
VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVER-
GADERING, gehouden op 19 april 2009
in restaurant De Ballonnerie te
Sinderen
Er zijn 42 aanwezigen (inclusief bestuur).

1. Opening door de voorzitter
Thijs opent de vergadering om 11.05 uur en heet iedereen van harte welkom. 
Er zijn een aantal afmeldingen binnengekomen. Onze voorzitter Frits is afwezig
vanwege een vader-zoon weekend. Thijs neemt tijdens deze vergadering de rol als
voorzitter op zich.

Barbara uit Castricum is wederom bereidt om het sfeerverslag van deze dag te
schrijven. 

Het is mooi om te zien dat er veel kinderen zijn op deze dag. 

Excuses wordt aangeboden voor de trap die genomen moet worden om in de verga-
derlocatie te komen. Er is helaas geen lift aanwezig. Het is een aandachtspunt voor
de volgende vergadering. 

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen
Eric geeft aan dat mensen die geen lid zijn van onze vereniging door de internetpa-
gina wel geïnteresseerd raken. Mede daadoor zijn er twee nieuwe leden bijgekomen.
Door de vergrijzing loopt het ledenaantal terug. Door de internetpagina nemen de
contacten toe. 

4. Notulen van de algemene ledenvergadering op 13 april 2008
De notulen worden vastgesteld, met dank aan de secretaris.

5. Vaststellen van het financieel verslag 2008 en verslag van de kascommissie
over 2008
Eric licht de inkomsten en uitgaven toe in relatie tot de begroting. Door een lager
ledenaantal vallen de inkomsten van de contributie lager uit. Door de overstap naar
een andere bank, zullen de inkomsten van de rente hoger uitvallen. Voor de jaarver-
gadering is, zoals afgesproken, meer begroot dan voorgaande jaren. Het bedrag voor
de kostenpost “diverse papier” is hoger uitgevallen vanwege een eenmalige aanschaf
van acceptgiro’s. De onderzoekskosten van de genealogie zijn lager omdat veel werk
is verricht in de ontwikkeling van het boek en niet in het onderzoek zelf. Er is een
negatief saldo, met name door de papierkosten.

Behalve een ludieke opmerking over de strafporti van de uitnodigingen zijn er ver-
der geen vragen. 

Over de balans geeft Eric een korte toelichting op de aktiva en passiva. Naar aanlei-
ding van een vraag licht Eric toe dat de financiën zijn ondergebracht bij de Credit
Europe Bank. Omdat zij lagere kosten maken, geven zij meer rente. Het is een
betrouwbare bank met een deposito garantie. Door het negatieve saldo is de passiva
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iets afgenomen. 
De reservering familieboeken is nage-
noeg hetzelfde als vorig jaar. Door
opzeggingen is € 4,76 per lid aan de
reservering toegevoegd. Er zijn nu 122
leden. 



Harry en Angéle van de kascommissie hebben aan het bestuur een ondertekende
verklaring afgegeven over de kascontrole. In de verklaring spreken zij de goedkeu-
ring uit over het financieel verslag, er zijn geen onregelmatigheden gevonden.
Tijdens de vergadering wordt voor de penningmeester (en bestuur) decharge verleend
over het jaar 2008, hetgeen met applaus wordt beantwoord.

6. Vaststellen van de begroting 2009 en contributie 2010
De begroting voor 2009 wordt door Eric doorgenomen. De begroting is bijna het-
zelfde gebleven als het voorgaande jaar. Bij de kosten familieboek 3 en vermindering
voorraad boeken staat p.m. (pro memorie) genoemd omdat nog niet duidelijk is wat
het gaat worden. 
De contributie voor 2010 is opnieuw ongewijzigd (€ 16,-) gebleven.

Er wordt een vraag over de rente gesteld. In de begroting is de rente al opge-
waardeerd terwijl de rentestand de komende tijd best nog kan dalen. Hoe zit dit? Het
genoemde bedrag is de rente dat al ontvangen is over 2008. Het geld is niet bij de
bank vastgezet omdat dit voor de rente inkomsten niet veel uit maakt. 

Er zijn verder geen vragen, en de begroting, inclusief de contributie voor 2010 
(€ 16,-)  wordt door de ledenvergadering aangenomen.

7. Bestuursverkiezing
Er hebben zich voorafgaand aan de vergadering geen tegenkandidaten gemeld voor
de bestuursverkiezing. 
Freddy en Gradus zijn dit jaar herkiesbaar en worden onder applaus door de verga-
dering herbenoemd voor 3 jaar. 

8. Verkiezing leden van de kascommissie
Wilbert Kemperman uit Gendt heeft zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie.
Harry Jansen uit Zutphen heeft zich herkiesbaar gesteld. Henk Boomkamp uit
Raalte en Angèle Kemperman uit Vught treden volgend jaar af en zijn dan niet meer
herkiesbaar. 

