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Nog een paar weken en dan is het jaar alweer ten einde.
Dus hoogste tijd voor weer een Kemperman Journaal!
Gezien de redactie niet zo veel copy heeft binnengekregen, behalve dan van de vaste
schrijvers en inzenders, is het toch weer een aardig exemplaar geworden.
Dus  ga er maar voor zitten en veel leesplezier gewenst.

Mocht U zelf ook eens iets willen schrijven, of wilt u dat we uw verhaal, of andere
zaken betreffende uw familie publiceren, neem dan gerust contact op met de redac-
tie.

Corrie Kemperman
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GOUD
40 jaar jubileum

Op 1 augustus 2008 was het 40 jaar gele-
den dat Wim Kemperman uit Huissen in
dienst trad bij zijn werkgever:
Aannemersbedrijf Toepoel te Huissen.
Wim was net 16 jaar en had de ambacht-
school afgerond.
Gezien de gezinssituatie werd er van
hem verwacht dat hij meteen aan het
werk ging. Zijn moeder, net weduwe,
had de zorg voor 7 kinderen. 
Wim weet nog goed hoe hij voor het
eerst bij zijn werkgever kwam om te vra-
gen naar werk.
“Dat was bij de ouwe ‘Gerrit Toepoel’.
Toen ik vertelde wat ik kwam doen zei
hij: ‘Zo, dus jij bun de zoon van Grad!
Kuj wel een hamer vas houwe en een
bietje timmeren?’ Toen ik ja zei was het
meteen geregeld. 
Ik kon dezelfde week nog aan de slag.
Maar dat viel niet mee als 16 jarige.
Het allereerste karwei was al meteen ver
van huis.
Ik kan me nog herinneren dat ik na
werktijd doodmoe thuis kwam en bijna
in slaap viel boven mijn bord zuurkool.
Mijn handen deden pijn en mijn rug was
gebroken, maar moeder beurde me weer
op door te zeggen: ‘Dah hurt ‘r allemol
bei. Dah geht van eiges over’.
Ik heb doorgezet en heb heel wat werken
in de loop der jaren gezien. In het begin
als timmerman. 

Aankondiging Familiedag: 

De organisatie hoopt op een grote opkomst.
Via de website en per post wordt u t.z.t. op de hoogte gebracht.
Ook zal het dan mogelijk zijn om u in te schrijven via de website.
Dus u krijgt nog bericht!!!

Reactie op artikel via internet

Beste Kempermannen,

Via de website van de vereniging  vond ik jullie blad met het artikel waar ik in ver-
meld sta (uitgave nr. 33, Kemperman journaal). 
Ik ben namelijk die Resy Kemperman, woonachtig in Breda, maar kom oorspronkelijk
uit de Achterhoek. (Terborg).
Er zijn naast mij natuurlijk nog vele Kempermannen, die u niet kent. Maar mijn
broer Guido  is zeer geïnteresseerd in uw vereniging! 

Met vriendelijke groet,

Resy Kemperman

De redactie bedankt Resy natuurlijk voor haar reactie en hoopt dat Guido zich via
onze site of het journaal meldt. Natuurlijk weer leuk dat via het Journaal er nog
meer Kempermannen van zich laten horen.

De familiedag van 2009 

zondag 19 april
(onder voorbehoud) 



