
Van de Redactie

Wat is het stil!! Bijna geen reacties of kopij!!

Dat was het eerste wat door me heen ging een paar dagen geleden.
Immers de nieuwe uitgave van het Journaal staat al weer voor de deur.
Het einde van het jaar nadert, hoewel het buiten nog niet echt een winters decor is,
maar je meer aan voorjaar denkt, gezien de temperatuur en het waterige zonnetje.
Maar gelukkig kwamen er via de post enkele leuke artikelen binnen en met wat
speurwerk op internet en een rondje belwerk kwam ik toch weer aan het materiaal
dat deze uitgave vult.
Dus ga er maar weer voor zitten en veel lees plezier gewenst.

Corrie Kemperman,
redactie Journaal.

Aankondiging Familiedag.
De volgende Jaarvergadering staat gepland op 18 april 2010.
Locatie en plaats is nog niet bekend. Maar houdt u in ieder geval deze datum vrij in
uw agenda.
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De redactie wenst u
prettige Kerstdagen

en een 
voorspoedig 2010 !

Gemeente
Middelburg:
Grafzerken Joodse
begraafplaatsen
gerestaureerd.
oktober 2009
Deze week wordt de laatste hand gelegd
aan de restauratie van de grafzerken op
de Joodse begraafplaats aan de
Walensingel. Er zijn dan 260 van de 347
zerkengerestaureerd. 

De grafzerken waren na verloop van eeu-
wen niet allemaal meer in goede staat.
Sommige waren verzakt en enkelen
waren gebroken. Afgelopen maanden
zijn de zerken gerestaureerd.   
Afgebroken delen zijn weer aan elkaar
gezet en de zerken zijn rechtgezet. De
Joodse begraafplaats aan de Walensingel
is een rijksmonument. De begraafplaats
stamt uit 1705. Hoewel de plek binnen
de stadswallen lag, was deze niet heel
geschikt. Er scheen regelmatig water-
overlast te zijn. Wellicht heeft men daar-
om in het midden van de 19de eeuw een
deel van de begraafplaats opgehoogd.

Theo van de foto staat in het tweede boek van Kemperman op blz. 52, X53



Daarbij zijn waarschijnlijk de oudste zerken uit het begin van de 18de eeuw onder de
grond verdwenen. Het oudste grafmonument dat vandaag de dag nog te vinden is op
de begraafplaats dateert uit 1760.

Uit de  PZC ( Provinciale Zeeuwse Courant),
donderdag 29 oktober  2009. Ingezonden door Corrie Meeuwissen-Kemperman

Reactie naar aanleiding van een 
eerder bericht.
In een eerder journaal ( juni 2009) werd er een oproep gedaan door Jan Goes uit de
US over een man namens 
dokter Cappetti. Deze dokter was waarschijnlijk vluchteling gedurende de oorlog, en
werd door een oom van Jan, kapelaan G. Goes, naar het huis van Jan gestuurd om
daar de nacht door te brengen.
Die oom, de kapelaan dus, woonde in Ulft en zal waarschijnlijk in één van de
Kemperman boeken voorkomen. ( Zie eerder journaal…) zodat Jan daar iets over heeft
gelezen via zijn familie relaties. Na het lezen over die kapelaan kwam het verhaal van
dokter Cappetti weer in Jans gedachten waar hij meer over wilde weten.

Gelukkig voor Jan kwam er al snel een reactie via ?Ank Kemperman. Zij wist te vertel-
len dat ze had gesproken met een zus van de bewuste dokter Cappetti, die in Maarn
woont. Er blijkt ook nog een tweede zus te zijn, wonende in Bemmel. Zus nummer
twee zou in het bezit zijn van de familieboeken zodat zij Jan waarschijnlijk verder
kan helpen.
De redactie heeft de gegevens dan ook naar Jan gestuurd en hoopt dat hij met de
familie Cappetti , of de zussen de tijd weer even terug kan halen.
Zo zie je maar dat het Kemperman journaal via via in allerlei families terecht kan
komen en het Journaal meer betekent dan alleen maar lezen over aardige neven,
nichten, ooms of tantes.

Corrie Kemperman, redactie.

Een tweede reactie uit de familie.
Beste Corrie,

In het Kemperman Journaal van juli staat een oproep over de makelaar Wim
Kemperman, mijn oudste broer. In het betreffende stukje wordt verwezen naar het
vorige Kemperman Journaal, waarin werd verzocht om meer informatie over Wim.
Naar aanleiding van ons telefonisch contact heb je gevraagd of ik een stukje wilde
schrijven over de familie van Wim.