9. Presentatie familieboek 3: Hummelo - Keppel
Door Thijs wordt een presentatie gegeven over het derde familieboek Hummelo -
Keppel. Het is de bedoeling geweest om een boek te maken over Hummelo- Keppel
– Didam en Doesburg. Dat is te ambitieus gebleken. Het is heel veel maar vooral
leuk werk. Door verschillende leden is informatie aangedragen. Er is voldoende
informatie om een familieboek van Hummelo – Keppel en een boek over Didam –
Doesburg te maken. Het vierde boek zal dus een boek van Didam – Doesburg en
eventueel nog andere aangeboorde takken zijn. Het vijfde boek zal een revisie zijn
van het boek Etten – Gendringen – Huissen.

Het derde boek is zo goed als klaar. Er moeten nog een aantal verbeteringen worden
toegepast en het moet nog gedrukt worden. Thijs heeft ter inzage een uitgeprinte ver-
sie van het boek meegenomen. Het is een goed boek met leuke verhalen. Het begint
met een intro over de gemeente Bronckhorst. De generatie begint met ene Berend. In
het boek staat ook opgenomen dat Kamperman door de uitspraak Kemperman is
gaan heten. Er is een bijeenkomst van Kempermannen in de Achterhoek geweest.
Helaas zijn er geen leden bij geweest. Er zijn mooie akte beschrijvingen, afdrukken
van bidprentjes, mooie oude foto’s en leuke verhalen in het boek opgenomen. Het is
een erg leuk boek geworden met verhalen over stropende en stelende
Kempermannen.

Geprobeerd wordt om het boek te laten drukken bij Tom.

Er zijn verder geen vragen.
10. Huishoudelijke mededelingen omtrent het verdere verloop van de familiedag

Edwin licht het programma verder toe.
Na de lunch is er de mogelijkheid om te
gaan klootschieten of een huifkartocht
te gaan maken. Het programma is
omstreeks 16.00 uur afgelopen.

11. Rondvraag
Ton van Delft doet een voorstel voor
het laten maken van een familiewapen.
Er zijn inmiddels 12 generaties bewezen
en er bestaat de mogelijkheid om een
wapen te laten ontwerpen. De kosten
zullen wel circa € 1000,- bedragen.
Opgemerkt wordt dat voor dit bedrag
van één tak een wapen kan worden
gemaakt. Vanuit de leden is er nog niet
direct de behoefte voor een wapen. Het
bestuur zal het voorstel nog eens bekij-
ken.

Remi maakt nog een opmerking over de
internetpagina. Hij is bezig met de uit-
breiding van de Engelse en Duitstalige
versie. Helaas heeft het even geduurd
voordat de Duitse vertaling, die door
Barbara aangeleverd is, erop gezet is.
De tekst is tijdig aangeleverd maar ver-
laat bij Remi aangekomen. De komende
tijd zet Remi de vertalingen erop. Hij
vraagt nog aan een ieder om zich op de
internetpagina in te laten schrijven voor
de nieuwsbrief. 

Er wordt vanuit de leden een voorstel
gedaan om de volgende vergadering in
Artis te laten plaatsvinden. Er moet wel
rekening gehouden worden met het bud-
get. Het is niet eenvoudig om telkens
weer een geschikte betaalbare locatie te
vinden. Andere leuke locatie ideeën
voor de volgende ledenvergadering zijn
altijd welkom.

Gerard spreekt nog een woord van
dank uit over het goede voorzitterschap
van Thijs en het functioneren van het
bestuur. 

12. Sluiting
Thijs sluit om 12.05 uur de vergadering
en wenst iedereen een fijne middag.

Gradus Kemperman, secretaris



MEDEDELING: Hoera bijna klaar!
Door de mensen van de genealogiegroep is er hard gewerkt. Het
boek Hummeloo-Keppel is bijna klaar!! Er is weer heel veel tijd
gestoken in de samenstelling van het nieuwe boek. En het is weer
een top stuk geworden. Hoeveel papier er gelezen is en hoeveel er
is gecopieerd, getelefoneerd, vergaderd, geprint en wat al niet meer
is niet meer na te gaan. Maar het was veel. Heel veel. Daarom zijn
we apetrots te kunnen melden dat de makers van dit boek hopen,
om eind december 2009 deze mooie uitgave van de pers te laten
rollen. Er staat ons dus één mooi naslagwerk te wachten. Tevens is
op de website al een deel van de genealogie van de Silvolde1 te
zien.

KEMPERMANNEN EN VROUWEN WEER
GEZELLIG BIJEEN.
Op 19 april dit jaar was het wederom familiedag en wel in Sinderen bij de
Ballonnerie. Een dag van vergaderen, lunchen en gezellig bezig zijn.
Onze vice voorzitter hoopte dit jaar net zo snel klaar te zijn als vorig jaar en wel om
11.45 uur maar dat lukte gelukkig niet.
Waarom gelukkig? Nu hij vertelde ons dat het boek Hummelo-Keppel pers klaar was
(mijn tak) en vertelde over het boek en wat van de inhoud. Verder ging het vergade-
ren snel, er was ook niets bijzonders verder te vertellen.
Het weer was ons weer eens zeer goed gezind zodat we buiten konden lunchen. De
lunch was geheel voorbereid dus hoefden we alleen maar ons bord te vullen met lek-
kere hapjes, broodjes en sandwiches om in de zon te gaan genieten.
Diny verkocht intussen kaarten en zomerpostzegels voor de ouderenbond. 