Maar al snel had men in de gaten dat ik een eigenzinnig type was en graag voorop
ging.
Ik werd dan ook al vlot een beetje de rechter hand van mijn uitvoerder, Louis van
Deelen. Dat vond ik prachtig. Maar de baas vond het nog mooier. Hij maakte me na
een proefperiode assistent uitvoerder
Intussen was de zoon van Gerrit, Ab Toepoel aan het bewind gekomen. Een andere
aanpak. Toch heb ik altijd fijn voor hem kunnen werken. Maar zoals het met meer
bedrijven gaat komt er ook wel eens tegenslag.
Toepoel werd eerst groot in de regio, maar kon niet opboksen tegen andere aanne-
mers uit het westen.
Het leidde tot een doorstart met overname door Bouwbedrijf Giesbers uit Wychen. Ik
kon gelukkig blijven en verhuisde dus mee.
In al die jaren heb ik heel wat werknemers voorbij zien komen. Gelukkig had ik wel
een paar vaste jongens in mijn team. Samen hebben we heel wat woningen gebouwd
in allerlei modellen en maten. Verder bouwden we parkeergarages, showrooms voor
de auto-industrie, alleenstaande villa’s, deden we aan verbouwingen in kantoren, zie-
kenhuizen. Maar veelal zaten we in de nieuwbouw. Er zijn dan ook verschillende
woonwijken in de regio waar ik mijn handtekening heb achter gelaten. Wijken met
villa’s, winkels tot aan appartementen complexen, die in de meest vreemde situatie
tot stand kwamen.
Niet altijd even leuk. Vooral in de winterperiode als je helemaal vanuit het niets in de
modder moet beginnen. Maar als je dan weer de ‘grond’ uit was en er iets meer in
het zicht kwam en de opdrachtgevers tevreden waren, deed ons dat weer goed. Nu
heb ik nog enkele jaren te gaan. Hoewel de bouwwereld er tegenwoordig heel anders
uit ziet doe ik het nog steeds met plezier”.
Van zijn baas kreeg Wim een gouden speld en de bijbehorende zaken.
“Een fijne gedachten, te weten dat men je waardeert”, zegt Wim..

de redactie.

Beste Kempermannen

Hier een artikel van mijn en oom en neef  (Gerrit en Theo) Kemperman uit BN/DE
Stem van woensdag 12 november 2008.
Zie 2e familieboek Kemperman, Silvolde 1, bladzijde 49, IX.50  en bladzijde 51.
Corrie Meeuwissen-Kemperman

Uit BN De Stem 
Mo(nu)ment voor beeldhouwer Kemperman

door Jan van de Kasteele 
BERGEN OP ZOOM. woensdag 12 november 2008 

Vader en zoon. Gerrit en Theo
Kemperman. Beeldhouwers. Kunstenaars
'die met hamer en beitel een blok
natuursteen of hout kunnen omvormen'.
Zo staat het in het Monumentenboek
dat wethouder Arnold Hagenaars gister-
avond presenteerde in gemeentemu-
seum “Het Markiezenhof”.
Theo Kemperman kreeg het eerste exem-
plaar van het boek. Uit handen van de
wethouder. Geen toeval. Want zijn in
2001 overleden vader en Theo zelf lever-
den als beeldhouwers een belangrijke
bijdrage aan de restauratie van dit impo-
sante stadspaleis.
In het Monumentenboek is dan ook een
apart hoofdstuk over hen opgenomen.

Gerrit Kemperman woonde en werkte
vanaf 1947 in Borgvliet. Als beeldhou-
wer was hij vrijwel vanaf het begin, we
hebben het over de  vroege jaren zestig,
bij de restauratie van Het Markiezenhof
betrokken. Projectleider Cees Booij en
Kemperman hadden elkaar al snel
gevonden.
Zijn zoon Theo volgt als leerling-steen-
houwer in 1968. Hij was een jaar eerder
al bij het bedrijf van zijn vader begon-
nen, na een opleiding aan kunstacade-
mie Sint Joost in Breda.
Het vak van beeldhouwer leerde hij ech-
ter vooral van zijn vader. Samen werken
ze ruim twintig jaar aan het Bergse
stadspaleis. 'Een uniek gegeven', meldt
het Monumentenboek.

Vader Gerrit stopt met werken als in
1987 eindelijk de restauratie klaar is.
Zoon Theo gaat verder, onder meer naar
de restauratie van de Gertrudiskerk.
Vele andere projecten volgen. Inmiddels
is Kemperman Artworks op een breed
terrein actief en is de derde generatie
Kemperman, Tim en Marnix, in het
bedrijf.
In het Monumentenboek staan ook een
paar voorbeelden vermeld van wat vader
en zoon Kemperman zoal maakten. 

Op de foto bij dit verhaal is Gerrit bezig,
terwijl hij een deurnaald maakt waarin
de beeltenis van Johannes de Evangelist
prijkt. Die deurnaald prijkt bij de hoofd-
ingang van Het Markiezenhof aan de
kant van het Beursplein. Dat pleintje
heette vroeger het St. Jansplein. Vandaar
dat er een beeld van Johannes de
Evangelist is geplaatst. Het is gemaakt
in de houtsoort iroko. 
Bergen op Zoom besloot vorig jaar tot
het maken van een nieuw
Monumentenboek, omdat het exem-
plaar dat halverwege de jaren negentig
was gemaakt, zo langzamerhand was
verouderd. 
Het nieuwe Monumentenboek verschilt
van het vorige, omdat het veel uitgebrei-
der is.