Wim is de oudste zoon (1969) van Jan en Nellie Kemperman uit Huissen. Mijn vader
Jan Kemperman is op 11 maart 1936 in Huissen geboren. Hij was de jongste uit een
gezin met vier kinderen. In november 1965 is hij met mijn moeder Nellie van de Ven
getrouwd en zijn in het ouderlijke huis van mijn vader gaan wonen. Eind 1970 zijn
nog twee zonen geboren: Johan en Chris. Tot het overlijden van mijn vader in januari
1987 hebben mijn ouders samen een tuinderij gehad aan de Geer in Huissen. Na het
overlijden van mijn vader heeft mijn moeder de tuinderij nog driekwart jaar zelfstan-
dig voorgezet. Na de verkoop van het bedrijf zijn wij binnen Huissen verhuisd. Toen
alle kinderen het huis uit waren, heeft mijn moeder nog enige jaren in dat huis
gewoond, maar inmiddels woont ze in een appartement net buiten het centrum van
Huissen.

Wim werkt sinds enkele jaren als succesvol makelaar/zelfstandig ondernemer bij
RE/MAX in Arnhem en omgeving. Op de website "remax.nl" vind je meer informatie
over Wim (via de link: onze kantoren, zoek uw contactpersoon: wim kemperman).
Wim woont samen met Stephanie Kops en verwachten binnenkort hun eerste kindje.

Johan is in 2003 getrouwd met Wendy Stevens en woont in Arnhem. Ze hebben drie
kinderen: Luuk (2004), Niels (2007) en Anniek (2009). Hij is accountant geworden en
werkt bij een middelgroot accountantskantoor in Duiven als senior manager. 
Chris is in 2001 getrouwd met Yolanda Zwartkruis en woont in Elst (Gld) en hebben
twee kinderen: Laura (2002) en Martijn (2004). Chris werkt bij de Rabobank
Graafschap Midden als bedrijvenadviseur.

Met vriendelijke groet,

Johan Kemperman
Lindenheuvel 18, 6822 KZ Arnhem
T: 026-3702686, M: 06-23329792

Voer voor 
genealogen!
Bij de familieberichten in het vorige
Kemperman Journaal staat het bericht
dat Gaby Kemperman en Remco de Jager
op 24 februari (2009) een zoon hebben
gekregen: Matthijs.

Deze kleine boy is de kleinzoon van
Matthijs Albertus (IXbr in het eerste
familieboek Etten-Gendringen-Huissen),
geboren op 30 april 1952. Hij is op zijn
beurt de kleinzoon van Matthijs (VIIm),
geboren op 12 januari 1854.

Voor onze familievereniging zou de
geboorte van Matthijs in 2009 in de ver-
getelheid zijn geraakt, als de naamge-
ving via de gebruikelijke vaderskant zou
zijn gegaan. De Jager dus.
Matthijs Klaas Johannes staat op de akte
van geboorte echter als Kemperman.
Van het mannelijk geslacht dus, zoon
van Gaby die op het moment van de
geboorte niet (meer) is getrouwd en
‘gewoon’ haar meisjesnaam draagt. 
Remco, de vader van Matthijs, erkent
zijn zoon op 24 april 2009. In de akte
van erkenning wordt Matthijs ‘omge-
doopt’ van Kemperman in de Jager.

Op bladzijde 79 van het eerste familie-
boek staat de omgekeerde situatie: daar
wordt Jordi Del Barrio’s naam gewijzigd
in Jordi Kemperman en zet de naam
Kemperman zich voort via de moeder. In
de situatie van Matthijs gaat de naams-
wijziging ‘ten koste’ van de naam
Kemperman en heeft de familie de Jager
er een mogelijke naamsvoortzetter bij.
Het is Remco (en Gaby) van harte
gegund. Het blijft een vertederend klein-
kind, of hij nou Kemperman heet of de
Jager. 
We zullen hem in de eventuele revisie
van het eerste familieboek opnemen
voor de periode dat hij Matthijs
Kemperman heette: precies 2 maanden.



