telefoon: 084-832.52.69 
regio-oost3@familievereniging-kemperman.nl 

Regio Zuid 
(Noord Brabant, Limburg, 
Zeeland) Gerard Kemperman 
Liviusstraat 3 
5216 CD ’s-Hertogenbosch 
Telefoon + fax: 084-838.64.06 
regio-zuid@familievereniging-kemperman.nl 

Regio West 
(Noord en Zuid Holland) Barbara Prinsen 
Juliana van Stolbergstraat 42 
1901 CH Castricum 
Telefoon + fax: 084-837.88.25 
regio-west@familievereniging-kemperman.nl 

Regio Centrum 
(Utrecht, Flevoland) Gonda Kemperman-Jongejans 
Fugaplantsoen 22 
1312 TH Almere 
Telefoon + fax: 084-831.67.93 
regio-centrum@familievereniging-kemperman.nl 

Huisdrukkerij Grafisch bedrijf:
Outhuis en Kemperman 
Th. Dobbeweg 7 
6883 GN Velp 
Telefoon: 026-361.81.21 

Webmaster Remi Kemperman 
Fugaplantsoen 22 
1312 TH Almere 
Telefoon + fax: 084-832.82.44 
webmaster@familievereniging-kemperman.nl 

Mijn naam Willy is waarschijnlijk de modernere vorm van Wilhelmus, want veel fan-
tasie hadden onze voorvaderen niet in de naamgeving. Ik zie regelmatig dezelfde
namen terugkomen. De site www.familiekemperman.nl bestaat al enige jaren en we
houden hier bij wat er zoal in de familie gebeurt. De laatste tijd is de animo om
nieuwtjes door te geven echter wat minder. Als je klikt op een van de namen in de
stamboom (op de site uiteraard) zie je wie achter de diverse mensen schuil gaan. Ook
staat er een klein stukje tekst over het verleden van de familie. 
Op de site http://www.familievereniging-kemperman.nl staat ook een link naar onze
site. Wij zijn er natuurlijk wel trots op dat onze site al veel ouder is...In ons gasten-
boek hebben we al een aantal Kempermannen mogen verwelkomen en ik heb al een
keer een koppeling kunnen regelen voor iemand die Gradus Kemperman zocht.
De link naar : www.familienaam.nl is een link die voor elke familie gebruikt kan wor-
den en heeft eigenlijk niet zo gek veel te maken met onze familie.

Met vriendelijke groet,
Wil Kemperman.
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