Na de lunch kregen we de keus tussen klootschieten of met de huifkar een 2 uur
durende tocht in de omgeving maken.
Nu klootschieten had ik jaren geleden al eens gedaan en er een klote verhaaltje over
geschreven zodat het mij juister leek nu maar met de huifkar mee te gaan in plaats
van weer in die klote herhalingen te vervallen. 
( zie journaal nr. 13 - 1996) 

De huifkar kwam voorrijden bespannen met 2 Belgische koudbloeden.
Wat een machtige paarden zeg. Het waren nog behoorlijk jonge paarden, 4 en 6 jaar
oud, en waren nog lang niet uitgegroeid maar toch al eerbiedwaardig zwaar. De
beharing is ook erg mooi van deze dieren vooral hun sokken.
De meeste huifkar toeristen waren zeer kleine Kempermannen en -vrouwen en wat
ouderen. In 2 lange rijen zaten we tegenover elkaar met een bar in het midden, maar
helaas gedronken werd er niet.
De kleintjes hadden al snel een sanitaire stop nodig wat in de natuur niet zo’n pro-
bleem was.
We trokken over zeer smalle weggetjes via de buitenkant van Varsseveld en Heurne
en kruisten ook nog fietsroute 71 en dan weer terug naar Sinderen. 
Voor mij als westerling ademde de omgeving een enorme rust uit en door het mooie
weer, hoewel het steeds kouder werd, kwam er nog iets extra’s bij. Overal stonden al
fruitbomen in bloei en ook de erven en tuinen zagen er weelderig uit met al die
bloeiende voorjaars bloemen. 
De weggetjes waar we over reden waren behoorlijk smal en als er dan af en toe een
auto moest passeren hingen we aardig scheef in de berm. 
Ook de fauna was aardig vertegenwoordigd en er liepen veel koeien en paarden bui-
ten.
Vooral die paarden waren een belevenis, ze wilden allemaal, bij ieder weiland
opnieuw, mee lopen met onze paarden en als ze niet  verder konden gingen ze in

galop rondjes maken op hun weide-
grond van hek tot hek. Zo kwamen we
nog meer Belgische paarden tegen en
hoewel ze zo groot zijn, zijn ze instaat
om heel gracieus hun benen te bewegen
en als ze dan zo zwaar aan komen galop-
peren dreunt de hele grond en lijken ze
toch te zweven. In een woord een
machtig gezicht.
Ik maakte wat aantekeningen van de
dieren die ik allemaal buiten zag en
kreeg daarbij al gauw hulp van de jr.
Kempermannen en - vrouwen.
Naast de koeien, schapen met lamme-
ren, kraaien, ganzen, ezels, paarden,
honden, katten en diverse vogels zagen
we ook everzwijnen. Het was leuk om
met de kinderen steeds weer naar nieu-
we dieren uit te kijken. Het is toch wel
uniek om een paar uur rond te rijden
zonder zelfs maar een dorpje tegen te
komen, er waren alleen boerderijen of
wat los staande huisjes. Ronduit een
heerlijke relaxte tocht op een mooi april-
dag te midden van vele familieleden. Bij
aankomst bij de ballonnerie ontmoeten
we weer onze “klote” familieleden die al
aan de drank waren, nou ja aan het
drinken  waren van  alcoholische en niet
alcoholische dranken.

De uitslag van het klootschieten werd
nog bekend gemaakt en met wat onge-
loof ontvangen want de winnende
groep, die van Gradus, had wel heel wei-
nig beurten gebruikt om rond te komen.
Als commentaar werd er gezegd dat ze
kennelijk zo veel gekletst hadden, dat ze
de helft van de gooi beurten  waren ver-
geten op te schrijven. Die groep heeft
dus werkelijk gesnapt wat de bedoeling
van een familiedag is en heeft volgens
mij dan ook terecht gewonnen.
Wederom een geslaagde dag. Ik kijk
weer uit naar de volgende familiedag en
natuurlijk naar het boek van de tak
Hummelo-Keppel.
Organisatie bedankt voor alles.

Barbara Prinsen Kemperman



Website vernieuwd!