KEMPERMAN FAMILIE BERICHTEN

Via de reactie van Johan Kemperman kreeg de redactie dit bericht:

GEBOREN
Thomas Wilhelmus Johannes Kemperman, zoon van Wim Kemperman en Stephanie
Kops op 19 september 2009

OVERLEDEN
Fred Kemperman

Een leven opge-
bouwd in de
States. (2)
In het Kempermanjournaal van decem-
ber 2007 stond een artikeltje over
Willem Kemperman (VI-i, geboren op 24-
02-1826) die met zijn vrouw Maria
Elisabeth van de Sand emigreert naar
Amerika. Dit is een vervolgverhaal van
de ‘Amerikaanse’ tak. Dankzij Jan van
den Berg en Tracy Westphal Kemperman
weten we veel meer van deze familiele-
den dan in ons eerste boek (Etten-
Gendringen-Huissen) is gepubliceerd.

Één van de zonen van Willem is Henry
(Hendrikus Gerardus, VIIo geboren op 14
december 1860). Van zijn gezin hebben
we slechts de geboortejaren kunnen
opnemen op bladzijde 103. Dit verhaal
gaat over de jongen, in het boek
genaamd Rhodes ( VIIo-1) geboren in juli
1888. In werkelijkheid heet hij
Gerardus, ook Radus genoemd.

Op 12 juni 1983 wordt er door Dick
Davis een artikel over hem gepubliceerd
in de Muskegon Cronicle. De titel is:
“Familie en vrienden brachten veel eer
toe aan de ‘old Polar Bear’”.

De oude man en de poolbeer stonden zij
aan zij, terwijl vrienden en familie
bewonderend foto’s namen. Voor enkele
ogenblikken leek de man emotieloos,
net als het standbeeld. Alleen de zomer-
bries veroorzaakte wat rumoer in zijn
grijze haren.  De plek was het veteranen-
kamp en Radus Kemperman, die afge-
lopen maandag vijf en negentig gewor-
den was. Hij werd geëerd voor zijn
levenslange verdiensten voor de US
Army ‘Polar Bear’ eenheid die werd inge-
zet in de vóór periode van de Sovjet
Unie en dan met name in het gebied
boven de poolcirkel, vlakbij Finland. Een
herdenking wordt eigenlijk alleen
gehouden voor overledenen, maar deze
wordt mede gehouden voor een levende
persoon, zegt Bert Dombrowski presi-
dent van de Muskegon County VFW. 

“Nixon zegt dat er geen enkele
Amerikaanse soldaat op Russische
bodem heeft gevochten. Radus was daar
wel……men roemde zijn moed. Zij zullen
nog jaren in onze gedachten voortle-
ven!”
Kemperman en de 130 andere
Muskegon soldaten uit de omgeving
dienden bij de E-compagnie van de
‘Polar Bears’ in de jaren 1918 en 1919.
Na de wapenstilstand van de Eerste
Wereldoorlog kwam hij in dienst op 11
november 1918. Radus Kemperman en
5.500 anderen werden op transport
gesteld via Frankrijk naar Engeland voor
een korte opleiding. Vandaar vertrokken
ze naar Siberië, met zeilschepen ze kwa-

Diny Leijen - Kemperman

Toos Kemperman - Verdonk



uitgebroken was, werden de ‘Polar Bears’ aangewezen om de voorraden en proviand
te bewaken van de Duitse troepen die op weg waren om de plaats Moermansk te
omsingelen. Dat was namelijk de bevoorradingsplaats voor de U-boten die zich nog
niet overgegeven hadden. Hoewel de wapenstilstand tussen de Russen en de Duitsers
reeds was getekend waren de ‘Polar Bears’ destijds nog steeds in staat van oorlog. De
‘Polar Bears’ verbleven daar in hutten die waren opgetrokken van het daar aanwezige
kreupelhout. “We hadden echt goede kleding, maar we moesten in de sneeuw over-
nachten,” zei Radus Kemperman.

Uit onderzoek van de journalist Vandenberg, aan het einde van de twintiger jaren
van de vorige eeuw, bleek dat ze opdracht kregen om te vechten tegen de
Bolshivistische revolutionairen, samen met de contra revolutionairen. Op Siberische
begraafplaatsen werden de stoffelijke resten gevonden van bijna honderd gesneuvel-
den, hun lichamen werden overgebracht naar hun geboortegrond in Michigan waar
zijn herbegraven.