Theo Kemperman (rechts) krijgt het eerste exemplaar van het Monumentenboek van
wethouder Arnold Hagenaars.  foto Chris van Klinken/het fotoburo



In het oude Monumentenboek stond kort een beschrijving van de Bergse monumen-
ten. Het was gemaakt nog voor de gemeentelijke herindeling. Het nieuwe boek
omvat ook Halsteren en Lepelstraat.
In het nieuwe boek zijn 24 monumenten uitgebreid beschreven. Ook staan er essays
in over monumenten en monumentenzorg. Bij het boek zit tot slot ook nog een dvd.
Het is vanaf vandaag te koop in de boekhandel. 

VAN DE GROEP GENEALOGIE   

De tak Hummelo en Keppel is op dit moment een ‘boek in wording’. Leuk om vast
een klein voorproefje te zien. In dit geval een handgeschreven bidprentje van
Frederikus Kemperman, overleden op 17 januari 1880 te Wehl.

Er staat de volgende tekst:
Bid voor de ziel van zaliger Frederikus Kemperman, overleden te Weehl, den 17e
januari 1880, na voorzien te zijn van de H.H. sacramenten in den ouderdom van 71
jaar. Begraven den 22 dezer opvolgende. Waakt, want gij weet noch dag noch uur.
Mattheus X.X.V. 13. Wie den Heer vreest zal het wel gaan in zijn uiterste en hij zal op
zijn sterfdag gezegend zijn.
Ik roep uw medelijden in kinderen en verdere bloedverwanten. Ik vraag uw herinne-
ring in uwer gebeden. Ziedaar alles wat ik van uw liefdadigheid verwacht. R.I.P. 

Bernardus uit de tak Hummelo en
Keppel (IV-41)

Langzamerhand komen de
‘Campermannen’ in de familie. Eind van
de 19e eeuw is de naam verworden tot
‘Kamperman’. Of nog niet?
In de akte van de nationale militie
ondertekent Bernardus met de naam
‘Camperman’. Hij woont dan nog in
Hummelo. In de beschrijving heeft hij
een ovaal gezicht, blauwe ogen,  een
spitse neus, een gewone mond, een
ronde kin en ‘ligtbruin’ haar. Hij is ‘5
voet en 4 duim’ groot en dagloner van
beroep.

In de genealogie van  ‘Hummelo en
Keppel’ komen we ook zijn testament
tegen. Hierin staat zijn naam geschreven
als Kamperman. In dit testament wordt
zijn voornaam geschreven als
‘Bernadus’, zonder r. De akte stamt uit
het notarieel archief Terborg.
Bloknummer 0168, 24 oktober 1871.

Later woont hij met zijn vrouw Johanna
Geertruida Seesing in Zeddam, gemeen-
te Bergh. 

In twee verschillende testamenten her-
roepen zowel Bernardus als Johanna alle
testamenten en beschikkingen en benoe-
men tot erfgenaam van _ gedeelte van
zijn bezittingen zijn zoon Hendricus,
dagloner, die bij hem inwoont. De eigen-
dom van alle roerende- en onroerende
goederen die 

Bernardus bezit, komen toe aan
Hendricus, die ‘uit hoofde van ondeel-
baarheid in natura en om hem een vast
verblijf te verschaffen den vollen eigen-
dom bespreek van alle mijn roerende- en
onroerende goederen door mijn sterven-
de na te laten, zonder enige uitzonde-
ring dan alleen waarvan het wettelijk
erfdeel waarop mijne overige kinderen
aanspraak hebben’. 

Hendricus krijgt dus alle roerende- en
onroerende zaken van zijn vader, maar
moet bij diens overlijden de andere erf-
genamen, drie andere kinderen,  hun
wettelijk erfdeel doen toekomen.



