
Voorwoord

November!

Grijze dagen, het uur verzet, de dagen langer en de temperatuur loopt een aantal
graden terug. We duiken met zijn allen weer sneller voor de buis en zappen van 1
naar 4 of 6 op zoek naar wat vermaak. De talentenjachten en quizzen vliegen ons om
de oren. Niet altijd even leuk. Daarom is het weer fijn het Kemperman Journaal
onder de aandacht te brengen.Want natuurlijk bent u weer nieuwsgierig naar verha-
len van vroeger, en nu. Wilt u weten wie er hebben verjaard of van ons zijn heen
gegaan. En is het fijn te lezen over andere opmerkelijke personen die de naam
Kemperman dragen.Toch is het elke keer een hele klus het journaal optimaal te hou-
den. Het zou zo fijn zijn als er vanuit uw familie wat meer copy zou komen.
Immers liefde van één kant werkt ook niet.
Ik hoop dan ook dat we voor het volgende nummer weer heel wat meer te vertellen
hebben. Maar voor nu wenst de redaktie U veel leesplezier en voor straks een hele
fijne Decembermaand!

Uit de kranten, 9 oktober 2010
Kassa voor ex-ambtenaar 
Van onze correspondent 
ZEVENAAR -  Een ontslagen ambtenaar uit Zevenaar maakt handig gebruik van een
nieuwe wet die overheden boetes oplegt als niet op tijd wordt gereageerd op vragen
en verzoeken. Paul Kemperman (63) heeft vanwege procedurele foutjes naar eigen

zeggen al 19.000 euro geïncasseerd.

Kemperman werd twee jaar geleden ontslagen en is een
juridische strijd met de gemeente verwikkeld. Sinds okto-
ber 2009 is er de nieuwe ‘Wet dwangsom en beroep bij
niet tijdig beslissen’. Omdat Zevenaar telkens te laat is
met beantwoording van vragen, rinkelt de kassa onop-
houdelijk voor de jurist Kemperman die er al 33 dienstja-
ren op heeft zitten. 
De gemeente heeft in twee jaar tijd 251 brieven met één
of meerdere verzoeken gekregen. De gemeente trok dat
niet meer en besloot september 2009 tijdelijk te stoppen
met antwoorden. 

Paul Kemperman zegt dat Zevenaar hem ’probeert uit te roken’. „Ik wil niet meer
wachten of ze wel of niet reageren. Als de gemeente één dag te laat is, stuur ik een
ingebrekestelling’’, zegt Kemperman resoluut, die tot nu toe zo’n 35.000 euro aan
advocaatkosten gemaakt zegt te hebben. De dwangsommen noemt hij daarom een
geschenk uit de hemel. 
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GEZOCHT
Bestuurslid wegens het terugtreden van
voorzitter Frits

Per aankomende jaarvergadering zal de
voorzitter Frits Kemperman zijn functie
als zodanig neerleggen. Het bestuur is
dan ook op zoek naar een nieuw
bestuurslid. Bij deze dan ook een oproep
u aan te melden.( Meerdere aanmeldin-
gen zijn natuurlijk hartelijk welkom!)
Voor meer informatie kunt u zich tot
Frits wenden. Zie colofon.

Bericht van het
Bestuur:
Ook de Familievereniging gaat met de
tijd mee. 
Wij zijn nu ook te vinden op: Facebook
( www.facebook.com) en Twitter
(http://twitter.com/Kempermannen#)
Om de pagina’s volledig te kunnen bekij-
ken moet u zich eerst registreren.
Met vriendelijke groet 

Het Bestuur

Bestelling Boeken
Zoals al een keer eerder in het Journaal
werd vermeld zijn er nog een aantal
familieboeken te bestellen. Op de achter-
zijde van het Journaal staat een bestel-
formulier waarvan u gebruik kunt
maken U kunt dit sturen naar: Thijs
Kemperman  ( boekcommissie) of Eric
Kemperman. Maar u kunt ook een email
sturen naar: familieboek @ familievere-
niging-kemperman.nl

AANKONDIGING FAMILIEDAG 2011
De familiedag zal worden gehouden op

ZONDAG 10 APRIL 2011

Noteer deze dag dus in uw agenda. 
Het volledige programma en tevens uitnodiging krijgt u 

nog thuisgestuurd en zal t.z.t. ook op de website te vinden zijn.