Op 25 september 1985 haalt Radus weer de Muskegon Cronicle, ditmaal naar aanlei-
ding van zijn overlijden. “Om twaalf uur vandaag is er een rouwdienst gehouden in
de St. Franciscus De Sales Church ter nagedachtenis aan Radus H. Kemperman, voor-
malig lid van de militaire organisatie de ‘Polar Bears’, die afgelopen zondag in het
Michigans veteranenhuis ‘Grand Rapids’ overleed. Kemperman werd vijf en negentig
jaar oud. Hij zal worden begraven op de ‘St. Mary’ begraafplaats. Hij en nog enkele
anderen zijn in juli 1983 aanwezig geweest bij het onthullen van een standbeeld in
het ‘Muskegon Causeway Veterans Park’ Een plakaat met inscriptie met onder andere
zijn geboortedatum, naam en jaren dat hij dienst deed is daar geplaatst. Ook zijn er
twee Japanse kersenbomen ter zijner ere geplant.”

Aanwezig bij deze rouwdienst waren zijn zoon Richard en twee dochters, mw.
Jeanette Ankeney en mw. Delores Hanson. Ook zijn broer William Kemperman uit
‘West Olive’ Michigan en zijn zus mw. Gertrude Bell, alsmede negen kleinkinderen
en elf achterkleinkinderen waren bij de dienst aanwezig.
Hij is met militaire eer begraven, zijn kist bedekt met de Amerikaanse vlag. Het sluit-
stuk: de saluutschoten, belichaamden een groot man!
De dominee Marvin Archer sprak onder andere over zijn vier en zestig jarig huwelijk
met zijn vrouw, die hij in november 1984 verloor. Ook sprak hij van zijn door hem
geliefde tuin en hoeveel plezier hij beleefde als hij de diverse leden van de
Kemperman familie over de vloer kreeg. Maar vooral sprak hij over de grote inspira-
tor die Radus was, hij noemde hem zachtaardig, bezorg en liefdevol.
Kleinkind Judy Kemperman sprak heel liefdevol over haar Opa: “Hij was een echte
persoonlijkheid.” Zijn schoondochter Betty Kemperman zei over haar schoonvader
dat het slechter met hem ging nadat hij afscheid moest nemen van zijn vrouw en
zijn tuin, dat waren zijn twee enige passies. “Maar nu heeft hij een nieuwe tuin en
een nieuwe liefde… namelijk de Heer……………

Harrie
Kemperman 
uit Westervoort, 
80 jaar

Voor Harrie Kemperman was 19 juli
2009 een gedenkwaardige dag, hij werd
80 jaar. Vorig jaar stond Harrie al in de
belangstelling omdat hij na 25 jaar de
eindredactie van het lijfblad van de
Historische Kring in Westervoort, over-
droeg. Het schrijven gaat Harrie gemak-
kelijk af. Terwijl anderen veel onderzoek
moeten doen om de verhalen over
Westervoort boven tafel te krijgen, put
Harrie meestal uit zijn geheugen.

Naast pen en potlood weet Harrie heel
vaardig in de bepalende gezichten uit
Westervoort en omgeving op aquarellen
en in tekeningen vast te leggen. Daarbij
pleziert hij vele lezers wekelijks met
puntige gedichten in de Westervoort
Post. Natuurlijk wil Harrie zijn ver-
jaardag extra luister bijzetten. Harrie
organiseert daarom een expositie van
zijn aquarellen en (pen)tekeningen,
onder de naam:

'Westervoort, 'n dorp in de Liemers'

Het is een bijzondere expositie omdat ze
a. in het teken staat van zijn 80e ver-
jaardag eerder dit jaar en
b. verschillende typisch Westervoortse
en Liemerse onderwerpen uitbeeldt in
pen en aquarel. 
Zijn aquarellen en (pen)-tekeningen zijn
te bezichtigen van zaterdag 28 novem-
ber t/m zondag 20 december, telkens
van vrijdag t/m zondag van 14.00 tot
17.00 uur. Harrie zal op deze tijden aan-
wezig zijn en nodigt u graag uit. Ook
zijn alter ego Harman is van de partij
met dialect gedichten en verhalen.

Uit: Bij de Tijd

Inschrijving van Radus
Kemperman in het 
register van de ‘Polar
Bears’, 
met de ene regel als 
uitsnede. 

Amerikaanse ‘Polar Bears’ in Noord Rusland op de rivier de Dwina.