Straks binnen half uur naar Arnhem
gefietst
Uit de Gelderlander, 5 dec 2008

Fietskoerier Jos Sluijsmans voor zijn bedrijf in de Tweede Walstraat: "Met de snel-
fietsroute ben ik tien minuten sneller in Arnhem."foto Frank Hermans.

Sommige lobby's vergen een adem van jaren en jaren. Zo niet die van Mark
Kemperman, Hein Vosmar en Louis Verhaar. Drie enthousiaste leden van de
Fietsersbond Nijmegen en Arnhem trokken nog maar anderhalf jaar geleden de stou-
te schoenen aan. 
Ze bezochten wethouders, de gedeputeerde van de provincie, ambtenaren, vertegen-
woordigers van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Hun verzoek: zorg dat er een snelle
en hoogwaardige fietsverbinding komt tussen de twee grootste steden van
Gelderland. En zie daar: hun gebeden worden weldra verhoord. Waarschijnlijk nog
deze maand valt het besluit in de Tweede Kamer om miljoenen euro's aan deze regio
te geven om zo'n snellere fietsroute te realiseren. 

"Alsof ze op ons zaten te wachten", verhaalt Kemperman over de voortvarendheid die
henzelf eerlijk gezegd ook positief heeft verrast. Want bekend was dat er al een
eeuwigheid over zo'n verbinding werd gesproken. 

Alleen: beleidsmakers slaagden er niet in samen knopen door te hakken. "Onze
kracht was dat wij zo'n fietsroute heel concreet hebben gemaakt. Wij zeiden: hier
moet een tunnel komen, daar een nieuw fietspad. Dat was lekker duidelijk." Nog een
sterk punt: "Ons geluk was ook dat al die gemeenten zitten te springen om iets voor
fietsers te doen. Files rijzen de pan uit, het gaat slecht met het milieu. Alleen ont-
brak het aan de plannen. En met park Lingezegen in aanbouw komt zo'n fietsroute
natuurlijk ook nog eens precies op het juiste moment." 
Cruciaal in het pleidooi van de Fietsersbond is de fietsersdoorsteek die er zou moe-
ten komen onder de snelweg A15 door. Kemperman: "Het geld waar de Tweede
Kamer deze maand hopelijk positief over beslist, is wat de fietsersbond betreft vooral
bestemd voor een tunnel net ten oosten van knooppunt Ressen. Daarmee halen we
de grootste angel uit de omweg die fietsers nu nog moeten maken. Het scheelt
zomaar twee kilometer." 

Ander voordeel van zo'n tunnel is dat de fietsende scholieren veel sneller kunnen
pendelen tussen Elst en Bemmel. "Het wordt voor hen niet alleen sneller, maar ook
veel veiliger", vertelt Hein Vosmar. Hoewel al veel fietsasfalt klaar ligt tussen
Nijmegen en Arnhem, zal toch ook nog wel het nodige aanvullend moeten gebeuren.

"Een nieuw fietspad is nodig om de
noordzuidverbinding over de Zwarteweg
in Ressen mogelijk te maken. Ook moet
nog ruim een halve kilometer fietspad
erbij tussen Ressen en Arnhem ter hoog-
te van Elst. En in 
Arnhem moeten bijvoorbeeld klinkers
op de Kruisstraat worden vervangen
voor glad asfalt." 

Een oplossing moet er ook komen voor
een waterplas in het te vormen stads-
park Lingezegen. "Waarschijnlijk komt
ook daar een fietspad." 
Maar dat zijn allemaal 'obstakels' die
volgens Kemperman relatief makkelijk
genomen zullen worden door de
bestuurders in de regio. "In alle gemeen-
ten en provincie is grote betrokkenheid
bij het project en wordt constructief
meegedacht." Zodat de Fietsersbond er
niet langer aan twijfelt dat zo'n snel
fietstraject er vlug komt. 

En dat is goed nieuws, meent
Kemperman. "De fietsroute zal dé rug-
gengraat van het regionale fietsnetwerk
vormen met betere verbindingen tussen
alle gemeenten in deze regio. De bur-
gers pakken ook sneller hun fiets,
omdat het comfort groter wordt door
verbeterd asfalt. En de leefbaarheid
neemt toe, omdat stadsparken De
Woerdt en Lingezegen per fiets beter
bereikbaar worden." 