Gaby Kemperman



Verkoop grond in Veldhunten en de
relatie met de twee Ettense
Genealogieën.

Vrij vertaald uit het oud rechterlijk archief (ORA) van Gendringen en Etten.
Inventarisnummer 53. Opgetekend op 18 maart 1611.

Verkoop grond volgens de akte van 18 maart 1611.
De ambtsman Johan Bosctart heeft een verzegelde brief voor zich liggen, welke hij
gerechtigd is te openen. Bij het openen zijn een aantal mensen aanwezig, onder meer
Rotger Bouwman von Schrieck, Jutien zijn ‘hausfrouw’ en Johann Kemperman uit
Etten.
Johann vertegenwoordigt zowel zijn eigen vrouw als zijn broer Hendrick. Ook ver-
tegenwoordigt hij Rötger toe Boikhorst en zijn vrouw Metken, Als erven tezamen ver-
kopen ze onroerend goed, op basis van eeuwigdurende erfpacht. De koper is Berndt
ten Groitenhausz, Enneke zijn huisvrouw en hun erven. De verkoop betreft een stuk
weiland genaamd het Welssken, in het ‘kersspell’ Gendringen en in het buurtschap
Veldhunten gelegen. Het grenst aan de ene kant aan het huis Walsz, met aan de ande-
re kant Haepers gat, met beide einden op het Capittelsland dat Jan Heister in pacht
heeft. Het stuk weiland aan het Welssken stamt uit de erfenis van zaliger Willem
Kemperman. 

Het lijkt erop dat zowel Jutien, getrouwd met Rotger Bouwmann,  als Metken,
getrouwd met Rötger toe Boikhorst, kinderen (dochters)  zijn van Willem
Kemperman, evenals Johann en Hendrick.

De akte maakt verder melding van het ‘transport’ van het onroerend goed en de over-
dracht met ‘handhalm und munde’ bezegeld. De rechten gaan van de erven van
Willem Kemperman over op Berndt ten Groitenhausz, Enneke zijn huisvrouw en hun
erven.

De akte wordt met zegels, die helaas ontbreken, bekrachtigd door de ‘rechter’: Johan
Bosctart en de ‘getuigen’ Gerrit Anssums, en Derk van Cleve.

Vrijwel het gehele rechterlijke archief uit Gendringen is verbrand. Het is een toe-
valstreffer dat deze akte bewaard is gebleven.

Relatie met de Ettense genealogieën.
De akte uit 1611 is van belang voor de zoektocht naar de verbanden tussen de twee
Ettense genealogieën.
De genealogie van Etten-Gendringen-Huissen begint met Hendrick Kemperman. Hij
wordt genoemd bij de trouwerij van zijn zoon Jacobus op 25 januari 1708. Het geboor-
tejaar van Hendrick ligt waarschijnlijk tussen 1650 en 1660.
De nog te publiceren genealogie van Etten begint met Jan Kemperman. Jan wordt

genoemd bij het huwelijk van zijn doch-
ter Gerritjen op 30 juni 1681. Het
geboortejaar van Jan ligt waarschijnlijk
tussen 1630 en 1640.

In de hierboven beschreven verkoopakte
is zeer waarschijnlijk sprake van vier
Kemperman erven, te weten Jutien,
Metke, Johann en Hendrik. Van Johann,
Jutien en Metke weten we dat ze zijn
gehuwd. Daarmee kunnen we hun leef-
tijd ongeveer stellen tussen 25 en 50
jaar. De geboortejaren variëren dan tus-
sen 1560 en 1585. Willem, vader zaliger
is dan ongeveer 25 ouder en dus onge-
veer 50 tot 75 jaar eerder geboren, gere-
deneerd vanuit het jaar waarin de akte
is opgesteld. Daarmee komt zijn geboor-
tejaar tussen 1535 en 1560.

Als we er van uit gaan dat Willem de
oudste voorvader is, en we volgen de lijn
van Johann en Hendrick, dan ontbreken
er maar één of twee generaties tussen de
verkoopakte en de twee Ettense takken.
De namen Willem, Johann (Jan) en
Hendrik, komen zowel in de verkoopak-
te alsook in de beide Ettense genealogie-
ën terug. Freddy gaat op zoek naar ver-
dere resten van het ORA uit
Gendringen. Misschien bevinden zich
nog aktes in het huisarchief van huize
Bergh. 