When Harry met ….. Harry
Het is misschien wat kinderachtig, maar ik denk dat veel mensen wel eens hun eigen
naam hebben “gegoogled”, om te zien wie er nog meer onder dezelfde naam onder
dezelfde maan rondloopt, of om eens te kijken wat er van henzelf inmiddels tot het
“publieke domein” is gaan behoren. In mijn geval kom ik dan, naast wat oudere
wetenschappelijke artikelen, vooral uitslagen tegen van hardloopwedstrijden
waaraan ik heb deelgenomen.
Daarbij verschenen op een zeker moment, tussen mijn eigen resultaten, de wedstrij-
duitslagen van ene Harry Kemperman, een volle naamgenoot, wonend, hardlopend
(en, naar ik aannam, werkend) in Kitchener, Ontario, Canada. U kunt zich voorstellen
dat zoiets intrigeert: je ziet de leeftijdscategorie waarin je naamgenoot deelneemt
(hij was blijkbaar geboren rond 1968), zijn prestaties (in stijgende lijn), en zelfs zijn
foto, want bij veel grotere wedstrijden, met name marathons, worden door commer-
ciële bedrijven van alle deelnemers foto’s (en video’s) gemaakt en op internet gezet.

Wie een paar keer, of misschien maar eens in zijn leven, een marathon loopt, gaat
naar New York. Ik liep daar mijn tweede marathon, een cadeautje dat ik mezelf had
beloofd na mijn promotie, in 1998. Het was een fantastische belevenis, zowel de stad
als de marathon. Ik was tevreden met mijn tijd van 3u 29’ 25”, netto een minuut of
drie minder. Op de achterpagina van het marathonkatern van de New York Times van
de volgende dag, met de volledige uitslag (ik was nummer 3744 van de 30746 finish-
ers), stond een advertentie van een grote luchtvaartmaatschappij: If yesterday wasn’t
enough, remember: we fly to Boston too.
“Boston” zei me toen nog niet zoveel. Maar “New York” was inderdaad niet mijn laat-
ste marathon. Ik raakte een beetje verslaafd aan het hardlopen, ging onder begeleid-
ing trainen, de finishtijden werden beter. In 2004 won ik de marathon  van Enschede
in mijn leeftijdscategorie (55+), later dat jaar werd ik tweede bij het Nederlands kam-
pioenschap in Eindhoven, en in 2005 opnieuw tweede bij het NK in Utrecht. Na zo’n
20 marathons, o.a. in Stockholm en Berlijn, voelde ik me toch wel een marathonlop-
er.
En een marathonloper wil naar Boston. Inmiddels had ik daarover het een en ander
gehoord en gelezen: de oudste en een van de meest prestigieuze jaarlijkse marathons
ter wereld.
Al vanaf 1897, één  jaar na de eerste moderne Olympische Spelen in Athene, wordt in
Boston een marathon georganiseerd, die elk jaar, ook tijdens de wereldoorlogen en
crises, is doorgegaan,  in 2009 voor de 113e keer. 
Bij de meeste andere stadsmarathons kan iedereen, die zich tijdig inschrijft en
eventueel (New York, Londen) wat geluk heeft bij de loting, deelnemen. Voor “Boston”
moet je je kwalificeren, met een leeftijdsafhankelijke finishtijd, gelopen in een door
de Boston-organisatie gecertificeerde marathon. De gemiddelde finishtijd ligt daar-
door in Boston een stuk onder die van marathons als New York en Rotterdam (de win-
nende tijd niet, want het heuvelachtige parcours van Boston geldt als zwaarder).

Toen ik het plan opvatte me voor Boston (20 april 2009) in te schrijven, en na de
marathon met mijn vrouw Anneke een tocht door het noordoosten van de Verenigde
Staten en naar de grote Amerikaans-Canadese meren te maken, leek het me leuk con-
tact te zoeken met mijn Canadese naamgenoot en misschien samen ergens in de 
buurt van zijn woonplaats aan een wedstrijd mee te doen. 

KOM's AOVER DE
BRUG (17)...
Blindviskes kwamen laatst op een
bijeenkomst van de dialecclub weer
eens ter sprake. Voor degenen die het
nog niet weten, dat zijn in spek-vet
gebakken schijfjes rauwe aardappelen:
een delicatesse voor de liefhebbers van
piepers en weer eens wat anders als
gekookte aardappelen of patat. Het
woord is al opgenomen in ons eerste
dialectwoordenboek.
Krujje(n) zijn kruiden. Zowel het werk-
woord (He'j 't vleis al gekrujd?) als het
zelfstandig naamwoord (Ik heb eiges
krujje in den hof). En dan is er natu-
urlijk nog de betekenis van 'kruien': (Hi-j
is met de krujwage mis an 't krujje). En
naast krujwage had je ook de krujjedok-
ter en zo kun je nog even doorgaan!
'n Knup is een knoop (der zit 'n knup in
de dra-od), maar is het dan ook knups-
gat? (knoopsgat) en op 't Gelders Eiland
hebben ze ook nog 'n gezegde met knup:
(Val ien de knup: loop naar de maan).
Bart Gogherman had 'n oud gezegde: 't
Is 'n mooie dood, mar ik heb der niks
gin haos met'. Hij had ook nog een rijm-
pje en dat was als volgt:

'n auto gebruuk bez,il'le~ 
-zodat-ie lope blief,
en de minse millesine,
tege de pien in 't lief'.