Familieberichten

Op 23 augustus 2008 is Eric Kemperman 
(uw penningmeester) in het
huwelijk getreden met Marijke van
Egeraat. Wij hebben een fantastische
trouwdag gehad in het mooie Bergen op
Zoom! 

Wij willen alle familieleden, die belang-
stelling hebben getoond, van
harte bedanken. 

Eric en Marijke Kemperman 



Uit het Brabants dagblad

Kemperman moet uren gaan tellen
door Wilber Hack. vrijdag 07 november 

Robbert Kemperman in minder gelukkige tijden, na het zoveelste gelijkspel in april
2007. Met zijn 18 jaar is hij de op één na jongste speler van Jong Oranje en nu dus
opnieuw voor 'hét Oranje' uitgenodigd. Foto Roy Lazet

DEN BOSCH - Natuurlijk is Robbert Kemperman verguld met zijn uitverkiezing in de
voorlopige selectie van Oranje. De net 18-jarige hockeyer van Den Bosch kreeg -
samen met nog 22 andere spelers - een uitnodiging van de nieuwe bondscoach
Michel van den Heuvel.
Aan de andere kant luidt zijn selectie ook een hele drukke periode in. Kemperman,
student marketing en communicatie aan het Johan Cruijff-college, loopt stage bij
reclamebureau Cicero Productions in Vught. Eind januari moet hij er 480 gewerkte
uren op hebben zitten. "De teller staat nu op 300. Dat zal met het nodige passen en
meten dus wel gaan lukken", zegt Kemperman.

Het is de tweede keer dat de Nijmegenaar wordt uitgenodigd voor wat hij 'hét Oranje'
noemt. In het voorjaar reisde hij mee naar China toen een aantal internationals
wegens de play-offs om de nationale titel ontbrak. Nu komt hij er in een periode bij
dat de kalender niet zo spraakmakend is. In januari reist Oranje voor een toernooi
naar India. Het eerste evenement van importantie is pas eind volgend jaar met de
Champions Trophy in Australië.

Kemperman is blij dat hij van de bondscoach toestemming krijgt om - naast zijn acti-
viteiten bij de Nederlandse selectie - met Jong Oranje het wereldkampioenschap in
Singapore te spelen. Herman Kruis maakte bij de vrouwen andere keuzes en stelde
het belang van het grote Oranje voorop. Die zienswijze leidde tot het vertrek van zijn
assistent Eric Verboom.

"Ik leef geweldig naar dat WK met mijn eigen leeftijdgenoten toe. Dat is toch anders
dan spelen met jongens die een jaar of tien ouder zijn. En je leert er natuurlijk een
hoop van", zegt Kemperman, die bij Jong Oranje de op één na jongste speler is. Het
zoontje van coach Van Ass is met zestien de allerjongste.
Afgelopen woensdag was Kemperman aanwezig bij het 'kick-off gesprek' van de nieu-
we Oranjeselectie. Volgende week is er op Papendal een test. Naast de trainingen bij
zijn club moet Kemperman dan ook nog eens werken. Bij Cicero ontwerpt hij logo's
voor bedrijven en sleutelt hij aan reclameconcepten. " 

Het is heerlijk werk", zegt hij. "Je kunt je er creatief geweldig in uitleven."
Op het hockeyveld is het al niet anders. Kemperman is bij Den Bosch het creatieve
brein, of hij nu links op het middenveld of in de punt van de aanval speelt. "Als ik als
spits word opgesteld krijg ik van de trainer ook een hele vrije rol. Dan mag ik ballen
gaan halen zodat ik mijn acties kan maken. Dan ben ik meer een aanvallende

middenvelder die lekker met Vila en
Campbell kan combineren."

Kemperman geeft toe dat hij door de
belasting van werk en trainingen in het
begin van de competitie soms kracht te
kort kwam. Hij moest erg wennen aan
de nieuwe belasting, maar heeft
inmiddels wel geleerd om er mee om te
gaan. " Het is een kwestie van zorgvul-
dig rustmomenten kiezen."

