
Een familiedag op wandelschoenen
HILVERSUM OP ZIJN KOP

Daar wij vroegtijdig gewaarschuwd werden, via e-mail, dat er problemen waren in
het centrum van Hilversum op 16 april i.v.m. een cityloop, wat betreft het autover-
keer, besloten wij met het openbaar vervoer te komen en de rest te lopen. Vandaar de
wandelschoenen.
De eerst schreden waren naar hotel Tulip Inn in het mediapark Hilversum.
Het feit dat we al 20 jaar bestaan geeft ook aan dat we een dagje ouder worden en
kregen we dit keer heerlijke fauteuils aangeboden tijdens onze vergadering.

Er was niet zoveel bijzonders, het laatste nieuws was het Kempermannen boek nr. 3,
die we reeds thuis gestuurd hadden gekregen. Ook werden er aan de liefhebbers nog
boeken 1 en 2 uitgedeeld uit de oude voorraad. Harry Kemperman, ook bekend als
Harman, deelde boekjes uit : ZWARFTOCHTE dur de Liemers bargh en grensstreek.
Wat zeer in de smaak viel.
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Na een goede lunch, te voet naar het
Mediapark, naar het gebouw van het
Nationaal Instituut van Beeld en Geluid.
Onderweg kwamen we de laatste hardlo-
pers tegen en een “bezemwagen”
bestaande uit een brommer met heuse
bezem. De verkeersregelaar die het ver-
keer omleidde gaf direct voorrang aan al
die Kempermannen en vrouwen zodat
we door konden lopen.
Het gebouw steekt fel af tegen zijn
mooie omgeving door de felle kleuren
van de glaswand rondom het gebouw.
Ieder zijn smaak.
In de volksmond heet het gebouw:
snoepdoos of glasbak.
Binnen bestaat het gebouw uit een grote
doorzon hal met aan de linkerkant de
opslag ruimten die de grond in gebouwd
is, d.w.z. je kijkt naar beneden door het
midden punt dat open is en je ziet zo de
3 verdiepingen naar beneden gaan.
Allemaal steen en al het andere materi-
aal oranje rood geverfd. Alles hetzelfde
geen enkele onderbreking of verfraaiing.



Aan de rechterkant zijn de kantoorruimtes. Een glazen wand die kant op laat ons,
doormiddel van punten, foto’s zien van bekende Nederlanders.
Wij mochten eerst doorlopen naar de andere kant van de hal, richting water waar we
eerst koffie met gebak aan geboden kregen. Wij kwamen aan een tafel terecht met
voor ons onbekende Kempermannen. Dat is erg leuk zo leer je er steeds meer kennen
en dit was extra leuk omdat er 2 K. mannen waren, die kenden elkaar ook nog niet,
die beide voor het eerst deel namen aan onze familiedag.
Alles begon met een uitleg over het gebouw en het doel er van. 
In het gebouw ligt voor zo’n 700.000 uur materiaal op geslagen dat moet nog gedigi-
taliseerd worden Het bestaat uit geluidsbanden en film. De oudste banden zijn van
het polychroom journaal wat vroeger in de bioscopen werd gedraaid en het latere
beeld van het televisie journaal.
Ook zijn er bijna alle programma’s opgeslagen van de t.v. In de oudste dagen werden
banden ook weer gewist en op nieuw gebruikt uit zuinigheidsoverwegingen wat we
nu erg jammer vinden. Alle publieke omroepen hebben hier gezamenlijk hun materi-
aal opgeslagen. 
Als je als particulier hier op visite komt krijgt men een ring die allerlei programma’s
activeert en zo kun je zelf programma’s opvragen die je wilt zien of horen. Als je een
naam of een datum weet is haast alles te vinden.
Na deze uitleg werden we in groepen op gedeeld  en kregen we onze rondleiding, bui-
ten en in het gebouw. Buiten werd er ons van alles over het gebouw verteld, de archi-
tecten en het glas ontwerp van Jaap Drupsteen. De glazen gevel bestaat uit panelen
die allemaal een voorstelling uit beelden. Sommigen waren makkelijk te zien zo als
de gouden koets en andere kon je alleen maar naar raden. Er is een boek waarin de
gevel helemaal beschreven staat. De elementen hebben kapitalen gekost en dat beta-
len wij als belasting betaler.
Het gebouw heeft geen pilaren alles is op dragende muren geplaatst en daar het
gebouw niet hoger mocht worden dan de kerktoren is men in de grond begonnen
met bouwen. 
Dit is achteraf voor het bewaren van het materiaal helemaal zo gek nog niet gebleken
daar alles bij een temperatuur van 16 graden op geslagen moet worden.
In het gebouw wordt actief en passief met het archief omgegaan. Passief is het bewa-
ren en actief is het bewerken van het materiaal naar digitaal.
In het gebouw gingen we naar beneden en konden b.v. een kijkje nemen in de video-
zaal waar als je ze naast elkaar zet, 49 km banden bewaard worden.
Van iedere band is er ook nog een masterband elders opgeslagen. Deze banden wor-
den constant gecontroleerd en gerepareerd indien nodig want banden vergaan naar
verloop van tijd, vandaar ook dat alles gedigitaliseerd wordt.
Ook geluid ligt daar ergens op geslagen maar daar zie je niets van. Wel kun je zelf
geluid op vragen via internet: www.fonos.nl
(ik heb het nog niet geprobeerd, maar wat te denken van familie Doorsnee b.v.)

We hebben wel rond gelopen maar eigenlijk alleen maar de videobanden zaal gezien
en verder buitenkanten van deuren en gangen, allemaal rood/oranje.
Het leukste was wel de voorstelling met de Parels uit het archief. Het is een samenge-
stelde film met nieuws flitsen vanaf 1950 t/m1990.
1948 Marga Klompe, Willem Drees, de Flevopolder,1953: watersnoodramp, 1957
Oostelijk Flevoland 1959 : 82.000 huizen erbij vanwege de woningsnood, autoloze
zondag, de rock and roll en een veel grotere vraag naar elctra.
1960 Koude oorlog, Berlijnse muur wordt gebouwd, voorlichting over een atoom-
aanval, er kwamen steeds meer wasmachines, koelkasten en t.v’s. 1962: 2e t.v. kanaal,
Trix gaat trouwen, elfstedentocht met Reinier Paping. 1964: De Beatles, de twist.
De zeventiger jaren worden de protest jaren genoemd en de tachtiger jaren de crisi-
sjaren.
1973 Benzine op de bon en autoloze zondagen, Juliana 25 jaar koningin. 1976
Lockhead affaire, dam slapers en de marine veegt de dam schoon, dat werd krijgs-
raad. Dolle Mina’s
en krakers. 1979 Nederland in gesneeuwd in januari.
1980 Kroning van Beatrix, 1982: antikernwapens, Doe treed voor de laatste keer
op. Popi Jopie in Nederland 1989: de muur gaat open.
In de negentiger jaren hebben we een paars kabinet, een goede economie, we krijgen
het homo huwelijk, internet, golfoorlog G’games. We gaan mobiel bellen en als laat-
ste zien we Maxima die zegt: “ hij was een beetje dom”.

Zo zijn we door de gebeurtenissen gevlogen en als we de filmzaal verlaten gaan we
heerlijk buiten in het zonnetje zitten voor een laatste borrel en dan zit ook deze
familiedag er weer op. Tot een volgend keer, groetjes Barbara

“Familie vereniging
Kemperman”
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Uit de oude doos.

Op de foto van de 3e klas van de
Aloysiusschool te Huissen Stad werd de
naam Jan Kemperman genoemd.
De redactie kreeg de volgende reactie
middels een briefje:
De Jan Kemperman van de foto is Jan
Kemperman, zoon van Wim
Kemperman en Riek Neijenhuis.
Jan is nu 72 jaar en woont nog steeds in
Huissen.
De ouders van Jan hadden een komkom-
mer kwekerij op het Binnenveld,
genaamd: “Nooit Gedacht”.
Dus Jan is een echte tuinders zoon en
zal ongetwijfeld met zijn familie in het
eerste boek vermeld staan.