De boekcommissie.
Freddy en Thijs.



2010: Kemperman en Kempervrouw
naar Everest basecamp

Zonder de ambitie te hebben om de Mount Everest te klimmen vertrokken Rianne en
Thijs Kemperman naar Nepal. Het doel van deze 3 weekse reis was een sportieve en
gezellige wandelvakantie voor dochter (22 jaar) en vader (57 jaar), met als sportieve
doelen het bereiken van Namche Bazaar (3.450 mtr), Everest basecamp (5.360 mtr) en
Kala Patar (5.550 mtr).

Na een goede vlucht met Arke Fly komen we aan in Kathmandu. Vanwege de politiek
instabiele situatie is er veel leger en politie op de been in de hoofdstad van Nepal. Als
ervaren Nepal ganger heeft Thijs dit al meerdere keren meegemaakt, en ook nu ver-
loopt de transit naar Thamel, de toeristenwijk, zonder incidenten. Normaal gaat het
op eigen houtje met een taxi, dit keer met een door de reisorganisatie gecharterde
bus.
De vanuit Nederland bestelde binnenlandse tickets blijken bij het ophalen voor één
dag later dan gepland te zijn. Niet iets om je in Nepal druk over te maken, gewoon
twee dagen tijd om de trekpleisters van de stad te bezichtigen, waaronder Durbar
Square en Swayambunath, de heilige apentempel.

Vanuit Kathmandu Guesthouse gaan we, op donderdag, vroeg in de morgen naar het
vliegveld. Altijd weer een belevenis om in Nepal met een klein 2 motorig vliegtuig op
te stijgen in Kathmandu en te landen op een stoffig ‘zakdoekje’ in het hooggebergte.
Agni Air brengt ons met een prachtige ‘loop’ om de berg naar Phaplu op 2.400 meter.
We hebben er voor gekozen om niet naar Lukla op 2.860 meter te vliegen, om al
lopend enkele dagen extra te kunnen acclimatiseren. Om te kunnen genieten in het
hooggebergte is het ook voor ons van belang om gemiddeld per dag niet meer dan
400 hoogtemeters te overbruggen, omdat we anders het risico lopen om hoogteziekte
te krijgen. Rianne en Thijs zijn zonder gids en dragers vertrokken. De ‘uitgestippelde’
route is goed te volgen en we dragen ons eigen rugzak. Op de route passeren we elke
dag één of meerdere dorpen, waar in een lodge eten en overnachten mogelijk is.
De eerste wandeldagen vergen veel van ons lichaam. Ook al hebben we samen
behoorlijk wat trainingskilometers gemaakt, ongeveer 8 uren per dag lopen tussen
2.500 en 3.000 meter is wel even wennen. In een prachtige omgeving, met zicht op
het hooggebergte in het noordoosten lopen we de eerste dag over Tragshindo La, een
bergpas boven 3.000 meter. 
Onderweg pauzeren we bij een basisschool en gaan op de foto met de kinderen.
Kinderen die soms wel twee uren enkele reis per dag onderweg zijn om de school te
kunnen bezoeken.

De volgende dag is zwaar. De helft van de dag omhoog en daarna vrijwel alleen weer
naar beneden. In koel en wat regenachtig weer beginnen de kuiten te protesteren.
Het laatste deel van de dag bergaf levert, mede door de gladde stenen, wat coördina-

tieproblemen op. Vooral Thijs had het
lastig die dag. We komen zonder al te
veel problemen aan in Kharikola en ver-
volgen onze tocht een dag later over
Khari La pass naar Surke. Vooral de brug
over de Duth Kosi is een belevenis.
Tegenwoordig vormen staalkabels de
basis van een loopbrug van ongeveer
150 meter lang, 40 meter boven het snel-
stromende riviertje

Op zondag onderlangs Lukla naar
Jorsale op 2.900 meter. Aan het eind van
de dag lopen we het Sagarmata national
park in. Vanaf vanmorgen gaat het pad
vrijwel in noordelijke richting en vooral
omhoog naar de Khumbu gletsjer aan
de voet van Mount Everest of Sagarmata
zoals de Nepalezen de berg noemen.
Vanaf nu is ons lijflied: ‘the only way is
up…..’.