De website is weer helemaal aangepast.
Er zijn  nieuwe pagina’s  en ook is de website helemaal 
vertaald naar het Engels.
De eerste pagina in het Duits is ook geplaatst.
Mocht u zich geroepen voelen:
wij zoeken nog mensen die de site verder willen vertalen   
naar het Duits.
U kunt de vertaalde pagina’s sturen naar
de webmaster@familievereniging-kemperman.nl

De nieuwe taxi is Engels en elektrisch 
Uit het Parool 17 januari 2009 Voorpagina (Door Jasper Karman) 

De nieuwe Amsterdamse taxi is een Engelse black cab en hij rijdt elektrisch. Nog dit
jaar gaan er vijftig de weg op, zegt TCA-directeur Bas Vos, waarvan al twintig voor de
zomer. De auto’s zijn schoner, stiller en veiliger.
Het stadsbestuur is enthousiast over Vos’ plan. Vorig jaar brachten wethouders al een
bezoek aan de autofabriek in Engeland. In Londen wordt al enkele jaren met elektri-
sche taxi’s gereden. Ze stoten niet of nauwelijks CO2 en fijnstof uit en zijn goedko-
per in onderhoud dan het huidige wagenpark. 
Er rijdt al een Engelse taxi in Amsterdam, van het model dat Vos gaat aanschaffen.
Maar die is nog niet elektrisch aangedreven. “Je moet ervan houden,” zegt chauffeur
Remi Kemperman. “Hij is prachtig. Veilig en ruim. Er passen vijf passagiers in. Maar
veel chauffeurs zweren bij een Mercedes. Vanwege de status.” 
Toch staan veel Amsterdamse taxichauffeurs wel open voor de nieuwe wagen. Vos
heeft dertig gegadigden genoteerd. “Als het goed is voor het milieu, wil ik er best
over nadenken,” zegt taxichauffeur Joke Plomp. 

‘Taxi met stekker is net zo goed’
De typische Mercedestaxi heeft in Amsterdam zijn langste tijd gehad, als het aan
TCA-directeur Bas Vos ligt. Nog voor de zomer moeten de eerste twintig klassieke
Engelse taxi’s op elektriciteit door de stad rijden. 
Het grote probleem was altijd de techniek,” zegt TCA-directeur Bas Vos over de taxi
op stroom. “Auto’s op elektriciteit waren het altijd net niet. Ze trokken te traag op,
hadden een veel te kleine actieradius en ze zagen er meestal niet uit.” 
Toch is Vos ervan overtuigd dat het nu wel zal lukken met elektrische taxi’s. Hij zal
ze zelf importeren. Voor het einde van het jaar moeten er ten minste vijftig rondrij-
den in Amsterdam. De taxi’s komen uit Engeland. Daar zijn ze al veel verder met
elektrisch vervoer: in Londen rijden ze al jaren rond. 
Maar voordat de wagens hier de weg op kunnen, moet een probleempje worden
opgelost, zegt Vos. “Dat stuur, dat moet naar links. Dat betekent dat de hele auto
moet worden omgebouwd.” 

Hij heeft echter goede hoop het publiek
op de AutoRAI in april al een eerste
model te kunnen tonen. De tekeningen
worden angstvallig geheim gehouden
en foto’s zijn er ook niet. Volgens Vos
lijkt de wagen erg op de zwarte taxi’s
die nu door Londen rijden. In
Amsterdam rijdt alleen chauffeur Remi
Kemperman met zo’n auto, maar die is
niet elektrisch.
De grootste nieuwigheid zit dan ook
onder de motorkap. De aandrijving van
de twee achterwielen geschiedt met
twee elektromotoren. Die motoren wor-
den van stroom voorzien door super-
krachtige ‘droge’ batterijen (niet gevuld
met vloeistof), die zijn ontwikkeld door
een fabriek in Duitsland. 
Op een volle batterij kan een taxi met
gemak 150 kilometer rijden. “Dat lijkt
veel, maar is niet genoeg voor een ritje
naar Maastricht,” zegt Vos. “En dat zijn
voor taxichauffeurs nu juist de krenten
in de pap.”
Om dat probleem op te lossen is in de
auto ook een ééncilinder dieselmotor
ingebouwd. Die motor dient als genera-
tor en kan de batterij onder het rijden
opladen. 
De taxi kan dan nog tenminste een uur
doorrijden. Met een liter diesel kan vol-
doende stroom worden opgewekt voor
150 tot 200 kilometer rijden. 
Ook het probleem van de matige presta-
ties zijn opgelost. Het nieuwste model
haalt met gemak 130 kilometer.
Bovendien trekt hij bijna net zo snel op
als een gewone taxi.” 
Het opladen van de batterij kost ‘met
een snoertje uit het keukenraam’ onge-
veer zes uur, zegt Vos. Er zijn ook snell-
aders, waarmee de batterij in een kwar-
tier weer vol is. Die moeten worden
geplaatst op de taxistand-plaatsen. 
Bij het TCA-kantoor aan het
Wisseloordplein in Zuidoost komen ook
snelladers. Vos is daarover in gesprek
met diverse energiebedrijven.
Het is nog de vraag of de Amsterdamse
taxichauffeurs, die een zeer uitgespro-
ken voorkeur voor een Mercedes heb-
ben, wel willen over-stappen naar het
klassieke Engelse model. 
Vos twijfelt niet. “Tot nu toe hebben der-
tig chauffeurs die graag in een elektri-
sche taxi willen rijden zich spontaan bij
mij gemeld . Als ze eenmaal zien dat het
werkt, willen ze straks allemaal wel.”
Als ook andere merken met elektrische
auto’s komen, zullen volgens Vos alle
chauffeurs de overstap maken. 
Het belangrijkste voordeel taxi’s op elek-
triciteit is dat ze geen vervuiling door
fijnstof en C02 veroorzaken. Het stadsbe-
stuur is daarom enthousiast over het
plan. 
Op 9 januari brachten de wethouders
Marijke Vos en Tjeerd Herrema een