Reactie van de redactie: 

Wat leuk dat er familieleden zijn die
zichzelf hebben herkent op de geplaat-
ste schoolfoto. Wellicht dat het aanzet
tot meer informatie en verhalen uit de
oude doos en of school periode of
gewoon andere zaken die leuk zijn om
gelezen te worden.
Hebt u zo’n verhaal. treuzel niet en zet
het op papier.
Ook oude foto’s van uw familie en ande-
re dingen zijn welkom.
Er zit altijd wel een verhaal aan vast.

Corrie Kemperman.



VERSLAG van de ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING, gehouden op 18 april 2010 
in Tulip Inn Media Park te Hilversum

Er zijn 45 aanwezigen (inclusief bestuur).

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

Barbara uit Castricum schrijft wederom het sfeerverslag van deze dag. Diegene die
foto’s maakt graag de foto’s doorsturen naar Remi voor de internetpagina.

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen
Tijdens de vorige ledenvergadering is het voorstel gedaan voor het laten maken van
een familiewapen. Het is niet mogelijk om voor een gehele tak een familiewapen te
laten ontwerpen. Een wapen kan alleen persoonlijk aangevraagd worden. In een
Kemperman Journaal zal hier aandacht aan worden besteedt.  

Er zijn een aantal afmeldingen binnengekomen. Waaronder van Remi die in Brussel
pech heeft gehad met de auto en niet op tijd aanwezig kan zijn. Remi wordt hartelijk
bedankt voor de afgelopen jaren voor de opmaak en vervolmaking van de prachtige
internetpagina.
Frits vraagt de leden om na te denken om lid te worden van de kascommissie. Er
wordt één lid gezocht. Tevens doet Frits een oproep voor een aankomende vacature
voor een bestuurs-functie. Hij stopt in 2011 met het voorzitterschap en een nieuw
bestuurslid is van harte welkom.

4. Notulen van de algemene ledenvergadering op 19 april 2009
De notulen worden vastgesteld, met dank aan de secretaris.

5. Vaststellen van het financieel verslag 2009 en verslag van de kascommissie over
2009.
Eric licht de inkomsten en uitgaven toe in relatie tot de begroting. Het financieel
overzicht ziet er nu iets anders uit dan andere jaren. De inkomsten zijn dit jaar niet
veranderd ten opzichte van andere jaren. De kosten van de jaarvergadering zijn wat
hoger gevallen omdat deze wat luxer was. 
De belangrijkste kosten zijn de kosten voor het drukken en verspreiden van het 3e
familieboek. Er is nog een behoorlijke reserve-voorraad.   
Boekhoudkundig is het overzicht geheel correct. Echter zijn er nog een behoorlijk
aantal van boek 1 en boek 2 op voorraad die waarschijnlijk nooit meer volledig ver-
kocht zullen gaan worden. Het is niet langer verstandig om de boekenvoorraad tegen
de nominale waarde op het financieel overzicht aan te houden. Er moet een
afwaardering van deze “oude” boeken plaatsvinden. Dit kan geleidelijk gedaan wor-
den of, zoals in het financieel overzicht is opgenomen, in één keer. De voorkeur
geniet om dit in één keer te doen. Het voorstel is om de reserve daarom in één klap
met € 3600,- te verlagen. Dit betekent een onttrekking aan de reserve van € 30,- per
lid. De kascommissie is het voorstel voorgelegd en is hiermee akkoord gegaan.

Er wordt de vraag gesteld of het ook inzichtelijk is wat de voorraad boeken is in aan-
tallen en niet in geld. Er staan in het financieel overzicht geen aantallen boeken
opgenomen. 
Dit klopt, de aantallen boeken is wel bekend en zijn bij het bestuur in te zien. 
Er wordt nog een vraag gesteld over de begroting 2010 met betrekking tot de jaarver-

gadering. Waarom is het bedrag hoger dan andere jaren? 
Dat heeft te maken met het lustrum. De eigen bijdrage is nu 
€ 10,- in plaats van € 15,-. De komende jaren zal minder begroot worden voor de jaar-
vergadering. 

Over de balans geeft Eric een korte toelichting op de aktiva en passiva. Van de spaar-
rekening is een bedrag afgehaald voor het drukken van het 3e boek. Vanwege de
afschrijving van de “oude” boeken is op het eigen vermogen een flinke afschrijving
geweest. 
De overgebleven geoormerkte reservering is voldoende om aan de gedane verplich-
ting aan de leden te kunnen blijven voldoen.

Op 29 maart 2010 zijn Henk en Wilbert
van de kascommissie bij elkaar geweest.
De kascommissie heeft aan het bestuur
een ondertekende verklaring afgegeven
over de kascontrole. In de verklaring
spreken zij de goedkeuring uit over het
financieel verslag, er zijn geen opmer-
kingen. De verklaring wordt tijdens de
vergadering door Henk toegelicht. De
penningmeester en het bestuur wordt
decharge verleent over het jaar 2009,
hetgeen met applaus wordt beantwoord.

6. Vaststellen van de begroting 2010 en
contributie 2011
De begroting voor 2010 wordt door Eric
doorgenomen. 
De kosten voor de jaarvergadering zijn,
vanwege het 4e lustrum, hoger begroot
dan andere jaren. Het negatieve saldo in
de begroting ontstaat door de jaarverga-
dering. Gehoopt wordt dat dit tekort
opgevangen wordt met de verkoop van
het 3e familieboek. 

De contributie voor 2011 is, zoals de
afgelopen 20 jaar, wederom ongewijzigd
(€ 16,-) gebleven.
Er zijn verder geen vragen, en de begro-
ting, inclusief de contributie voor 2011
wordt door de ledenvergadering aange-
nomen.
7. Bestuursverkiezing
Er hebben zich voorafgaand aan de ver-
gadering geen tegenkandidaten gemeld
voor de bestuursverkiezing. 
Eric en Gaby zijn dit jaar herkiesbaar en
worden onder applaus door de vergade-
ring herbenoemd voor 3 jaar. 

8. Verkiezing leden van de kascommis-
sie
De kascommissie bestaat nu uit Henk
Boomkamp uit Raalte, Angèle
Kemperman uit Vught,  Harry Jansen uit
Zutphen en Wilbert Kemperman uit
Gendt. Henk en Angèle zijn niet meer
herkiesbaar. De heer Johan Velthuizen
uit Renswoude meldt zich aan als nieuw
kascommissielid. De kascommissie zal
gaan bestaan uit Harry, Wilbert en
Johan.
9. Mededelingen over het genealogisch
onderzoek
Door Thijs wordt aangegeven dat op het
derde familieboek veel positieve reacties
zijn ontvangen. Hiervoor allemaal harte-
lijk bedankt. Natuurlijk zullen er nog
verbeteringen aangebracht kunnen wor-
den maar vanmorgen is door een lid al
aangegeven dat in de loop der jaren al
veel geleerd is. 

Boek 4 zal onder andere bestaan uit
Didam en Doesburg met nog wat losse
eindjes. Er is nog wat onderzoek nodig
om het boek rond te krijgen. Hoe klei-
ner de genealogie, hoe moeilijker het is
om leuke stukjes te krijgen. 



De inschatting is dat over twee jaar boek 4 klaar zal zijn. Na boek 4 zal er een revisie
komen van boek 1. Er is veel nieuwe informatie binnen gekomen, waar-onder een tak
in Amerika. Inschatting is dat boek 4 en 1 gewoon uitgebracht kunnen worden. Qua
kosten zal dit lukken. 

Corrie uit Goes wordt onder applaus bedankt voor het invoeren van alle genealogie-
gegevens.

Vanwege de afwaardering van boek 1 en 2 wordt ieder lid in de gelegenheid gesteld
om één van deze boeken gratis te ontvangen. Vanuit de leden komt het voorstel om
voor een extra exemplaar van één van de twee boeken een gereduceerd tarief te reke-
nen van € 5,- per stuk. Zo zal de voorraad nog sneller afnemen en worden er inkom-
sten gegenereerd. Eric zal bijhouden wie allemaal een boek ontvangen heeft. Thijs
heeft boeken meegenomen die na de jaarvergadering uitgedeeld worden. Leden die
niet tijdens de jaarvergadering aanwezig zijn kunnen een boek toegestuurd krijgen.
Hiervoor worden eventueel alleen de portikosten in rekening gebracht. 