De competitiestart was voor Den Bosch
ook erg zwaar met wedstrijden tegen de
deelnemers aan de Euro Hockey League.
"Daar hebben we veel van geleerd. We
zitten nu in een fase dat we de punten
moeten gaan pakken. Het team krijgt
steeds meer vertrouwen nu we de
opgaande lijn te pakken hebben."

Den Bosch lijkt een van de vele ploegen
in de hoofdklasse te zijn die in aanmer-
king komt voor de vierde plek in de
play-offs. De vraag is of Kemperman het
als aanstormend international niet zal
missen dat hij geen wedstrijden met een
dergelijke importantie kan spelen. Play-
offs en wedstrijdervaring in de Euro
Hockey League is belangrijk voor de ont-
wikkeling van een jonge speler. "Dan
zou ik naar Bloemendaal of Amsterdam
moeten verhuizen. Maar ik heb het veel
te goed naar mijn zin bij Den Bosch",
zegt Kemperman over de club waar hij
nog een contract voor anderhalf seizoen



heeft. "Op mijn leeftijd moet ik nog blij zijn met elke minuut die ik op hoofdklasseni-
veau kan spelen", klinkt het een tikje bescheiden.

Kemperman blijft voorlopig dus nog wel even aan de Oosterplas en acht ook Den
Bosch in staat om prijzen te winnen. Met Tilburg komt een club uit het groepje kans-
hebbers voor de vierde plaats op bezoek, een streekgenoot bovendien. "Nee, bij mij
leeft het derbygevoel niet erg. Voor mij is het gewoon de volgende wedstrijd."

Natuurlijk liggen er lijntjes. Gijs Volders is als advocaat kantoorgenoot van voormalig
Tilburgvoorzitter Vermeulen. En de broertjes Vila spelen tegen elkaar. "Zelf heb ik
met niemand bij Tilburg een band. En als Nijmegenaar leeft het derbygevoel bij mij
niet zo erg." 

Op de onderstaande link kunt u de video bekijken over Robert Kemperman. Hij geeft
daar een uitgebreid interview. www.zoomin.tv

al jaren stil.'' Kemperman heeft een bre-
dere groep om zich heen, met organisa-
toren, ruiters, trainers en jury.

Paardensport
website:www.horses.nl

Kemperman volgt Withages voorlopig op

BUENOS AIRES - Frank Kemperman gaat leiding geven aan de ’Dressage Task Force’
van de internationale hippische federatie. De FEI stelde de Nederlandse directeur van
het CHIO van Aken zaterdag aan in die functie als voorlopig opvolger van Mariette
Withages 
Deze Belgische voorzitster van de dressuurcommissie maakte vrijdag tijdens het con-
gres in Buenos Aires haar aftreden bekend. Daar had FEI-preses Haya Bint al Hussein
op aangedrongen omdat ze de commissie gebrek aan flexibiliteit verweet. 
Een dag later volgden onder anderen Monica Theodorescu en Dieter Schüle, de ver-
tegenwoordigers van toonaangevende dressuurnatie Duitsland, Withages’ voorbeeld.
Nederland had al geen afgevaardigde meer. Sjef Janssen haakte gefrustreerd af
wegens het gebrek aan daadkracht en vernieuwende ideeën in de commissie. 
Wedstrijdorganisator Kemperman zal tot het FEI-congres van 2009, wanneer de nieu-
we dressuurcommissie wordt gekozen, de belangen behartigen van deze hippische
discipline en werken aan een toekomstvisie. Hij heeft daarbij steun van de Brit
Richard Davison, representant van de rijders, de Amerikaan Robert Dover (trainer) en
de Fransman Alain Francqueville (chef d’equipe). 

Belangrijke aandachtspunten van de interimcommissie Kemperman om dressuur
internationaal op de kaart te houden en de positie te verbeteren zijn onder meer trai-
ning en ontwikkeling, jurering en selectie van juryleden, het contact met nationale
federaties en het kwalificatiesysteem voor de grote toernooien. (ANP) 

Kemperman ziet ontwikkelingskansen dressuur
2244//1111//22000088  1144::0011  
Directeur CHIO Aken Frank Kemperman is de voorzitter van de nieuwe dressuur-
werkgroep van de FEI. Hij spreekt van een moeilijke, maar niet onmogelijke taak
om het imago van de dressuur te herstellen. ,,Er liggen voor deze sport vooral kan-
sen. Er zijn de laatste weken dramatische woorden gesproken. Laten we al het poli-
tieke gepraat weghalen en kijken wat er dan reëel aan problematiek overblijft.''