En millesine zijn natuurlijk medicijnen.
Nu we toch met rijmpjes bezig zijn schi-
et er me een te binnen die ik laatst 'ns
maakte:

'wie altied in 't pötje piest
en nooit 'n keer der naeve,
die het messchien 'n heel arg lang, 
mar gin opwindend laeve...'

en die werd weer gevolgd door deze op 't
moesa-ete:

'wie altied moes it zonder spek, 
en zonder vesse wörs
die krieg doorbi-j de buuk wel vol, 
mar nooit nao afloop dörs...'

'It, 't lijkt zo 'n raar woordje, maar 't
komt van het werkwoord aete(n) (eten):
aete, hi-j it, hi-j at, hi-j het gegaete.
Daarbij komt dan ook nog dat je aete
niet vindt onder de E van eten, maar -
dank-zij de Wald-spelling - onder de A
van aete... Soms is dialect wel eens
moeilijk!

Tot de volgende keer,

Harrie Kemperman, mei 2009



Wat ik me niet had gerealiseerd, toen ik de uitslag van “de andere Harry” in de
Mississauga Marathon, in mei 2008, op internet zag, was dat zijn eindtijd daar een
kwalificatie voor Boston inhield. Maar toen, enkele weken nadat ik me had
ingeschreven, de deelnemerslijst op de site van de Boston Athletic Association ver-
scheen, kwam de naam Harry Kemperman daarop tweemaal voor!
De telefoongids van Kitchener, Ontario (waar zouden we nog zijn zonder internet?)
vermeldde maar één H.Kemperman. Ik schreef hem, in het Nederlands omdat hij vol-
gens de deelnemers-lijst ook de Nederlandse nationaliteit had. Hij schreef terug in
het Engels. Hij had het Nederlands wel begrepen, omdat door zijn ouders, met wie hij
in 1969, één jaar oud, uit Arnhem naar Canada vertrok, thuis nog wel Nederlands
werd gesproken, maar hij correspondeerde liever in het Engels. We e-mailden enkele
keren over en weer, hielden elkaar op de hoogte van onze voorbereidingen voor de
marathon (zijn 6e en mijn 22e) en spraken af elkaar in Boston te ontmoeten.