bezoek aan de fabriek in Londen. Wethouder Vos bekijkt nu hoe ze chauffeurs die
willen overstappen kan ondersteunen. “Taxi’s rijden veel meer kilometers, vooral in
de stad. Een taxi is ongeveer net zo vervuilend als dertig gewone auto’s,” zegt haar
woordvoerder. “Wij willen dit initiatief graag steunen.” 
Voor taxichauffeurs zijn er ook voordelen. Het is veiliger: ze zijn beter beschermd
tegen boze passagiers door de ruit achter hen. De onderhoudskosten zijn lager door-
dat er minder bewegende delen zijn die kapot kunnen gaan en een gemiddelde
chauffeur is nu per dienst 35 euro kwijt aan diesel. Rijden op elektriciteit kost een
fractie van dit bedrag.
Het is dan ook goed mogelijk dat een ritje in een elektrische taxi minder zal kosten
dan in een gewone taxi, zegt Vos. “Daar zullen sommige chauffeurs niet blij mee zijn.
Maar dat is geen reden om innovatie tegen te houden. We zullen toch maatregelen
moeten nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.”

Via email kregen we onderstaand
berichtje van Harrie uit Roosendaal.

Is bij de familievereniging Harry (T...) Kemperman, geboren 1967 0f 1968, wonend in
Kitchener, Ontario, Canada, bekend, en zo ja, hebben jullie zijn adres?

Ik ben al enige tijd op de hoogte van het bestaan van deze naamgenoot en mede-
hardloopenthousiast, doordat wanneer ik “google” op uitslagen van loopwedstrijden
ik ook regelmatig zijn resultaten, van in Canada gelopen
wedstrijden, tegenkom.
Ik heb mij vorige maand ingeschreven voor de marathon van Boston, 20 april 2009.
Deze week is de lijst van ingeschrevenen op de site van de Boston Athletic Association
verschenen en je raadt het al: er staan twee Harry’s Kemperman op, respectievelijk 41
jaar en woonachtig in Kitchener, Ontario, en 59 jaar, Roosendaal, Nederland, beiden
overigens met de Nederlandse nationaliteit. Het is, gezien de kwalificatie tijden, zelfs
denkbaar dat wij (min of meer) gelijktijdig finishen.
Ik heb wel een adres van een Kemperman in Kitchener (505 Country Clair Place)
gevonden, maar weet niet of het de juiste is.
Uit het mailtje blijkt dat Harrie uit Roosendaal op zoek is naar zijn naamgenoot, om
een ontmoeting te regelen zodat hij er een leuk stukje over kan schrijven voor het
journaal.

De redactie hoopt dat Harry zijn naamgenoot heeft gevonden en zou graag het ver-
loop van de marathon en de eventuele ontmoeting willen publiceren. Dus Harry: laat
even wat van je horen!!

IJSHOCKEY
Wie zijn deze woeilige kluwe kinderen zult u denken. En al helmaal gekleed in
wintertenue.
Nou het zijn de Red Eagles uit Den Bosch, waarin zoon Max ( van  Frits) er ook eentje
van is. ( speler linksonder  op de foto)
De foto laat de prijsuitreiking zien van het Paastoernooi van de Amsteltijgers uit

Amsterdam. In eerste instantie kwamen
ze goed op gang en dachten de arendjes
dat ze bij de eerste drie zouden eindigen.
Maar helaas dat zat er net niet in. Ze zijn
uiteindelijk toch vierde geworden. (van
de 7 teams)  Ook dat is natuurlijk leuk,
want winnen, daar doe je het voor, maar
het schaatsen en het samenspel is
natuurlijk als groep nog veel belangrij-
ker.

BERICHT VIA EMAIL.
Geachte mevr. Kemperman,

Tijdens de oorlog was mijn oom, kape-
laan G. Goes, priester in Ulft. Hij heeft
het Slotwoord voor ‘Oorlog over ons
Dorp’ geschreven en na zijn overlijden in
Veenendaal heeft de RAF een kleine pla-
quette op zijn grafsteen geplaatst voor
het werk dat hij voor neergeschoten pilo-
ten had gedaan. Ik heb het boek over
Ulft niet, en weet dus niet of hij daarin
voorkomt. Ik zou graag horen of uw ver-
eniging iets over zijn activiteiten tijdens
de oorlog weet?
Nog iets interessants:

Ik ben geboren in nov. 1939 en woonde in
Hilversum. Op een avond in 1944 (ik zal
toen 4 of 5 geweest zijn) werd er aan onze
deur geklopt en in het donker stond er
een man met een hoed laag op zijn voor-
hoofd. Hij stelde zich voor als dokter
Cappetti en zei gestuurd te zijn door deze
kapelaan Goes. Ik denk dat hij die nacht
bij ons geslapen heeft, maar weet het
niet zeker. Diezelfde avond of kort daar-
na herinner ik me iets gehoord te hebben
dat hij op de vlucht was voor de Duitsers.
Jammer genoeg is er niemand meer in de
familie die ik er over na kan vragen.
Mijn hele leven heb ik me de naam ‘dok-
ter Cappetti’ herinnerd (vooral omdat het
zo on-Nederlands klinkt), en hij zal mijn
oom dus gekend hebben. Als u iets weet
over de verbinding tussen dokter
Cappetti en kapelaan Goes zou ik dat
graag horen.

Bij voorbaat vriendelijke dank,

Jan Goes
3606 Gallagher Hill Road
Mercer Island, WA 98040
USA
jangoes@comcast.net 

In navolging van deze oproep  heeft de
redactie wat rondgeneusd  op internet
maar tot op heden nog geen resultaten
geboekt.
Dus indien iemand meer weet over
G.Goes, de priester en over dokter
Carppetti, graag even melden of neem
contact op met Jan Goes. Zie email adres.



FAMILIE BERICHTEN

GEBOREN
Matthijs, zoon van Gaby Kemperman & Remco de Jager, op 24 februari in 3 uur tijd!

OVERLEDEN
Dhr. J.H. Kemperman uit Bemmel 

Dhr. Gerard(us Wilhelmus Henricus) Kemperman uit Amsterdam, op 29 april j.l.
Laatstgenoemde is uit de Silvoldse tak.

Via de Zandse Krant ( van de geloofsgemeenschap HH van Martelaren van Gorcum te
Huissen-zand): overleden op 30 april 2009 j.l.
Nel Hofkens-Kemperman op 86 jarige leeftijd.

“De stad en ik” en “Verzen van Verbondenheid”

Tijdens de 1e Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad 2005 telde ons land negentien
officieel door Burgemeester en Wethouders benoemde stadsdichters. Deze negentien
dichters werden allen vertegenwoordigd in de Stadsdichtersbundel “De stad en ik”
Maar op de vierde  Stadsdichtersdag te Lelystad in 2008 waren er dat al veertig. Deze
komen zowel uit Nederland als uit Vlaanderen.
De bundel die daarbij uitkwam was “Verzen van Verbondenheid”.
Na het lezen van de info via internet kwam ik al snel de naam Harrie Kemperman
tegen.
En jawel hoor..het is onze Harrie uit Westervoort. 
Als dorpsdichter staat hij met twee gedichten in deze bundels.
We vroegen Harrie om commentaar:

DORPSDICHTERS EN FAMILIEDICHTERS...

In Nederland zijn momenteel zo’n kleine veertig stadsdichters en zelfs enkele dorps-
dichters. Corrie Kemperman, de ijverige redacteur van ons Kempermanblad, had ont-
dekt, dat er ook een Kemperman bij zit en vroeg of ik er iets over wilde vertellen. Laat
ik beginnen met m’n excuses, dat ik de laatste jaren wat de Kempermanfamilie
betreft, wat op de achtergrond ben geraakt, door allerlei redenen, zoals andere fami-

liale bezigheden. Nu reden voor mij om
weer eens wat te laten horen in ons
eigen familieblad.

Dorpsdichter dus. Op 1 januari 2005
werd ik door interim-burgemeester Wil
de Laat benoemd tot officiële
Dorpsdichter voor het leven!  Dat wil
dus zeggen dat ik er wel ’n poosje aan
vast zit... Ik kreeg er een ingelijste oor-
konde bij, ’n bos bloemen en een gan-
zenveer, die bij nader inziens een pau-
wenveer bleek... Het bijzondere aan deze
Westervoortse dorpsdichter was, dat hij
in het plaatselijk dialect (Liemers) zijn
verzen maakt en dat hij hier nu
“Darpsdichter” heet. 
Hij treedt in ieder geval in Westervoort
op bij officiële gelegenheden als de jaar-
wisseling en zomers bij het evenement
“Westervoort in Beweging” en verder bij
andere officiële en ludieke gebeurtenis-
sen. 
In het plaatselijk blad “Westervoort
Post” heeft hij een veertiendaagse
rubriek waarin hij gebeurtenissen in
het dorp belicht, hekelt of bejubelt0!
Voor het leven dus...