,,Dressuur is een sport die dankzij de kür overal volle tribunes trekt. De kaarten voor
de dressuur zijn in Nederland sneller uitverkocht dan die voor het springen.''
Natuurlijk kent Kemperman ook de problemen. ,,De kritiek richt zich ten dele op de
wijze waarop wordt gejureerd. Misschien kan dat beter. Wij gaan eens kijken hoe ze
het bij andere sporten doen, waar er met bepaalde hulpmiddelen en nieuwe ideeën
problemen zijn opgelost.” Daarnaast moet de sport zich verder ontwikkelen. ,,Alleen
een mooie kür is niet genoeg om de sport tot wasdom te laten komen. Misschien een
serie van wedstrijden om de spanning te verhogen, om een voorbeeld te noemen.''
Het weggestuurde dressuurcomité bestond voornamelijk uit juryleden. ,,Een zegen
voor de sport'', zei de Nederlandse trainer Sjef Janssen over hun vertrek. ,,We stonden

Onder de aandacht:

IIddaa  KKeemmppeerrmmaann-Wilke en Aukje
Zondergeld-Hamer. WEESP, 650 JAAT
STAD. 

Een prachtig jubileumboek van grote
waarde, dat rijkelijk is voorzien van
nooit eerder gepubliceerde foto's en
illustraties. 139 blz.
Geïllustreerd met tal van fraaie histori-
sche afbeeldingen.  (hardcover, oblong
ca. 30x21.5cm, uitgave Stichting Weesp
650, Weesp, 2005) 

WIE IS DEZE MENEER?

Via een reclamefolder kwam de redactie
aan deze foto.

Voor zover bekend is het Wim
Kemperman, makelaar en werkzaam bij
de REMAX Vastgroep te Arnhem.
Als iemand hem kent of misschien dat
hij zichzelf herkent, laat dan even van u
horen. Wellicht staat u al in de boeken,
maar indien niet…



KERSTGEDACHTEN

Onderweg 
gedicht van Ivo de Wijs

Een man en een vrouw gaan langs de wegen,
de lucht is koud, de wind zit tegen.
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen
en af en toe hoor je haar vragen
met zachte stem:
'Is het nog ver naar Bethlehem?'
'Ja, het is nog ver naar Bethlehem.'
Opnieuw een jaar van vluchtelingen
die schamel langs de wegen gingen.
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen
van hongersnoden en van kampen
en requiem.
'Is het nog ver naar Bethlehem?'
'Ja, het is nog ver naar Bethlehem.'
Van de verloren Hof van Eden
naar de onmogelijke vrede.
Zo trekt de mens over de wegen
met haar en hem.
'Is het nog ver naar Bethlehem?'
'Ja, ja het is nog heel ver naar Bethlehem.' 

De redactie, 
het bestuur en alle andere 
medewerkers van de
Familievereniging
wensen U en al uw familieleden:
een heel fijn kerstfeest en veel
heil en zegen voor het nieuwe
jaar.

De Herders 
gedicht van Jos Brink

De herders stonden in die nacht vooraan
en de eenvoudigen, de minsten 
daar, verstonden het grote wonder, raak-
ten opgewonden van woorden die niet
eens werden verstaan.
Men kent de namen van de mannen
niet.
Er staat geschreven dat er herders
waren, drie, vier of meer, maar na twee-
duizend jaren zijn zij nog steeds een
dierbaar kinderlied.
En het werd waar: de minderen zijn
meer.
Zij hadden geen geschenken meegeno-
men.
De koningen zijn later pas gekomen,
maar herders knielden toen als eersten
neer.
Van tranen of van licht, de ogen blind,
gaven zij zo zichzelf als offerande.
Met grote, ruwe, moegewerkte handen
streelden zij zacht het nieuwgeboren
kind.

Uit de dagbladen.

CDA-Kamerlid De Pater wil dat minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken)
extra maatregelen neemt om de veiligheid van verkeersregelaars te verbe-
teren.