Op maandag 1 maart steken we ’s mor-
gens de Duth Kosi hangbrug over en
beginnen aan de 500 steile hoogteme-
ters naar Namche Bazaar. Het geluid van
de rivier wordt minder hoorbaar naar-
mate we verder stijgen. Na ongeveer 2
uur de serpentines omhoog overwin-
nen, wordt het pad geleidelijk minder
steil. Om half elf passeren we de check-
post en even later lopen we Namche
binnen, het kloppend hart van sherpa-
land. Het eerste sportieve doel op 3.440
meter is bereikt! We realiseren ons dat
de pijn in de kuiten vrijwel is verdwe-
nen. We zijn vroeg in het seizoen en veel
van de kleine winkeltjes in de smalle
straten zijn nog gesloten. Enkele jaren
geleden waren de voorzieningen in deze
regioplaats nog behoorlijk Spartaans,
nu zijn de grote lodges voorzien van
warm stromend water en is er een inter-
netcafé.
De dag van aankomst valt er ’s middags
sneeuw. We blijven ook de volgende dag
om te acclimatiseren en rusten en genie-
ten van een boek in het inmiddels zon-
nige Namche Bazaar.
Het dikke boek, meegenomen uit
Nederland, laten we op de dag van ver-



trek achter in de Khumbu Lodge, Het scheelt weer, vooral mentaal, dat zo’n zwaar
boek niet meegetorst hoeft te worden verder de berg op. 

We hebben de ambitie om in drie dagen van Namche naar Gorak Shep te lopen op
5.180 meter hoog. Qua afstand schatten we in dat het te doen is. We spreken af dat als
het snelle stijgen leidt tot problemen door hoogteziekte, we zoveel tijd nemen als
nodig om gezond de berg op te komen.

Vanuit het dorp gaat het omhoog, na een poosje zien we een prachtig uitzicht op de
Ama Dablam en verder naar het noorden de Mount Everest, die als een donkere pira-
mide uitsteekt boven de gletsjerwand van twee andere machtige bergen, de Lhotse en
de Nuptse.

Al snel volgt een lange klim naar Thyangboche. Onderweg kruisen we een aantal
keren een yak karavaan die voorraden omhoog brengt. Ze volgen soms net een ander
pad de berg op, waardoor ze ons een aantal keren inhalen. We lopen het
Boeddhistische klooster voorbij en spreken af dat we op de terugweg deze belangrijke
culturele plaats gaan bezoeken. Daarna volgt een korte afdaling, waar sneeuw een
blubberige ondergrond bedekt. 

Na een overnachting in een lodge met luidruchtige muziek, gaan we op weg naar
Periche. We hadden juist voor deze lodge gekozen omdat Thijs de eigenaar had ont-
moet op een van zijn eerdere reizen en aan hem goede herinneringen bewaarde.
Deze man stond ooit als sherpa op de top van de Kanchenchunga, een berg van meer
dan 8.000 meter. Helaas was hij op reis en zijn zoon volgde niet het gastvrije voor-
beeld van zijn vader.

Nog voor de middag naderen we Periche op 4.250 meter. Vanaf de zuidkant is het een
prachtig uitzicht. Het brede uitgeslepen gletsjerdal met aan de rechterkant het dorp
en verder naar achteren de toppen van het hooggebergte. 
Tijdens onze tocht hebben we regelmatig de reddingshelikopter gehoord en gezien.
Ook op deze dag. De verhalen er omheen hoor je op de route: niet goed voorbereide
trekkers die de regels van het hooggebergte niet eerbiedigen en vervolgens hoogte-
ziek worden en met de helikopter naar de bewoonde wereld moeten worden
gebracht. Wat begint als een hoofdpijntje kan in relatief korte tijd escaleren tot her-
sen- of longoedeem en zeker dat laatste kan snel leiden tot de dood. Vandaag treffen
we een Nieuw-Zeelander die wordt voorgegaan door twee dragers. Hij wil zo snel
mogelijk van de berg af en is al blij dat hij dat die dag in een rustig tempo zelf kan.
De dag ervoor hebben zijn beide helpers hem gedragen. Hij gaat nooit meer naar
Nepal, zegt hij bijna verwijtend!