Zo vond op 19 april, heel toevallig precies de dag waarop in het Nederlandse
Sinderen de algemene leden-vergadering van de familie-vereniging Kemperman werd
gehouden, in Boston een ontmoeting plaats van twee Harry’s  Kemperman en hun
echtgenotes Anneke (NL) en Jennifer (CAN). We “herkenden” elkaar direct, het was
grappig de hand te schudden van iemand die zich met je eigen naam voorstelt. Het
werd een erg leuke ontmoeting, we hadden elkaar veel te vertellen en te vragen
(maar ik ben er nog niet achter hoe de familierelatie precies in elkaar steekt). Na zo’n
ander-half uur wensten we elkaar veel succes voor de volgende dag, we spraken af
contact te houden en we werden hartelijk uitgenodigd in Kitchener te komen logeren
als we op onze reis daar in de buurt zouden komen.
De marathon van Boston, de bakermat van de Amerikaanse vrijheidsstrijd, wordt
gehouden op Patriot’s Day, de derde maandag van april. Het voorafgaande weekend
bruist de hele stad al van alles wat met de marathon, het grootste evenement van het
jaar, te maken heeft. Overal kom je lopers tegen, iedereen is enthousiast, aanmoedi-
gend en hulpvaardig.
De start van de 26.000 deelnemers vindt, met een half uur tussentijd, plaats in twee
groepen. De eerste “wave”, (deelnemers met een kwalificatietijd tot ongeveer 3u 30’)
startte om 10:00.
Dat betekende vroeg opstaan en om uiterlijk 6:45 in de bus zitten om naar de start in
Hopkinton, ten westen van Boston, gebracht te worden. Daar moesten, bij een tempe-
ratuur van een paar graden boven het vriespunt, enkele uren worden doorgebracht
op een groot terrein,  waar iedereen zich op zijn eigen manier voorbereidde: nog wat
eten, vooral nog flink drinken, een beetje inlopen, een paar keer het toilet bezoeken,
tot op het laatst overwegen in welke kleding te lopen en vooral: niet teveel energie
verspillen en proberen warm te blijven. Sommigen lagen in slaapzakken op grote
stukken golfkarton, iedereen had wel een oude broek, trui en muts bij zich om vlak
vóór de start uit te gooien. De andere Harry zou in dezelfde “wave” starten, dus hij
moest ook ergens op het terrein zijn, maar ik zag hem niet. Onze startnummers, toe-
gekend naar kwalificatietijd, waren respectievelijk 5585 en 8740, dus in het startvak
stonden er zo’n 3000  lopers tussen ons. Nadat het volkslied was gezongen en een for-
matie F15’s was overgevlogen klonk dan eindelijk het startschot en konden we op
weg. 
Alles wat over New York wordt gezegd, de sfeer, de saamhorigheid onder de lopers,
het enthousiasme van het publiek, geldt in minstens dezelfde mate voor Boston,
maar de traditie van Boston is veel langer en rijker. Bij de gevreesde “Heartbreak
Hill”, na zo’n 34 kilometer, word je door het publiek naar boven geschreeuwd, en het
publiek langs het laatste stuk naar de finish in Boylston Street staat evenveel rijen
dik en is even enthousiast als langs First Avenue in New York. Ik finishte na (netto) 3
u 08’28”, sneller dan mijn op een vlak parcours gelopen kwalificatietijd, 17e in de
categorie 55+, net acht dagen te jong om 6e te worden als zestigplusser. Ook na de
finish zag ik “de andere Harry” niet, maar we hadden de volgende dag weer SMS- en
e-mailcontact. Hij was gefinished in 3 u 30’53”, en had ook geweldig genoten. (Voor
meer details: zie www.baa.org, onder results 2009 en voor foto’s onder shop).

ADVENT- EN KERSTGEDACHTE

Adventstied
we zitten in de Aventstied
as ow dat nog wat zeit
vier waeke veur ’t Kesmus is
tied veur wat rustigheid

met nog ’n dikke waek te gaon
wödt ’t dan weer Kesnach
met kesboom, keerskes, aetesgrei
mar door ha’j al an gedach

de kesboom he’j messchien al thuus\of
opgezoch op zolder
de kesstal he’j weer aangeschaf
op internet of folder

iets um te drinke heurt derb-j
en lekkers um te aete
de keskrans en de kesrollade
die zu’j wel niet vergaete

’t is allemaol zo minseluk
en primitief begonne
de rst is der in al die jore
dur ieder bi-j verzonne

mar a’j nog tied heb in de drukte\gezel-
lig bi-j mekander
denk dan ok nog ’n ogelblik
an de Ksmus veur die Ander…

Harman,
DD-28-HK-09

1. Kempermannen bijeen in Starbuck’s café, Boston, 19 april 2009. V.l.n.r.: Jennifer
Kemperman (CAN), Harry Kemperman (1968, NL-CAN), Harry Kemperman (1949,
NL), Anneke Kemperman-van den Berg (1949, NL).



We bleven nog enkele dagen in Boston, een voor Amerikaanse begrippen niet heel
grote (denk aan Amsterdam), mooie, Europees aandoende stad, met monumenten,
die je in Amerika niet verwacht: gebouwen uit de zeventiende eeuw, de vroege kolo-
nisatie-tijd. Er is  relatief weinig criminaliteit, de mensen zijn vriendelijk, de stad
ademt cultuur, wetenschap en sport. Daarna hebben we met een gehuurde camper
een prachtige tocht gemaakt door de noord-oostelijke staten (New England) en het
noorden van de staat New York. Omdat daar al zoveel te zien was, en omdat hoe noor-
delijker we kwamen, hoe kouder de nachten nog waren en hoe verder de, eind april –
begin mei vaak nog niet eens geopende, campings uit elkaar lagen, zijn we niet ver-
der gegaan dan tot de Niagara watervallen, en dus niet in Canada geweest. Dat bewa-
ren we voor een volgende reis, en dan gaan we zeker op bezoek in Kitchener.