Altijd die angst dat iemand op je inrijdt 

Door Peter Honings,

Verkeersregelaar Marco Post (34) schrijft rond half elf in de Amsterdamse wijk
Venserpolder het kenteken op van de automobilist die hem even eerder heeft
bedreigd. ,,Hij zei tot twee keer dat-ie me een klap voor mijn bek ging verkopen,’’ zegt

Post ,,toen heb ik de politie gewaar-
schuwd.’’ 
Post is een van de verkeersregelaars in
dienst van Individu, die deze zondag de
verkeersdrukte rond de wedstrijd Ajax-
PSV begeleiden. Een groot gebied rond
de Arena is afgesloten. Een van de maat-
regelen is het afgrendelen van wijken
zoals Venserpolder, die rond de wed-
strijd slechts toegankelijk zijn voor
bewoners. Rood-witte slagbomen met



Bij de entree van de Arena staan Bareld van Loggem en Gonda Kemperman
bij twee rood-witte slagbomen in de kou. 

Slechts hulp-diensten en automobilisten die een ontheffing hebben, mogen van hen
door. Beiden hebben ze recent nog een incident meegemaakt. Gonda kreeg een klap
van een dronken taxipassagier toen ze de taxi weigerde door te laten, Bareld heeft
een akkefietje gehad waarvan de dader nog moet voorkomen. ,,Ik doe dit werk met
plezier en negenennegentig procent van de tijd is er niets aan de hand,’’ 
zegt de 73-jarige Van Loggem. ,,Maar je hebt er altijd wel een paar malloten tussen
lopen.’’ 

Bewoners van wijken die worden afgesloten, zoals Venserpolder, kunnen gratis door-
gangspassen aanvragen. ,,De passen worden via internet doorverkocht, er zijn valse
passen in omloop, je kunt het zo gek niet bedenken,’’ verzucht Pinas. 
Waarmee Pinas bij zijn grootste angst is aangekomen. Dat hij ooit op een dag familie
moet bellen, om te melden dat een verkeersregelaar tijdens zijn werk is overleden
door agressie.

,,Dat is mijn ergste nachtmerrie. We doen er dan ook alles aan om dat te voorko-
men.’’

verbodsborden moeten ervoor zorgen dat er geen auto’s het gebied inkomen die daar
niet thuishoren.

Een uur later is het echt raak: Post en een andere verkeersregelaar worden aangere-
den door een bestelbus. Ze krijgen niet eens de kans om een stopteken te geven, de
spiegel pakt hen beiden mee. 
Ze komen er zonder al te veel kleerscheuren - een van hen heeft een pijnlijke schou-
der - vanaf. 
Verkeersregelaars krijgen steeds vaker te maken met agressie, zegt JJeerrrreell  PPiinnaass van
Individu. Hij is de eindverantwoordelijke die moet zorgen dat alles op straat soepel
verloopt met de verkeersafwikkeling door zijn regelaars. Hij is nog een beetje ont-
daan van het gebeurde. Agenten in een burgerwagen zagen het gebeuren, reden de
auto klem en hielden de bestuurder aan. Terwijl hij zijn auto behendig door
Venserpolder stuurt roemt Pinas de politie. ,,Wij regelen het verkeer, maar zonder
hen zouden we hier niet kunnen staan. Wat dat betreft is de politie onze beste
vriend.’’ 

Hij ontwijkt de harde kern van Ajax als hij over het fietspad rijdt. ,,Die jongens laten
ons eigenlijk met rust, maar we willen niet provoceren. We willen slechts het verkeer
zo soepel mogelijk sturen. Ik voel me wat dat betreft wel verantwoordelijk voor mijn
mensen. Ze zijn heel aangekomen, ze moeten ook heelhuids weer vertrekken.’’ 

Als je verkeersregelaar wil worden, krijg je een cursus van drie dagen. Twee dagen 
theorie en één dag praktijk. Vier nieuwe verkeersregelaars doen vandaag mee in het
centrum. Zij worden gekoppeld aan oudere collega’s. Maar in het centrum is het
vooralsnog rustig, de echte uitdaging ligt bij de Arena, waar 52.000 bezoekers worden
verwacht voor de risicowedstrijd Ajax-PSV. Dat in goede banen leiden, vergt veel con-
centratie.

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 
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