Wat Nederland betreft is er dan een
“Dichter des Vaderlands”, Driek van
Wissen, en hij is wel de bekendste. Zo
nu en dan verschijnt er een gedicht van
hem in de Vaderlandse Pers. 
De overige stads- en een viertal dorps-
dichters houden hun verzen meer plaat-
selijk. 
Op dit moment zijn er zo’n veertig
Nederlandse Stadsdichters en daarbij
behoren ook de dorpsdichters van
Valkenswaard, Westervoort en Laren,
evenals de Dorpsdichteres van Houten
en de Dichter bij Zee van Zandvoort. In
Vlaanderen zijn er vier gemeentes met
een erkende Stadsdichter waaronder
Antwerpen.
Dan is er nog een jaarlijkse
Stadsdichtersdag die al vier keer heeft
plaatsgevonden in Lelystad, waar ook de
voorzitter van de Stichting Poëtikos,
tevens initiatiefnemer en organisator
van de Nationale Stadsdichtersdag
woont. Hij heet Gerard Beense. 
Zo bent u dus enigszins geïnformeerd 
over het fenomeen “Stadsdichter”.
Zo nu en dan wordt er een keurig boek-
werk uitgegeven met een bloemlezing
van alle Stadsdichters uit Nederland en
Vlaanderen. De laatste is van 2008 en
heet “Verzen van Verbondenheid”.
Hierin staan ook drie gedichten van uw
naamgenoot en een ervan vindt u op de
volgende pagina afgedrukt.



Gegoechel...

’t Giechelt en ’t goechelt
doorbaove in de luch
ze zwoege door in zwarme
ze zin haos op de vluch

ik heur de ganze gakke
ze vliege hard en strak
en alsmar bezig meh mekaar
helemaol uut eur dak

ze lande langs de Iessel
mar ok vlakbi-j de Rien
fiets-ie ’s naos de uterward
dan ku’j ze heel goed zien

ze trekke an de polle gres
en trappe alles plat
en as ze weer de luch in gaon
het de boer ’t wel gehad

ze vliege alle kante op
nor links, nor oost en west
bi-j elke vluch geet d’r een veurop
den weet de weg ’t bes

a’j dichbi-j grote waters woon
dan bi-j der an gewend
ganze baove Westervoort
’t is veur ons bekend...

HARMAN
En Harman is dus het pseudoniem van
Harrie Kemperman,
waarvan u ook een gedicht vindt in het
derde Kempermanboek van Thijs en
Freddy en medewerkers.

Tot ziens allemaal

Leuk dat mensen
reageren!

In het vorige journaal werd een oproep
geplaatst over makelaar Wim
Kemperman.
Na een paar weken ging de telefoon.
Ik sprak met ene meneer M. Kemperman
van het Canisplein in Huissen.
Hij wist me te vertellen dat de Wim van
de foto een zoon is van Jan Kemperman
die vroeger op de Geer te Huissen woon-
den.
Wim zou een neef van hem zijn, maar
waar hij nu woonde etc. kon meneer M.
Kemperman niet vertellen. Wel dat zijn
broer Jan al was overleden.
Zelf kwam hij in het eerste boek voor,
maar op welke pagina wist meneer niet
precies. Dus kunnen we concluderen dat
broer Jan en zijn zoon Wim ook vermeld
moeten staan in dit boek.
Misschien dat meneer M. Kemperman
ons alsnog kan vertellen op welke pagi-
na hij voorkomt of wanneer hij geboren
is en wie weer zijn ouders waren??

Nog een bijzondere
Kemperman.

12,5 jaar bij drumfanfare ESKA te
Bemmel.

VOOR ELKAAR een uitzending van RVU
Gezien op TV compilatie 8 juni 2009

Lian Priemus en Jack Valkering koppelen mensen die iets voor elkaar kunnen beteke-
nen. Wat zou jij zeggen als je op straat wordt gevraagd even tijd vrij te maken om een
ander te helpen? Gewoon, zomaar... ondanks je volle agenda, drukke gezin of veelei-
sende carrière. Je ziet wat er kan gebeuren als je dat doet! Een optimistisch program-
ma waarin mensen uit verschillende werelden elkaar ontmoeten en daar beiden iets
aan blijken te hebben.

Piano spelen met Ruben
Ruben woont met zijn moeder en broertje in Amsterdam Zuid-Oost (niet in de
Bijlmerflats). Ze zijn twee jaar geleden vanuit Sint Maarten naar Nederland gekomen,
waar moeder Angela leeft van een uitkering. Op Sint Maarten raakte hij op jonge leef-
tijd al in de ban van de piano. Zijn droom is om ooit concertpianist te worden, maar
de kans dat hij dat ooit bereikt is klein, want hij heeft nog nooit pianoles gehad. Hij
is wel aan het sparen voor een keyboard en dan wil hij met een lesboek zelf leren spe-
len.
Op zijn middelbare school in Amsterdam zijn weinig of geen mensen die geïnteres-
seerd zijn in klassieke muziek. Ruben heeft dan ook niemand om zijn passie mee te
delen.
Onder in het gebouw staat een zeer oude kapotte piano waar Ruben wel eens wat op
probeert.
Maar echt spelen kan hij niet. Terwijl het voor hem toch een manier van rust vinden
is, vindt hij. Vooral na de periode toen zijn ouders vaak ruzie maakten. Op die
momenten vluchtte Ruben dan naar de kerk om daar te luisteren naar de organist.
Dat gaf hem dan een fijn gevoel, vertelt hij in de uitzending.
Presentatrice Lian Priemus komt op straat in contact met Theo Kemperman en zijn
echtgenoot Ken. Laatstgenoemde is beroepszanger en ook Theo weet veel van klassie-
ke muziek door zijn beroep als adviseur cultuurmanagement en zijn spel op de viool.
Samen nemen ze Ruben mee in de wereld van Beethoven en Bach. Ook gaat Ruben
mee naar een beroepspianist, Naomi Tamura. Zij speelt hem enkele dingen voor.
Daar hoort hij zijn Moonlight (Mondscheinsonate van Van Beethoven) droom melodie
live. Zo jong als hij is ontroert het hem enorm.
Theo en Ken hebben een enorm goed gevoel bij het zien van dit enthousiasme en de
emotie die Ruben overvalt. Ze vonden het iets heel bijzonders en een feest om te
doen.
Ze hopen dan ook dat Ruben doorzet en les gaat nemen en een goed pianist wordt.
Na de uitzending verschenen er verschillende reacties op de website van de RVU
- Hoi Ruben, ik ben ook een groot liefhebster van klassieke muziek. Ik zou het 