We hebben contact gehouden. “Harry Canada” heeft zich inmiddels opnieuw gekwa-
lificeerd voor Boston 2010, en feliciteerde mij met het behalen van het Nederlands
kampioenschap marathon 60+, 18 oktober j.l. in Amsterdam. Mijn volgende mara-
thon wordt waarschijnlijk Rome, in maart 2010. Maar we zijn zeker van plan elkaar
weer eens te ontmoeten, in Nederland, Canada of ergens anders waar we samen aan
een marathon deelnemen. 

Harry Kemperman (H.W.P.M.,Xae, tak Huissen)

Zakelijk Nieuws: 
Regiobank Kemperman in Wehl overgenomen.
19-6-2009-11-08

Wehl:
Assurantiekantoor en Regiobank Kemperman in Wehl is vanaf 1 juni overgenomen
door het drietal Laurens Nijland, Clemens Gerritsen en Clemens van Alst.
Willy en Carola Kemperman leidden het kantoor dertig jaar.
De zeven medewerkers van Kemperman verzekeringen blijven in het bedrijf.

Over Accountant gesproken….
Afgestudeerd!!    Weer een bolleboos erbij!!! DE BUL gehaald. 

Op 2 oktober heeft Karin Kemperman uit Huissen, dochter van Wim en Corrie
Kemperman-Derksen, de bul voor de ‘ Master Accounting and Control’ op de Vrije
Universiteit van Amsterdam in ontvangst mogen nemen.  

Daarbij heeft zij ook het theoriediploma van de opleiding tot Registeraccountant
behaald. Dubbel feest dus!.
Tijdens haar studietijd en tot op de dag van vandaag is Karin werkzaam bij
Accountantskantoor KPMG. 
Met een drukke baan  was het niet altijd makkelijk om werk, studie en privé te com-
bineren. Maar zoals een echte Kemperman/vrouw het zich betaamt heeft ze zich niet
uit balans laten brengen en is het resultaat geweldig!
Wij feliciteren Karin dan ook van harte met dit bijzondere resultaat.

Politie-fietsen !
HUISSEN - Dat Kemperman Tweewielers
dé specialist is op het gebied van alle
merken fietsen, bromfietsen, scooters,
onderhoud en reparatie is ook bekend
bij Politiekorps Mid. den Gelderland.

In verband met surveillance-werkza-
amheden in omliggende parken, waar
de fiets een ideaal vervoersmiddel is,
zijn door het Politiekorps in eerste
instantie tienmountainbikes gekocht bij
Kemperman Tweewielers. De fietsen
zijn helemaal aangekleed naar de
behoeften van de politie, zo zijn er spat-
bordensets, verlich-
tingsets, zijdragers, sloten en een ach-
terdrager met tas aangebracht op moun-
tainbikes van het merk Koga Terraliner
AHoy. Dit is hét kwaliteitsmerk waar
Kemperman Tweewielers als fiets spe-
cialist helemaal achter staat.
Koga maakt ook naast de mountain-
bikes ook racefietsen, tourfietsen, elek-
trische- en sportfietsen. Deze toplijn
wordt handgemaakt in eigen land.
Kemperman heeft in 1974 zelfs de
oprichter in de winkel gehad, de samen-
werking met Koga bestaat dus al 35 jaar.
De keus van de Politie voor Kemperman
Tweewielers is niet over één nacht ijs
gegaan. Er is vanuit de politie gezocht
naar een fiets die tegen een stootje kan.
Uiteindelijk is de keuze gemaakt en
gekozen voor dé specialist Kemperman
Tweewielers. Op de foto ziet u de afle-
vering aan bureau EIst door Gerard
Degen en Ton Kemperman van
Kemperman Tweewielers. De fietsen
vallen bij de politie erg goed in de
smaak, natuurlijk komen zij ook terug
voor de service- en onderhoudsmo-
menten aan de fiets, want Kemperman
is niet voor  niets dé specialist!
Kemperman Tweewielers, Duisterestraat
21 in Huissen 

Op te merken is nog, dat Gerard van de
foto zoon is van Theo Degen en Corrie
Kemperman, maar geen naaste familie
is van de eigenaar van de Kemperman
fietsenzaak



Uit de oude doos
1947 De 3e klas van de Aloysiusschool uit Huissen-Stad

Misschien dat een lezer zich herkent?
Wie is deze Jan Kemperman?
De Jan Kemperman uit eerdere publicaties?
De redactie wacht af…

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 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 

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 