Er wordt nog een vraag gesteld over het 3e familieboek. Er is voor de afgesproken
datum extra informatie aangeleverd om in het boek op te nemen. Helaas is van deze
informatie niets in het boek opgenomen. Hoe is dat mogelijk? 
Helaas moet het antwoord schuldig worden gebleven. De oorzaak is niet duidelijk. 

Extra: Voordat begonnen wordt aan het volgende agendapunt wil Harrie Kemperman
graag even het woord.  Hij geeft aan het fijn te vinden om iedereen weer te zien na
een aantal jaren weg te zijn geweest. Dit vanwege het overlijden van zijn vrouw en
zijn eigen gezondheidstoestand. Hij is weer helemaal terug en heeft weer opdrachten.
Ook is hij een aantal malen afwezig geweest tijdens de jaarvergadering vanwege festi-
viteiten, waaronder de 1e communie.  Harrie is vanmorgen met Edwin meegereden
en in de auto heeft hij een gedicht geschreven. Hij draagt het gedicht aan iedereen
voor. Het wordt met applaus beantwoord. Het gedicht wordt in het Kemperman
Journaal opgenomen. Harrie heeft een aantal boekjes genaamd “Zwarftochte” van
Harman meegenomen welke de liefhebber mee mag nemen.

10. Huishoudelijke mededelingen omtrent het verdere verloop van het 4e lustrum /
familiedag
Magda ligt het programma verder toe. Na de lunch (omstreeks 13.30 uur) is het ver-
trek naar het Museum voor Beeld en Geluid. Om 14.00 uur is daar de ontvangst met
koffie waarna begonnen wordt met de rondleiding. Het programma is omstreeks
16.00 uur afgelopen.

11. Rondvraag
De vraag wordt gesteld of er nagedacht is om de familieboeken ook ter beschikking te
stellen aan de Koninklijke bibliotheek in Den Haag? 
Ja, dat wordt gedaan. Naast de Koninklijke bibliotheek worden de boeken ook aan
enkele andere bibliotheken gegeven.

Als de boeken 1 en 2 worden weggegeven en/of tegen gereduceerd tarief worden ver-
kocht, blijven er dan helemaal geen boeken meer over voor later mocht er toch nog
belangstelling zijn? 
Niet alle boeken gaan weg. Er blijven er een aantal in reserve.

Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is om op een ander moment de jaarvergade-
ring te organiseren omdat er in de periode van april veel festiviteiten zijn. Nu zijn er
daardoor ook 10 afmeldingen. 
Met de planning van de jaarvergadering wordt overal zo goed mogelijk rekening mee
gehouden. In maart is het te koud en in mei is er veel vakantie. Er wordt geprobeerd
om de meest geschikte datum te kiezen, helaas lukt dat niet altijd. Het bestuur zal er
nog eens naar kijken. Harrie zal nagaan wanneer de feesten beginnen en hij zal dit
doorgeven aan de activiteitencommissie.

12. Sluiting
Frits sluit om 12.00 uur de vergadering en wenst iedereen een fijne middag.

Gradus Kemperman, secretaris

Opera -  Slager

Op 7 mei werden we verrast door een
bijzondere uitzending van Man bijt
Hond.
Voor degene die dat niet kennen, dit is
een TV programma dat al menig jaar
wordt uitgezonden zo rond etenstijd.
In de rubriek: “Hond aan tafel” zagen
we een bekend gezicht.
Tenminste voor een paar van onze
leden, denk ik.
Meteen was mijn interesse gewekt en
heb ik de uitzending daarna nog eens
bekeken op het internet.
Het ging namelijk over Coby en Ton
Kemperman uit Swifterband.
Beide hebben in hun leven op latere
leeftijd het roer omgegooid. Want het
leven moet spannend blijven volgens dit
echtpaar.
Tijdens zijn leven als slager, was Ton
altijd al gek op zingen en accordeon spe-
len. Dat hij daarbij niet onverdienstelijk
kon zingen werd op een gegeven dag
opgemerkt. Er werd hem geadviseerd
om lessen te nemen. Ton is toen op zijn
36e  nog aangenomen op het conserva-
torium en is daarna opera-zanger gewor-
den, met een bariton-stem. Hij heeft
daarna ondermeer gezongen met
Christina Deutekom. 
Coby maakte op latere leeftijd de moe-
dermavo af en ging daarna een boek-
houders opleiding doen. Het leven kreeg
een hele andere wending. Woonde Ton
eerst in Kortehoef en daarna in Almere (
waar hij veel optrad) nu is Swifterband
de thuisbasis. Het is hem niet allemaal
komen aanwaaien want hij heeft er lang
en hard voor moeten werken, maar
heeft toch in menige grote opera met
beroemde zangers/zangeressen op de
planken gestaan. 
Intussen is Ton met pensioen maar het
zingen doet hij nog veel. Coby vond en
vindt het allemaal prachtig en samen
genieten ze nog van de cd’s en mooie
herinneringen.
Om het fimfragment te zien klikt u op :
www.manbijthond.nl Daarna op frag-
menten Kies voor 7 mei 2010 en zoek
naar Opera-slager.

Veel kijkplezier gewenst.



Via de redactie:

In het vorige journaal nr. 39 lazen we dat de oproep van Jan Goes uit de US inzake
informatie over dokter Cappetti en Kapelaan G. Goes  werd gehonoreerd met een
reactie van Ank Kemperman. 
Zij zette Jan op het spoor richting Lidy een zus van dokter Cappetti. 
Hieronder een reactie van Jan die hij schrijft aan Lidy, de zus van de dokter.

Uit de brief van Jan:

“Geachte Mevr. Lidy - ,

Ik heb uw adres gekregen van Corrie Kemperman en Ank Kemperman in de hoop dat
u enige informatie zou kunnen hebben over mijn oom, Kapelaan G. Goes.  (Hij was
een broer van mijn vader.)

Tijdens de oorlog was Kapelaan Goes priester in Ulft.  Na zijn overlijden in
Veenendaal in de jaren zestig heeft de RAF een kleine plaquette op zijn grafsteen
geplaatst voor het werk  dat hij voor neergeschoten geallieerde vliegers had gedaan.
Van het Ned. Inst. Voor Oorlogsdocumentatie (N.I.O.D.) heb ik vernomen dat hij het
slotwoord voor Oorlog Over Ons Dorp heeft geschreven.  Ik heb het boek over Ulft
niet en weet dus niet of hij daarin wordt genoemd.  Ik heb wel van het N.I.O.D. een
kopie van het eigenlijke slotwoord ontvangen plus een overzicht van weggevoerde
personen (pag. 6 en 7 uit het boek) waarbij regelmatig de naam Cappetti voorkomt,
een naam die ik me mijn hele leven heb herinnerd.”

Hierna volgt het verhaal zoals we reeds eerder in het Kemperman Journaal hebben
beschreven inzake de zoektocht van Jan naar zijn oom Kapelaan G. Goes.
Daarna laat Jan weten:
“Ik woon vanaf 1963 in de Verenigde Staten (in Seattle aan de Westkust),  maar de
oorlog is nog steeds heel belangrijk in mijn herinnering, vooral om de ontzettend
grote opofferingen die er in die tijd zijn gemaakt.Als u iets weet over de verbinding
tussen Dokter Cappetti en Kapelaan Goes zou ik dat graag horen.
Met vriendelijke groet,
Jan G. Goes”

Op deze brief kwam een reactie van Lidy richting Jan, maar helaas kon ze hem niet
veel verder helpen.Jan is ons zeer erkentelijk voor de moeite die we hebben gedaan.

ONZE NAAM TE KOOP!!!

Wij gaan verhuizen met ons kantoor en nu passen de letters niet meer op de nieuwe
gevel! Het gaat om de naam: KEMPERMAN. 

Ze zijn denk ik zo'n 40 cm hoog. Wie heeft interesse voor deze Letters?. De nieuw-
waarde van de letters is zo'n 6000,- euro. 
Als we er een paar honderd voor kunnen krijgen, zijn we al heel blij. Ze zijn 5 jaar
oud en van donkergrijs kunststof. 