Wij eten wat in het Himalaya hotel en genieten van de rust. De grote ontvangstruim-
te biedt plek aan zeker 50 mensen, de economische groei is ook in Periche zichtbaar. 

Door het dal, dat geplaveid is met stenen, vervolgen we onze route. Het gebied lijkt
nog het meest op een toendra, maar dan wel aan drie kanten ingesloten door hoge
bergen.
In de noordoost kant van het dal gaat het pad steil omhoog. We passen het tempo aan
omdat Rianne wat moeite heeft met het lage zuurstofgehalte, in combinatie met de
gestage inspanning bergop. Zonder hoofdpijn of andere ziekteverschijnselen bereiken
we Dugla op 4.620 meter. Het gehele dorp bestaat uit precies één lodge, de yaks lopen
gewoon los in de omgeving en het kakhuis staat op ongeveer 100 meter van het
‘hoofdgebouw’.

We maken kennis met een groep trekkers die elkaar op de route hebben ontmoet en
samen omhoog gaan. We hadden een gezellige avond met wederkerende verhalen
over ‘vroegere’ tochten in het hooggebergte. 

Na een goede nachtrust gat het steil omhoog naar Lobuche, al snel volgen we het
spoor langs de Khumbu gletsjer. Tijdens de middagpauze eten we versgebakken
appeltaartjes, dat is pas echt genieten. We wisten dat die hier ‘te bakken’ waren van
anderen op de route. Met een gevulde maag beginnen we aan het laatste deel van de
etappe naar Gorak Shep. De inspanning omhoog is groot, maar de prachtige omge-
ving doet de vermoeidheid vergeten. Onze lichamen hebben zich, door het aanmaken
van rode bloedlichaampjes, zoveel mogelijk aangepast aan de zuurstofarmere omge-
ving en de lagere luchtdruk.

Na een laatste bocht zien we vanaf een hoger punt de blauwe en rode daken van

Gorak Shep, naar ik aanneem het hoog-
ste (semi-) permanent bewoonde dorp
ter wereld op 5.180 meter!
We nemen onze intrek in ‘Snowland
Highest Inn’ en genieten van ‘hash
brown potatos with fried egg’. We was-
sen ons met een beetje gesmolten
sneeuw.
Een deel van de groep uit Dugla komt
later die dag aan en ’s avonds zitten we
gezellig rond de kachel. Hoewel de tem-
peratuur in de nacht ook binnen zakt
naar minus 12, slapen we goed in onze
warme slaapzakken. 

Uitgerust zitten we de volgende dag aan
het ontbijt en vertrekken vroeg voor ’n
dagtocht heen en weer naar het Everest
basecamp. Het puinpad langs de gletsjer
lijkt eindeloos. Alle gevoel voor afstan-
den is verdwenen, alsof je echt naar het
einde van de wereld loopt. En dat met
een positief gevoel: ‘the only way is
up…..’. Rechts voor ons bevindt zich
Khumbu Icefall. Ergens beneden ons
zien we kleuren van vlaggetjes. We vol-
gen het nauwelijks te definiëren pad
naar beneden de gletsjer op en lopen
over een ijsbruggetje. Rechts van ons
davert enkele kilometers hoger op de
berg een lawine naar beneden. Voor ons
een heuglijk moment: op zaterdag 6
maart bereiken we het Everest base-
camp, versierd met vlaggetjes en een
door een Nederlander vervaardigd alu-
minium bord met een hoogteaandui-
ding: 5.364 meter!

We zoeken wat mooie stenen als aan-
denken en gaan op weg terug naar de
lodge, het tweede sportieve doel is
bereikt.

Nog één te gaan op de volgende dag. Als
uitloper van de veel hogere Pumo Ri is
Kalapatar eigenlijk maar een molshoop,
maar dan wel een van 5.550 meter hoog.
Op de flank van Kalapatar ligt geen
sneeuw, het is eraf gewaaid door de vaak
aanwezige harde wind. Het pad gaat
slingerend omhoog en Rianne haalt
mentaal alles uit de kast om de 400
hoogtemeters naar boven te komen. We



houden onszelf voor dat de tocht na vandaag vrijwel alleen bergaf gaat. De top
gehaald! We genieten van het prachtige uitzicht op de Everest. Hoewel de top natuur-
lijk kilometers van ons verwijderd is, en in elk geval nog ongeveer 3.300 meter hoger,
lijkt het wel alsof je hem zo kunt aanraken. Ook overweldigend is de Khumbu gletsjer
die zich ogenschijnlijk klein als een sneeuwslootje onder ons bevind. Zeker als je
weet hoe gigantisch de gletsjer in werkelijkheid is als je op basecamp staat. We
maken wat mooie foto’s en starten met de tocht naar beneden. 