leuk vinden om klassieke concerten te bezoeken. Ben je nog op 
zoek naar een klassiek maatje? Gr Floor

- Ik hoop dat Ruben en deze groep mensen elkaar vaker 
zullen zien.

- Wat een goede uitzending! Mooi dat er nog mensen zijn 
die elkaar helpen en de tijd willen nemen om een ander 
iets te laten horen! Jasmijn.

Theo Kemperman



Reactie van Theo zelf:
(n.a.v dit artikel dat ik hem stuurde ter kennisgeving). 

Geachte mevrouw Kemperman, beste Corrie,

Leuk dat u zo snel op de uitzending heeft gereageerd. Het is prima dat u uw stukje in
uw familieblad gebruikt.
U kent me niet en daarom zal ik mij kort voorstellen. 

Ik ben de oudste zoon van wijlen dr. Ed. E. Kemperman 
(8-1-1923 — 29-3-2004) uit Sinderen en E.M.C. (Bep) de Vet 
(12-11-1928) uit Gilze (N.Br.)
Ik ben geboren in Wouw (N.Br.) op 19-4-1956 en na mij kregen mijn ouders nog
Marilène  (1-9-1957), Ward (2-3-1959), 
Hilde (28-12-1960) en Claartje (31-7-1963 — 8-4-1977).
Op 1-6-2002 trouwde ik in Amsterdam (sinds 1976 mijn woon-plaats) met Ken Gould
(San Marino, Los Angeles, CA, 
28-3-1963). Van origine ben ik bioloog maar sinds 2004 als zelfstandig consultant
werkzaam in vooral de museumsector.

Tot zover de aansluiting bij uw overzicht van de familie Kemperman; op mijn website
vindt u meer over mijn achtergrond en werk. Klassieke muziek is van kinds af aan
een passie. Overigens was de ontmoeting op straat met de redactrice van het pro-
gramma puur toeval, net zoals de opnames bij ons thuis (ruim 2 uur). Geen repetitie,
geen herhalen, geen voorbereiding: woensdag op straat de eerste ontmoeting en
zaterdag al bij ons thuis voor de opnames.

Van uw Stichting hoorde ik eerder via mijn zus Marilène. Ik ben zeker geïnteresseerd
in de afstamming van mijn ‘tak’ uit Sinderen. Ik zal aanstonds uw familiesite gaan
bezoeken. Erg spannend.

Met vriendelijke groeten, 
Theo C.M. Kemperman

Een Kemperman met veel ambitie en
met een wiskundige knobbel.
Onderstaand boek kwam de redactie tegen op internet.
Het staat in de bibliotheek van de Universiteit van Chicago en is uitgegeven in 1961.
Het behandeld de Markov keten, zoals hieronder summier omschreven.
Voor mensen met een wiskundig inzicht waarschijnlijk te begrijpen
maar als  je goed leest een overweging waard.

KEMPERMAN, J. H. B. The Passage Problem for a Stationary Markov Chain

Een Markov-keten, genoemd naar de Russische wiskundige Andrej Markov, beschrijft
een systeem dat zich door een aantal toestanden beweegt en stapsgewijs overgangen
vertoont van de ene naar de andere (of dezelfde) toestand. De specifieke Markov-
eigenschap houdt daarbij in dat populair uitgedrukt: “de toekomst gegeven het
heden niet afhangt van het verleden”. Dat betekent dat als het systeem zich in een
bepaalde toestand bevindt, het toekomstige gedrag van het systeem, dus de komende
overgangen, slechts afhangen van de huidige toestand en niet van de weg waarlangs
deze toestand tot stand is gekomen. De successievelijke toestanden van het systeem
worden beschreven door een rij stochastische variabelen , waarin Xn de toestand van
het systeem is na n stappen. De Markov-eigenschap wordt uitgedrukt in een eigen-
schap van de overgangskansen.
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