Met vriendelijke groet,

Project Control Online B.V.

Project Control Online B.V.
Fonteinkruid 6c/d
3931 WX Woudenberg
T: +31 (0)33 750 1501

Boek van Ed
Kemperman wint
Overijsselse prijs
wwooeennssddaagg  1144  aapprriill  22001100  
ZZWWOOLLLLEE//wwoouuww  --  BBiijj  ddee  vveerrkkiieezziinngg  vvaann
hheett  ''OOvveerriijjsssseellss  bbooeekk  vvaann  hheett  jjaaaarr'',,  iiss  eeeenn
oonnddeerrsscchheeiiddiinngg  ppoossttuuuumm  iinn  WWoouuww
tteerreecchhtt  ggeekkoommeenn..
HHeett  wweerrkk  vvaann  oouudd--ddiieerreennaarrttss  EEdd
KKeemmppeerrmmaann  oonnttvviinngg  ddee  oorriiggiinnaalliitteeiitt--
pprriijjss..

Kemperman is jarenlang bezig geweest
met het bezorgen en het vertalen van de
tekst van een oud handschrift vol volks-
wijsheden en medische tips. Deze
Thesaurus van Gramsbergen: een 17de-
eeuws medisch handschrift ontsloten, is
pas na het overlijden van Kemperman
uitgegeven. Het boek biedt een venster
op de praktijk van plattelandsartsen van
vroeger. 

Robbert
Kemperman naar
de buren…. 
bron: internet: www.hockey.nl  

Door Ties Aben
International Robbert Kemperman is
volgend seizoen niet meer in de Rabo
Hoofdklasse te bewonderen. Het super-
talent van Den Bosch verkast naar Rot
Weiss Köln. De middenvelder tekent een
contract voor twee jaar bij de Duitse top-
club.
Kemperman werd begeerd door zowat
alle Nederlands topclubs, maar de 19-
jarige Nijmegenaar kiest dus voor een
Duits avontuur. ‘Ik had vanaf het begin
een goed gevoel bij Keulen', licht
Kemperman zijn transfer toe.
‘Natuurlijk keek ik wel een beetje raar
op toen ik benaderd werd. Maar alles
ging op een heel prettige manier. Ik heb
bijvoorbeeld een paar goede gesprekken
met Jan-Marco Montag (Duits internatio-
nal, red.) gehad. We speelden vorig jaar
samen bij Den Bosch en hij speelt nu bij
Keulen. Zo ging het contact stapje voor
stapje verder.'
Wat ook meespeelt in de beslissing van
Kemperman is dat Keulen te bereizen is
vanuit zijn woonplaats Nijmegen. ‘Mijn
studie in Nijmegen duurt nog een jaar.
Als ik bijvoorbeeld naar Bloemendaal
zou zijn gegaan, had ik in Amsterdam
moeten studeren. Maar ik wil gewoon
mijn opleiding afmaken. Dat kan nu,
want ik kan gewoon in Nijmegen blijven
wonen.'
Met Keulen gaan we voor de Duitse titel

en het winnen van de Euro Hockey
League. Het wordt voor mij een ontzet-
tend mooie uitdaging.'



Helaas moeten wij nu mededelen dat Theo is overleden op 11 maart 2010. Zijn uit-
vaartdienst vond plaats in de Gertudiskerk te Bergen op Zoom. Juist die kerk waar hij
zo intensief aan het werk is geweest. 
Marnix en Tim gaan in de voetsporen van vader verder.

Beeldhouwen als familietraditie!
Korte impressie

Bij de familie Kemperman uit Bergen op Zoom is inmiddels de derde generatie aange-
treden in het vak. Marnix en Tim hebben het vak geleerd van Theo, die het op zijn
beurt weer leerde van zijn vader Gerrit.
Van uit het Bergse zwermen ze over de halve aardbol om vooral restauratiewerk te
doen. 
En dan praten we over de mooiste beelden, oude vloeren, tegelwanden etc.
De geschiedenis begint bij Gerrit eind jaren veertig, die veel werk verrichtte aan de

Gertrudiskerk en vooral aan het
Markiezenhof. 
Hij werkte het liefst met hout want dat
was zijn grootste liefde. Zoon Theo
kwam in de jaren zestig in het bedrijf.
“Als kind mocht ik voor twee stuivers de
werkplaats van mijn vader aanvegen en
de beitels slijpen. Ik groeide op in een
natuurlijke ambachtelijke sfeer”
Theo werkt eert samen met vader, groeit
in het vak en gaat uiteindelijk zijn eigen
weg.
Samen hebben ze gewerkt aan Berge
monumenten, maar ook aan de Sint-Jan
in Den Bosch, kasteel Bouvigne Breda en
de KMA.
Theo heeft meer liefde voor het steen. 
In de jaren tachtig stopt Gerrit. Hij over-
lijdt in 2001.
En dan, wat niemand voor mogelijk had
gehouden gebeurt. Het werk droogt op.
Er komen geen opdrachten meer.
Magere jaren is het gevolg. Tot het
moment dat Theo in contact komt met
Warner Brothers. Deze gigant bouwt
aan een pretpark namens Movie World.
Daar ligt veel werk op Theo te wachten,
alleen is het materiaal geen hout of
steen, maar piepschuim in polyester. 
Er moeten heel wat decors, auto’s,
bomen, vliegtuigen gemaakt worden.
Theo gaat aan de slag en leert met dit
materiaal te werken. En met succes!
Uit heel Europa komen nu de opdrach-
ten binnen. Zonen Tim en Marnix stap-
pen ook in het bedrijf en samen maken
ze dromen waar in pretparken, casino’s
etc. Niks is hen te gek. Voor te grote pro-
jecten worden mensen ingehuurd en
alles loopt op rolletjes.
Maar dan in 2000 is het over! Alweer! De
economie krijgt een dipje en pretparken
houden de hand p de knip. Voor Theo en
zijn zonen een kentering.
Samen besluiten ze zich weer toe te leg-
gen op de restauratie werkzaamheden
zoals vader Theo in het begin al deed.
Gelukkig komt er in die branche weer
werk los. De restauratie van het
Mastboomhuis in Oud Gastel, eeuwen-
oude grafmonumenten in de kerk van
Drieschor, 100 joodse graven in
Middelburg en het onderhout van het
Paleis op de Dam.
Dit laatste in opdracht van het bureau
Rijksbouwmeester Den Haag.  
In het paleis mocht Kemperman de mar-
meren bladen van het historische meu-
bilair restaureren. Een zeer eervolle
opdracht. 
Daarna gaat Theo zich meer toeleggen
op advieswerk. Opdrachtgevers zijn par-
ticulieren en gemeenten, kerken.
We stelden Theo de volgende vraag:
Kemperman Kunstenaars???
Welnee, klinkt het bescheiden. “Wij zijn
ambachtslieden. Niet meer dan dat”
Een uitgebreid verslag was te lezen in
BN/DE STEM in december 2009.



Het verhaal van een mooie taxirit 
(en het gevolg)

Belevenis van Remi Kemperman.