Nog dezelfde dag lopen we naar Periche, waar we genieten van een lauwe douche en
overnachten. De volgende dag maar een halve dagtocht naar Thyangboche. ’s Middags
hebben we de eer om een Boeddhistische viering bij te mogen wonen in het klooster.
Met eerbied zien we de voetafdruk van Lama Sangwa Dorje in een rots.

Daarna in een dag terug naar Namche. Daar kopen we souvenirs in voor het thuis-
front, vooral belletjes aan een soort sleutelhanger zijn leuke hebbedingetjes. We
nemen nog ’n dagje rust en genieten dit keer van een echte warme douche. In het
plaatselijke reisbureau kopen we de binnenlandse vliegtickets van Lukla naar
Kathmandu. 

De volgende dag vertrekken we naar
Lukla. We gaan de traverse naar bene-
den en nemen ruim de tijd om onze
gebedsvlaggetjes aan dé brug over de
Duth Kosi  te bevestigen. Eigenlijk is het
op die plaats het afscheid van het echte
hooggebergte. Onderweg zien we nog de
kinderen op weg naar school en later op
de dag spelend onder een provisorisch
gebouwd afdakje. 

Na een lange dag lopen we Lukla binnen
en gaan door naar de Himalaya lodge,
die pal naast het vliegveld ligt. Daar
moeten we ons melden bij een dame
van Tara air, die zorgt dat onze tickets
worden omgezet in een plaatsje in één
van de vertrekkende vliegtuigjes de vol-
gende dag. Na een gezellige avond met
Engels en Schotse trekkers, en rum pun-
che, vliegen we de volgende dag naar
Kathmandu. Een reis om met veel ple-
zier op terug te zien…………..

Familiebericht
Geachte redaktie,

Het verheugt mij U te kunnen berichten
dat op 2 september j.l. gehuwd is:

Reinier Theodoor Kemperman, 
geboren 11-11-1986 te Leiderdorp, zoon
van (X ba) Johan Gerard Kemperman
(predikant) en Caroline Maria de Lange
en 
Miki Maruyama, 
geboren 24-01-1984 te Okayama Japan,
dochter van Tetsuya Maruyama en
Naoe Watanabe.

Met vriendelijke groeten

Gerard Kemperman (IX ay)



Via Internet gespot

Surfend op het internet naar stambomen stuitte ik op de familie Reichwein.
Een Duitse familie, waarvan de zoon Peter een Nederlands meisje trouwde uit Zuid
Holland. Niks bijzonders zult u denken, maar verder in de stamboom zag ik de naam
Kemperman opduiken. He? Wie is die Kemperman of vrouw, was mijn eerste reactie.
Dus ging ik aan het pluizen. De volgende stamboom kwam naar voren.

Genealogie van Peter Reichwein

1 Peter Reichwein is geboren op 29-04-1821 in Frickhofen, hertogdom Nassau,
Duitsland, zoon van Anna Reichwein. 
Hij is gedoopt op 01-05-1821 in Frickhofen. Notitie bij de geboorte van Peter:
Reichwein Peter. Mutter Anna Reichwein wohnhaft und geboren zu Frickhofen.
Vorher Dienstmagd in Neuwied. Unverheirate, Tochter des gestorbenes Johannes
Reichwein und der Anna geb. Wüst, katolisch. Peten: Peter, Sohn des Joh. Georg
Schneider, Elisabeth, Tochter des Joh. Reichwein, beide von Frickhofen.
Peter is overleden op 22-12-1885 in Amsterdam, NH, 64 jaar oud.