Het was zo mooi een taxiritje van Amsterdam naar Calais (550 euro). In Calais mijn
vrouw gebeld dat ik veilig was aangekomen en of zij de Taxicentrale wilde waarschu-
wen dat ik klanten mee terugkreeg (een koppel en twee heren) die naar Brussel wil-
den. Vaste prijs 250 euro (Op de meter 320).
In Brussel zijn de mensen uitgestapt en ik ging terug naar Nederland
In een van de tunnels stopte de motor er ineens mee. Ik dacht dat het brandstof
tekort was, dus uit mijn reservetank bijgevuld.
Helaas de motor wilde wel starten met sleutel in contactstand, maar viel dan direct
weer weg.
Noodtelefoon in de tunnel gebruikt. We sturen een patrouille, waar staat 
u? Heel stompzinnig, dat kunnen ze daar niet zien terwijl het daar stikt van de tun-
nels!
Mijn vrouw nog een keer gebeld en ook een melding gedaan naar de
Taxicentrale.Ondertussen de ANWB gebeld. Eindelijk na anderhalf uur kwam er een 
takelwagen en een politiewagen. Beiden alleen Frans sprekend.
De auto werd meegenomen naar een bergingsbedrijf. Daar kreeg ik te horen dat zij
niet repareren.
De ANWB weigerde de auto te repatriëren omdat het niet duidelijk was of het een
groot of een klein probleem was. Ze zouden de volgende dag een garage regelen voor
het onderzoek. Dus mijn vrouw maar weer gebeld dat ze vannacht in een koud bed
moet slapen.
De Taxicentrale belde nog om te vragen hoe het met me ging.
's-Nachts maar in mijn auto geslapen. Door de aswolk en het tijdstip had het namelijk
geen nut om een hotel te zoeken.Eten en drinken was er niet in de berging, maar ik
had cola bij me.Ik heb gelukkig als EHBO-er ook altijd een deken bij me, want het was
behoorlijk koud omdat de auto in een open berging stond.
Aangezien de auto echt alleen voor taxiwerk is gemaakt, zitten er ook geen slaapstoe-
len in. In eerste instantie
geprobeerd om op de bank te liggen, maar daar was ik te groot voor. Dus uiteindelijk
maar rechtop in de chauffeursstoel een beetje gedommeld. 's-Morgens weer gebeld
met de ANWB. Nu werd mij direct verteld dat de 
auto gerepatrieerd gaat worden. Er is echter geen vervangende auto voor mij, dus ik
zal met de trein naar Nederland moeten.
Met een taxi naar Brussel Centraal gegaan.
Daar stond een gigantische rij (40 meter te zien) met mensen voor de balie van de
internationale trein. Ik heb er 1,5 uur gestaan en was toen 2 meter opgeschoven.
Uiteindelijk heb ik de beslissing genomen en heb bij een taxi de prijs van Brussel
naar 's-Hertogenbosch of Eindhoven gevraagd. Met een prijsafspraak ingestapt voor
270 euro naar 's-Hertogenbosch. TomTom werd ingeschakeld en rijden maar.
Op de snelweg ging de chauffeur ineens toch maar richting Eindhoven. Ik liet hem
maar gaan omdat het mij niets
uitmaakte.
Weer een stuk verder staat op een ANWB bord Eindhoven rechtdoor en hij gaat de
snelweg af. Op mijn vraag waarom is
het antwoord: dat zegt TomTom.
We reden toen richting Zandhoven(!). Op mijn advies ging hij toch weer 
de snelweg op en de borden Eindhoven gevolgd.
Ik heb hem continu moeten bij sturen omdat hij iedere keer tegen de 
borden in wilde rijden.
Het station stond niet in zijn TomTom, dus ook in Eindhoven moest ik hem 
naar het centrum begeleiden via de ANWB
borden.
Hij snapte echt niet uit zichzelf dat het Centraal Station in het centrum zou liggen.
Met behulp van een DHL-chauffeur toch bij het station gekomen. Betaald en wegwe-
zen het station in.
Eindelijk mazzel: kaartje gekocht en trein stond klaar met een direct 
overstap in Utrecht.
In Almere stond mijn vrouwtje mij op te wacht met de snorfiets en waren we dus
snel thuis. (15.15 uur)
Snel nog even de Taxicentrale gebeld om te zegen dat ik eindelijk zonder auto thuis
was.
Het was een prettig gevoel, (ondanks het feit dat ze weinig konden doen) dat de cen-
tralistes mijn tocht volgden.

Wat heb ik heerlijk geslapen toen ik
thuis kwam.
> 
En de auto?
Bij het telefoongesprek 's-morgens in
eerste instantie te horen gekregen dat
het waarschijnlijk 2 weken zou duren
voordat hij naar Amsterdam zou komen.
Later kreeg ik het advies om maandag te
bellen met ANWB. Logistiek om te kij-
ken wat er geregeld kan worden.
ZZoonnddaagg..
Thuis ben ik op Internet aan het snuffe-
len gegaan en offertes aangevraagd voor
transport door bergings-bedrijven.
Sommige reageren helemaal niet, de
anderen rekenen prijzen die schomme-
len 
rond de 500 euro ex BTW en een plan-
ning van 10 dagen.
MMaaaannddaagg..
Gebeld met de ANWB: "Wij weten niet
wanneer deze wordt gerepatrieerd. Uw
dossier is net bij mijn collega binnenge-
komen. Het moet nog helemaal bekeken
en vervolgens ingepland worden. Dat
duurt nog wel een 
aantal dagen. En als u hem direct naar
de grote werkplaats in Duitsland wilt
hebben, dan duurt het nog langer
omdat de auto dan eerst naar Nederland
gaat en dan vervolgens naar Duitsland
en hoe lang dit gaat duren kan ik u nog
niet 
vertellen." Ik heb een autoverhuurbe-
drijf in Almere gebeld (AutoRadam) en
hier een oprijwagen gehuurd.
Met deze wagen en mijn vrouw om
10.45 uur vertrokken naar Brussel. Bij
aankomst in het depot kreeg ik tot mijn
verrassing een rekening van 49 euro
onder mijn neus geschoven voor 4
dagen stalling van de auto. Na betaling
voor het eerst samen (mijn vrouw en ik)
een wagen op een oprijwagen gezet.
Niet een van de werknemers komt ons
even helpen met duwen of vastzetten.
Vervolgens naar Bochum in Duitsland
gereden. Hier werden wij opgevangen
door de monteur en werd de wagen
afgeladen.
Ondertussen was het 17.00 uur gewor-
den. Er kon dus niet meer aan de wagen
gewerkt worden.
De oprijwagen moest dinsdag 08.00 uur
weer terug zijn, dus de wagen laten
staan en met een lege oprijwagen weer
terug naar huis. Om 19.45 uur leverden
wij de oprijwagen weer in bij het ver-
huurbedrijf: precies 9 uur later en met
683 kilometer op de teller.
WWooeennssddaagg..
Ik ben met de trein naar Bochum
gegaan om de auto weer op te halen.
Nu nog proberen of ik nog wat terug-
krijg van de ANWB.



EEN MUZIKAAL VERHAAL
Het bezig zijn met radio zat er bij mij al vroeg in. De woonkamer werd regelmatig
verbouwd tot een radiostudio of in ieder geval iets wat er voor door moest gaan.
Op 16-jarige leeftijd ging ik als technicus aan de slag bij de lokale omroep van
Westland waar ik in 2004 de eerste woordjes eruit mocht laten komen. Ook het muzi-
kale leven begon voor mij vroeg. Ik was al vroeg op diverse feesten te vinden waar ik
samen met vrienden voor de muzikale entertainment zorgde.
Met de mogelijkheid om meer programma’s te gaan presenteren stapte ik in 2006
over naar een ander omroep, waar ik uiteindelijk de dagelijkse middagshow presen-
teerde.

Maar in 2007 kreeg ik weer de gelegenheid om bij de WOS aan de slag te gaan in een
ochtendshow in combinatie met een jongeren- en nachtprogramma. In die periode
werd ook TV een leuke hobby. Filmen, presenteren, monteren en als voice-over ging
ik aan de slag. Dit was tevens de periode waarin ik bijdragen heb mogen leveren aan
City FM en Radio West.
Maar in 2010 verhuisde ik naar Zeist, maar het radiowerk gaat gewoon door bij
Roulette FM.

Journalistiek is de studie die ik ben begonnen en daar op voortbordurend ben ik
KemperMedia gestart waarmee ik mijn ei volledig kwijt kan.
De liefde voor muziek is in dit alles zeker niet verdwenen. Samen met Marvin
Scholtes ben ik nog regelmatig te vinden als DJ op diverse feesten of als presentator.

Rob is freelance journalist, programmamaker bij Roulette FM, student journalistiek
aan de HU in Utrecht.  Verder is hij DJ en presentator op diverse evenementen.
Muziek en entertainment, het zit in mijn bloed en gaat er nooit meer uit!”

Nog meer muzikale Kempermannen
Het Voorspel ( een muziek band)  is in 1998 opgericht als gelegenheidsvoorprogram-
ma band (voorspel) van de Zingende Fresia`s. Dit optreden beviel dermate goed, dat
de band besloot er maar een paar optredens aan toe te voegen. 

Inmiddels heeft het Voorspel zich ontwikkeld als bekende rock coverband in de
regio. Na enkele wisselingen in de band bestaat deze sinds 2001 uit Joop Kemperman
(drums), Eric Verkaik (gitaar), Frans Kemperman (bas), Daniel van de Graaf (toetsen)
en Menoedj Girbaran (zang). 

Door de verschillende leeftijden, (duistere) verledens en (bedenkelijke) muzikale
voorkeuren van de bandleden is het repertoire zeer breed. Het Voorspel speelt de
Beatles tot aan Robbie Williams; de jaren 50 t/m heden, waarbij het ruigere werk niet
wordt geschuwd. 

Op www.hetvoorspel.net vind je meer informatie over Het Voorspel en kun je de
band in actie zien en horen. Wat je in ieder geval kan verwachten: (te) veel geluid,
enthousiaste (flexibele) optredens en veel sfeer en gezelligheid. En dat terwijl de
band weigert om polonaisemuziek te spelen ;-)

Joop Kemperman

Joop is de zoon van Frans en drummer
van de band
Frans , is inmiddels de rustige provo en
de nestor van de band. Hij is de bassist
met een mooie zangstem. Probeert het
vaderlijke gezag dat hij over de drum-
mer heeft ook op de rest van de band
over te dragen. Een fanatiek bandlid,
maar wordt overal gezien met zijn rode
klapper!!

Frans Kemperman

Een zomers
gedicht

Zo maar een gezicht
als een zomers gedicht
gehuld in felle kleuren
en veilig achter glas
haar blauwe ogen 
glanzen fleuren
zo genieten van de warmte
in  dromerig sferen
wat komt er allemaal nog op je pad
nu nog veilig op de fiets 
in het zitje in de zon
zie ik haar vrolijk langs me gaan 
gevangen blijf ik even staan

Corneliamarie

Rob Kemperman



Het verhaal van Hermanus Petrus
Antonius Kemperman
Door G. Kemperman in Leiderdorp werden we attent gemaakt op een artikel in het
blad van de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden over Hermanus Petrus Antonius
Kemperman (VIII.1 blz. 47 in boek 3). Het artikel is geschreven door de heer Gerard
J.Telkamp. Met toestemming van de secretaris van de Stielz publiceren we het artikel.

Merelstraat 1A domein van reclameman Kemperman
In het vorige nummer van Stielz beschreven we de eerste dertig jaar (1907-1937) van
een zeer binnenkort te slopen kleinschalig industrieel complexje; Rijnsburgerweg
232 in Oegstgeest, na de annexatie Merelstraat 1A in Leiden. Begonnen als woonhuis
met bollenschuur van de weduwe Juffermans, voortgezet als meubelmakerij
Schouten en sigarenfabriekje van Otto de Vaal. In 1937 eigendom van buurman en
kabelfabrikant Bosman van de villa Nieuweroord. Deze keer belichten we de bedrijfs-
periode van de firma Herman Kemperman (1937-1952). 

Kemperman de uitvinder
Bosman hoefde niet lang te wachten op een nieuwe huurder van het bedrijfscom-
plex. Hij vond hem in de persoon van H.P.A. Kemperman, die vlakbij woonde in de
Raadsherenbuurt in de Hogerbeetsstraat op nummer 7. Op 12 juli 1938 laat deze
onder zijn naam bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden een nieuw
bedrijf registreren, dat al in februari van dat jaar was gevestigd op Merelstraat 1 A en
op 21 mei was aangegaan. De aard van het bedrijf wordt omschreven als Fabriek van
reclame-objecten.

Herman Petrus Antonius Kemperman was 13 september 1901 geboren in Hatert bij
Nijmegen en als bijna-volwassene met het 16 kinderen tellende gezin van zijn vader
Bernardus Johannes vanuit Nijmegen naar
Leiden vertrokken. Vader was commies bij
de Belastingen. Op een onbekend tijdstip
verhuisde hij naar Leiden, waar hij op het
adres Haarlemmerstraat 241 firmant en
directeur werd van de N.V. Eerste Leidsche
Electrische Fabriek van Koek-, Banket- en
Suikerwerken v.h. G.P. Timp en er ook de
bijbehorende kruidenierszaak op nr 245-
247 overnam. In 1924 nam hij ook een
kruidenierswinkel op de Lange Mare (62)
over, die hij naar de eisen des tijds liet ver-
bouwen en ook als banketbakkerij geschikt
maakte. Vader Kemperman was zeer actief
in de (rooms-katholieke) Leidse midden-
stand, onder meer als secretaris van de
R.K. Middenstandsvereniging De Hanze en
als lid van de commissie Leidse
Winkelweek.
Zoon Herman kwam na de avondmulo in
de jaren twintig terecht bij de conservenfa-
briek van Tieleman en Dros aan de
Middelstegracht. Hij had er een aanstelling als vertegenwoordiger, maar dat hield
ook functies in die we nu als etaleur en medewerker marketing zouden omschrijven.
De firma Tieleman en Dros was in die jaren een modern bedrijf in de presentatie van
zijn producten, de vergroting van naamsbekendheid en allerlei pogingen tot klanten-
binding. Zo werd het huismerk Merk Molen, dat als opdruk op de etiketten van de
conservenblikken prijkte, via een boek over Hollandse Molens met door de klanten te
sparen inplakplaatjes bij het grote publiek gepropageerd. Herman Kemperman
bezocht met een auto van de zaak kruidenierszaken in heel Nederland om er
contracten af te sluiten. Hij richtte er etalages in, die hij zorgvuldig had ontworpen
qua belettering en belichting. Hetzelfde gold voor stands op tentoonstellingen, jaar-
en handelsbeurzen. In de jaren dertig begon Kemperman met medeweten van het
bedrijf en al dan niet samen met de aan het bedrijf verbonden Duitser Hermann
Keck opdrachten voor derden te verrichten. Ook ontwikkelde hij zich tot een soort
uitvinder voor eigen rekening en/of voor Tieleman & Dros. Tot in Duitsland en de
Verenigde Staten werden voor de uitvindingen octrooien aangevraagd. Deze betrof-

fen onder meer een “verbetering bus-
opener welke aan de bus bevestigd is, in
‘t bijzonder voor opening van conser-
venblikken”, een “conservenbus waar-
van de inhoud door het perforeeren van
den watermantel kan worden ver-
warmd” en “verbetering van uitvinding,
welke het mogelyk maakt spyzen in blik
te verwarmen zonder vuur”.
Ook vroeg hij, geheel buiten de conser-
venbranche, al in november 1932
octrooi aan op een inrichting die het
bezwaar zou opheffen dat men bij inge-
schakelde radiotoestellen in auto’s de
signalen van andere wagens niet zou
horen. De vondst bestond “uit een zeer
beknopten zender, die automatisch met
het geven van een voor het menschelijk
oor hoorbaar signaal, een electromagne-
tisch signaal uitzendt, wat door een
autobestuurder die naar zijn radio
luistert, door den loudspeaker wordt
gehoord.” Aldus dagblad De Telegraaf
van 27 juni 1935.
Rond 1937 wilde TéDé, zoals de conser-
venfabriek zich in de reclame vaak
noemde, zijn Willie Wortel wel kwijt.
Hij was al te duur geworden voor het
bedrijf, dat in de crisisjaren met afzet-
problemen kampte. Kemperman ver-
huisde met vrouw en drie kinderen
naar het villaatje achter de
Rijnsburgerweg aan de Merelstraat en
wierp zich volledig op allerlei vormen
van bedrijfsreclame en –presentatie,
waarvoor de houtzagerij in de werk-
plaats het belangrijkste materiaal ople-
verde. In familiebezit bevindt zich cor-
respondentie uit de jaren 1937-39 over
een octrooiaanvrage en –verlening
“betreffende een werkwijze voor het ver-
vaardigen van een diorama, bijvoor-
beeld voor reclamedoeleinden”, met
naast de beschrijving onder meer een
bijlage met tekeningen van Delta
Limonades. Op briefpapier anno 1941
van H.P.A. Kemperman Fabriek van
Reclame Objecten luidt de ondertitel
zelfs “Electrisch bewegende reclame-
figuren”. Geheel volgens de regels van
de kunst van het reclamebrieven schrij-
ven eindigt het briefpapier met de voor-
gedrukte voetregel en geniale slagzin:
“Wat wij voor U maken is af!”