Peter trouwde, 30 jaar oud, op 14-05-1851 in Delft, ZH 
met Jannigje Exaltus, 30 jaar oud. Jannigje is geboren op 14-11-1820 in Asperen, ZH. 
Jannigje is overleden op 10-12-1876 in Nieuweschans, Stadskiel, Gr, 56 jaar oud

Uit dit huwelijk werden een aantal kinderen geboren. Enkelen kwamen al vroeg te
overlijden. Maar een van de kinderen was 
Johan Diederich Reichwein, 

Johan Diederich Reichwein is geboren op 29-07-
1853 in Vriezenveen, Ov. Hijis overleden op 28-12-
1928 in Westervoort, Ge, 75 jaar oud. Hij is begra-
ven op 31-12-1928 te Westervoort, Ge Notitie bij
Johan Diederich: Volgens de brief van de gemeen-
te Vriezenveen waren de ouders van Johan
Diederich ten tijde van zijn geboorte woonachtig
te Delft. Deze brief geeft als geboortedatum 29
juli, zijn bidprentje vermeldt 28 juli. Johan was
uitvoerder bij waterwerken. Hij heeft de brug bij
Amsterdam gebouwd en gewerkt bij het droogleg-
gen van de Haarlemmermeerpolder.
Beroep: aannemer

Johan Diederich trouwde,  22 jaar oud, op 23-01-1876 in
Groningen met 
Zwaantje den Dunnen, 18 jaar oud
Zwaantje is geboren op 07-04-1857 in Diepenveen, Ov,
dochter van Abram den Dunnen en Adriana Theresia
van der Kolk. Zwaantje is overleden op 16-05-1916 in
Middelaar, Li, 59 jaar oud. Zij is begraven op 19-05-1916
te Middelaar, Li.

Kinderen van Johan Diederich en
Zwaantje van Dunnen

1 Harm Reichwein.
weinig van bekend
2 Petrus Reichwein, geboren op 31-10-
1876 in Zuidbroek, Gr. Petrus is overle-
den op 18-10-1930 in Hengelo, Ge, 53
jaar oud. Petrus trouwde met Trui
Analbers. Trui is geboren op 21-02-1881
in Weerselo, Ov. Trui is overleden op 18-
04-1962 in Hengelo, Ge, 81 jaar oud. 
3 Aberham Reichwein
Geboren op 05-04-1878 in Termunten,
Gr. Aberham is overleden op 31-12-1946
in Westervoort, Ge, 68 jaar oud.
Aberham trouwde, 27 jaar oud, op 13-07-
1905 in Westervoort, Ge  met Johanna
Hendrika Jacoba Kemperman, 25 jaar
oud.

Johanna Hendrika Jacoba Kemperman is
geboren op 13-08-1879 in Westervoort,
Ge, dochter van Hendrik Kemperman (
bakker) 1838- 1913 en Johanna Antonia
Angeneind. 1844-1926.
Johanna Hendrika Jacoba is overleden
op 13-01-1955 in Westervoort, Ge, 75 jaar
oud. 

Hierboven de foto van Abraham met
Johanna Hendrika Jacoba Kemperman



Titel  Dhr/ Mevr.

Voorletters 

Achternaam met tussenvoegsel 

Adres

Postcode

Plaats

Land

E-mail

Telefoon

Ik wil graag bestellen

No. 1.  Etten-Gendringen-Huissen

Gebonden (15,00 euro Aantal ………..

Paperback (5,00 euro Aantal ………..

No. 2  Silvolde

Gebonden ( 15,00 euro) Aantal ………..

Paperback ( 5,00 euro) Aantal ………..

No 3  Hummelo + Keppel

Gebonden ( 15,00 euro) Aantal ………..

Paperback ( 5,00 euro) Aantal ………..

De prijzen zijn per boek en 

exclusief verzendkosten

U kunt de boeken ook via onze site bestellen 

Of bij spoed gewoon even bellen

Bestel formulier:



Een bericht van Harrie Kemperman uit Westervoort vertelt ons dat hij ten tijde van
deze publicatie erg druk is met een grote illustratie opdracht.
Wat dat precies inhoudt weten we niet, maar voor ons Journaal zond hij een tweetal
prachtige pentekeningen over zijn geliefde omgeving.

Met het oog op de feestdagen en de vroege winter een mooie geste!
Bij deze dan ook: Bedankt Harrie voor je bijdrage en we wensen je veel suc-
ces met je opdracht!

De Redactie 
wenst u

Fijne feestdagen !!

Colofon 

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-
kemperman.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

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende
leden: 

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 

Verder heeft elke regio zijn eigen contactpersoon: 

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
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