Oorlogstragedie
Herman Kemperman breidde zijn zaak
uit waar dat mogelijk was. De assorti-
mentsverbreding ging bijvoorbeeld rich-
ting speelgoed en huishoudelijke artike-
len, waarbij hout het belangrijkste ele-
ment bleef. Zeker in de moeilijke oor-
logstijd kon hij niet al te kieskeurig zijn
en nam hij ook opdrachten aan van
semi-overheidsinstanties.
In het eerste halfjaar van 1941 ontwik-
kelde Herman met zijn Technisch
Bureau Kemperman koortsachtig uit-



breidingsactiviteiten van zijn zaak. Hij schakelde architect D.L. Landman van de
Lorentzkade in voor een forse verbouwing en uitbreiding, met gebruikmaking van
het villagedeelte. De kosten worden geschat op 7.500 gulden. Ook kocht hij voor spoe-
dige bewoning een in de nabijgelegen Oegstgeester De Kempenaerstraat gelegen
woning en vroeg B en W toestemming tot onttrekking van het villadeel aan de
bestemming woonhuis. Kemperman maakt maquettes van de oude en nieuwe situa-
tie. De Directeur Gemeentewerken geeft een positief advies aan het
Regeeringscommissariaat voor den Wederopbouw in Den Haag vanwege “de uitbrei-
ding van zaken en de te kleine woonruimte voor het aldaar gevestigd zijnde groote
gezin”.
Bovendien kocht fabrikant Kemperman al op 8 maart 1941 voor negenduizend gul-
den het woonhuis met werkplaats en erf van de weledelgestrenge heer Ir. Aleidus
Bosman, de buurman, waarbij bepaald wordt dat plaatsing van de in het nieuwe
zuidoostelijk deel te maken ramen (richting Nieuweroord!) ten eeuwige dage afhan-
kelijk blijft van de welwillendheid van de verkoper.
De plannen voor ver- en aanbouw moesten onverhoeds worden ingetrokken. Eerst
bleken de kosten van verbouwing te hoog, een en ander mede wegens materiaalge-
brek. En op 3 juni 1941 sterft de stichter van de firma aan een hartfalen. Behalve de
weduwe Dorothea Johanna Reichert laat hij zeven kinderen achter: drie zoons en ver-
volgens vier dochters, de laatste postuum geboren; alle zeven met als laatste doop-
naam Maria, de laatste drie dochters allen met als een na laatste doopnaam Gemma,
omdat de ouders blij waren geweest na drie zoons eindelijk een dochter (Gemma) te
krijgen.

N.V. voorheen H.P.A. Kemperman
Moeder Kemperman-Reichert zit niet bij de pakken
neer. Zij zette de zaak al in juli 1941 om in een
naamloze vennootschap (N.V.), die sinds mei 1942
staat ingeschreven als N.V. voorheen H.P.A.
Kemperman, met als aanduiding van het soort
bedrijf: “fabriceeren en verhandelen reclame- en
sierobjecten speelgoederen gebruiksartikelen en
alles wat in de ruimsten zin des woords hiertoe
behoord (sic!)”. Kapitaal 10.000, waarvan 6.250
gestort.

In augustus 1941 verhuist het vaderloos
gezin naar de Oegstgeester
Kempenaerstraat, zodat er toch meer
ruimte vrijkomt voor de fabricage. In
die zelfde maand wordt bij het Bureau
van den Industrieelen Eigendom ook de
letter K in ruit als handelsmerk gedepo-
neerd, met als uitgebreide opsomming
de soort der waren: wandtegels en -bor-
den, sierkalenders, houtsbijwerk, kran-
tenhangers en -standaards, bloemen-
standaards, presenteerbladen, lepelrek-
ken, pijpenrekken, borstelrekken etc.
etc., reclameborden, reclamezuilen,
transparanten, lichtbakken, diorama’s,
beweegbare reclames, etc., etalage- en
prijskaarten etc.
Enkele thans nog levende dochters her-
inneren zich hoe zij hun moeder ’s mor-
gens mochten vergezellen met haar
“fabriekstas” met spullen, tot de hoek
van de Warmonderweg en
Rijnsburgerweg. Zij herinneren zich van
na de oorlog ook de scherpe laklucht
van de spuiterij.

In juni 1944 is een hinderwetvergunning verleend voor het gebruik van 15 elektro-
motoren met een gezamenlijk vermogen van 8 pk, 3 decoupeerzaagmachines, 1 cir-
kelzaagmachine, 1 boormachine, 1 draaibank, verder slijp-, knip-, lintzaag- en
schuurmachines, een verfspuitinstallatie en een afzuiginrichting. In de fabriek zul-
len als regel 25 mensen werkzaam zijn. Op de plattegrond staan ingetekend op de
eerste verdieping een werkruimte, twee tekenkamers, een donkere kamer, een spuit-
kamer, schilderswerkplaats en droogruimte, op de begane grond zaagruimten met

aanduiding van de plaatsing der machi-
nes; in het oude woonhuis het kantoor,
magazijnen, schaftlokaal en expeditie.

Vertrek naar Amsterdam
Tot begin 1948 bleef mevrouw Reichert
als directeur nauw betrokken bij de
zaak. Toen trad als nieuwe directeur aan
de chemicus drs. Johan Christiaan
Jansen te Bilthoven, later Den Dolder.
Van januari 1948 tot oktober 1949 is de
N.V. eigenaar van het fototechnisch
bureau Anefo te Amsterdam. In juli 1951
treedt een nieuwe directeur op, Antonie
Eldert Kauffeld (1892-1972) te Ede. Al die
tijd is er sprake van een komen en gaan
van commissarissen,
procuratiehoud(st)ers en een algemeen
commercieel leider, terwijl in 1950 kort
wordt geëxperimenteerd met een alleen-
verkoop voor Nederland via het bureau
’t Raedthuys te Amsterdam. Deze firma
bezat sinds 1927 zelf een lichtreclamefa-
briek in Amsterdam. Het archief van
deze N.V. spreekt voor het jaar 1950 van
commissiehandel voor de verlichtingsfa-
briek H.P.A. Kemperman in Leiden.
Omstreeks die tijd was v/h H.P.A.
Kemperman dus weer terug bij de core
business van verlichte objecten, belette-
ring en bewegwijzering. In 1951 vestigt
Kauffeld een verkoopkantoor en show-
room aan de Vondelstraat in
Amsterdam. Begin 1952 verplaatst hij
het hele Leidse bedrijf naar het adres ’s
Gravelandseveer 7 in hartje Amsterdam.
Kauffeld zal tot zijn overlijden in 1972
eerst als directeur, later commissaris
aan de N.V. v/h H.P.A. Kemperman ver-
bonden blijven, dat in 1967 verhuist
naar de Westerstraat in de Jordaan, met
een nevenvestiging aan de
Kostverlorenstraat, in 1987 naar de
Weesperstraat in Diemen. Daar betrok
men met de inmiddels meer dan hon-
derd werknemers een fors gebouw. In de
jaren tachtig van de vorige eeuw duidt
Kemperman zich aan als leverancier van
lichtreclame, bewegwijzering gebou-
wen, diverse lettersystemen, mededelin-
genborden, graveerwerk, uit- en thuis-
borden. Kemperman Holding B.V. wordt
in 1992 opgekocht door TBI Holdings in
Rotterdam, hield in 1994 nog wel de
eigen naam als Armada Kemperman
onder de paraplu van de Armada Groep,
Waarna in 2005 onder de naam van de
grotere combinatie Armada Signs de
productiefaciliteiten in Eindhoven wor-
den geconcentreerd, terwijl na diverse
overnames de activiteiten sinds 2006
werden voortgezet onder de vlag HVL
Outdoor B.V. Wie daar informeert, krijgt
vriendelijk te horen dat er geen
Kempermannen meer werken, ofwel
oud-werknemers van v/h H.P.A.
Kemperman uit Amsterdam-Diemen, en
dat jaren geleden al het archief werd



opgeruimd en de fotoboeken weggegeven.
In 1952 vestigen de Gebroeders De Klerk (GDK) hun matrassenfabriek in de
Merelstraat, weldra alleen voortgezet door Elias de Klerk. Onder de naam EDEK zou
het bedrijf tot 2009 blijven bestaan. 
Met dank aan onder meer de zussen Els en Wies Kemperman

Gerard J. Telkamp

“GRATIS” Familieboeken voor de leden
Op de laatste Algemene Ledenvergadering, in Hilversum, is door de penningmeester
uitgelegd dat we dit jaar in één keer een flinke afschrijving gedaan hebben op de boe-
kenvoorraad (zie ook het verslag van de ALV). Reden: we hebben nog behoorlijk veel
boeken uit de serie familieboek 1 en 2 (Etten, Gendringen, Huissen, resp. Silvolde); de
voorraad is zodanig dat we die hoeveelheid niet meer zullen verkopen.

Om nu toch nog iets ‘nuttigs’ met deze boeken te doen, én als compensatie voor de
financiële afschrijving, hebben we besloten om ieder lid één gratis boek ter beschik-
king te stellen. 
U kunt kiezen uit boek 1 of boek 2, en die kunt u wellicht cadeau doen aan uw kinde-
ren of kleinkinderen die (nog) geen lid zijn van de Familievereniging. 

Het bestuur zal zorgdragen dat alle leden, die daar belangstelling voor hebben, een
gratis boek bezorgd krijgen. Om het voor het bestuur werkbaar te houden, is de vol-
gende bestelprocedure van kracht:
elk lid meldt zich bij de penningmeester, onder vermelding van:
uw volledig adres
wens voor boek 1 (Etten) of boek 2 (Silvolde)
uiterste aanmelddatum is 1 september 2010
in de loop van september distribueren wij de boeken, per post, of rechtstreeks in de
brievenbus. Bij verzending per post vragen wij om een bijdrage in de verzendkosten
(2-3 euro per verzending).

Contactadres voor de aanmeldingen:
e-mail (voorkeur): penningmeester@familievereniging-kemperman.nl 
post: Balsebaan 96, 4621AR Bergen op Zoom.

Als u, tegelijk met het gratis boek, méér boeken wil bestellen, dan kan dat op dezelf-
de manier. 
Wilt u het boek (bv. vanwege een gelegenheid die vóór 1 september ligt), vermeld u
dan s.v.p. in uw aanmelding dat er spoed bij is. We proberen daar (als vrijwilligersor-
ganisatie!) zo goed mogelijk aan tegemoet te komen.

Het bestuur

Herman Kemperman informateur in
Losser 
09-03-2010
De heer Herman Kemperman is benoemd tot informateur in Losser. De lijsttrekkers
van de politieke partijen ondersteunen unaniem de kandidatuur van de informateur. 
De heer Kemperman is een gerespecteerd politicus en bestuurder die in het verleden
zijn sporen heeft verdiend op velerlei terreinen. Hij gaat onderzoeken of een bestuur-
sakkoord mogelijk is voor de komende vier jaar. 

In dit bestuursakkoord worden afspraken gemaakt over de bestuurlijk en politiek
meest relevante onderwerpen. De komende week zijn er verkennende gesprekken tus-
sen de informateur en alle politieke partijen. De partijen geven aan dat zij belang
stellen in een breed gedragen bestuursakkoord, met respect voor ieders rol en stand-
punt. 

De heer Kemperman is lid van het CDA , is statenlid geweest, waarnemend burge-
meester en loco-Commissaris van de Koningin. Hij heeft een zeer brede bestuurlijke
ervaring. 

Eremedaille voor
Harry
Kemperman
maandag 04 januari 2010 | 20:15

Harry Kemperman in zijn werkkamer in
Westervoort. Foto: Henk Rodrigo
WESTERVOORT - De uitreiking van het
Lokaal Compliment voor Willem van
Bussel en de gemeentelijke eremedaille
voor Harry Kemperman. Dat gebeurde
maandagavond op de nieuwjaarsrecep-
tie in Westervoort. Burgemeester Jos
Geukers reikte Kemperman de ereme-
daille uit vanwege zijn verdiensten op
cultuur-historisch gebied voor de
Westervoortse gemeenschap.

Kemperman is sinds januari 2003 dorps-
dichter van Westervoort. Verder is hij
medeoprichter van de Historische Kring
Westervoort. Ook legde Kemperman
Westervoort met potlood en penseel op
papier vast en gaf hij diverse boeken uit.
Hij publiceert zijn pentekeningen met
daarbij beschouwingen in het
Westervoorts dialect, regelmatig in De
Gelderlander.

Willem van Bussel kreeg het Lokaal
Compliment vanwege zijn activiteiten
voor het gehandicaptenvoetbal bij
Sportclub Westervoort. Van Bussel is de
motor achter het gehandicaptenvoetbal.
De jury roemde hem, omdat dankzij
hem ouderen en jongeren met een han-
dicap nu in Westervoort kunnen voet-
ballen.

Het Lokaal Compliment is de jaarlijkse
prijs voor een vrijwilliger die zich bij-
zonder inzet voor de samenleving. 



Familiewapen………………
In de tak Silvolde 3 vraagt Garrit (boek 2 blz. 123) een leen aan en moet deze akte
bevestigen met zijn zegel. Dit zegel is een afdruk in warme zegellak met een zegel-
stempel of zegelring. Zo’n zegelstempel wordt ook wel een cachet genoemd. Dit zegel
werd vervolgens niet door hun kinderen gebruikt. Zijn vader Johannes vraagt in 1733
ook een leen aan. Hij kon deze niet bezegelen, blijkbaar omdat hij geen zegelstempel
had. Hij nam zijn vrouw Jacomina Sluyter mee om de leen te bevestigen (boek 2 blz.
89 en 90).

In de huidige tijd staat het in Nederland iedereen vrij om een wapen te voeren en is
men niet verplicht om zo’n wapen te laten registreren. Er zijn een aantal instellingen
waar registratie wel kan plaatsvinden:
Bij het Centraal Bureau Genealogie, de Nederlandse genealogische Vereniging en
‘Ons Voorgeslacht’. De kosten daarvoor lopen uiteen van ? 150,- tot ? 285,-.
Het is mogelijk om hulp en advies bij het ontwerpen te vragen bij het C.B.G.,
uiteraard zijn daar kosten aan verbonden. Als je een wapen wil laten ontwerken,
moet je er van uit gaan dat het uniek voor de aanvrager is. In 1971 stelde het C.B.G.
een wapenregister in. Er zijn sindsdien ruim 1000 wapens in het familieregister opge-
nomen.

Daartoe moet men een duidelijk wapen aanleveren en een afstamreeks teruglopend
tot minstens het jaar 1750 bijvoegen. In het aan te leveren ontwerp moeten vormen,
afbeeldingen en kleuren precies zijn gedefinieerd.
De genealogische stamreeks moet af zijn en ook per stam kan een wapen worden
aangevraagd. In het geval van onze familie dus van elk van de 5 beschreven takken:
E.G.H., Silvolde 1 t/m 3 en H&K.

Wim Kemperman uit Alblasserdam heeft in 2007 voor zichzelf een wapen laten ont-
werpen door de heer Nagtegaal en laten registreren in de databank van de Hollandse
Vereniging voor Genealogie ‘ons Voorgeslacht’.  Hij licht zijn wapen als volgt toe:
Op het schild staat de mispelbloem uit Gelderland, de korenaren verwijzen naar
onze afstamming van landbouwers. Het kruis bovenop verwijst naar zijn Christelijke
(Katholieke) afkomst.

De beschrijving in de databank is als volgt:

Wapen: 
Verdeeld door gaffelsnede; I in zwart een zilveren mispelbloem, groen gepunt
en goud geknopt; II en III van groen en goud, waar overheen 5 korenaren
door een ring, waaiersgewijze geplaatst, alles van het een in het ander.

Helmteken:
Een goud kruis met robijnen tussen een zilveren vlucht.

Dekkleden:
Groen, gevoerd van goud.

Wapenvoerders:
Dit wapen is in 2007 ontworpen door H.K. Nagtegaal in opdracht van de heer
W. Kemperman uit Alblasserdam.

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 


