
Redactie Kemperman Journaal in nood!

Beste Verenigingsleden

Genieten jullie ook altijd zo vaak van het Kemperman Journaal? We hopen dat dit
het geval is. Sinds 2004 wordt het Journaal redactioneel verzorgd door Corrie
Kemperman uit Huissen. Echter, Corrie heeft aan het bestuur te kennen gegeven dat
ze ‘met pensioen’ wil, en na al die jaren het redacteurschap wil overdragen aan
andere Kempermannen. Uiteraard willen we deze wens honoreren, en Corrie harte-
lijk bedanken voor haar grote inzet in de afgelopen 8 jaar!

Bestuur en huidige redactie zijn dus op zoek naar één of meer enthousiaste
Kempermannen of -vrouwen, die het werk van Corrie willen voortzetten. De opmaak
wordt verzorgd door de drukkerij; het redactiewerk bestaat uit het verzamelen van
familieberichten, berichten uit de pers, nieuws uit het bestuur en commissies, en
het op een leuke manier aan elkaar rijgen van familieberichten. Het blad wordt
gedrukt in Velp (door Tom Kemperman), maar in deze tijden van internet en e-mail
is het niet bezwaarlijk als u niet in de regio Arnhem woont. CCoorrrriiee  hheeeefftt  aaaannggeeggeevveenn
eeeenn  ooppvvoollggeerr  ttee  zzuulllleenn  iinnwweerrkkeenn  eenn  vveerrttrroouuwwdd  ttee  mmaakkeenn  mmeett  ddee  ttaakkeenn  vvaann  ddee  rreeddaacc--
ttiiee..

Als u wil dat het volgende Journaal kan verschijnen, aarzel dan niet, en reageer.
Indien niemand reageert, dan is het voortbestaan van het Journaal direct in gevaar! 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur; contactpersoon Eric
Kemperman, 0164-642435 (zie ook achterpagina), of voor nadere informatie over het
redactiewerk contact opnemen met Corrie, 026-3254844. 

Denkt u a.u.b. niet: “iemand anders zal het wel doen”. Als er zich géén opvolger(s)
melden, dan is dit Journaal 43 helaas het LAATSTE journaal dat zal verschijnen…….

Kemperman Journaal
FAMILIEBLAD      VAN    DE     VERENIGING     KEMPERMAN

december 2011

43
Bericht van het
Bestuur: 
Het nieuwste nummer van het
Kemperman-Journaal (nummer 43) is
klaar. 

“ Het bestuur heeft de volgende medede-
lingen: 1) Het bestuur heeft Thijs ‘gepro-
moveerd’ van vice-voorzitter naar voor-
zitter, zodat de vacature is ingevuld. “

2) 
Onze redactrice heeft aangegeven vol-
gend jaar te willen stoppen. Wie wil pro-
beren haar plaats over te nemen? Zie
nevenstaande oproep.

Familie Berichten
Overleden:

Thé Kemperman
“de stucadoor” 

Huissen,  8-8-2011
Thé werd 86 jaar.

VOORAANKONDIGING
De Jaarlijkse vergadering  is vastgesteld op 

zondag 22 april 2012

Het Valkhof in Nijmegen

Schrijft u deze datum in uw agenda!!! 
De activiteiten commissie

Het bestuur en redactie wenst u
prettige Feestdagen en een

voorspoedig 2012
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De Exodusroute
In het najaar van 1944 stond de regio Arnhem in vuur en vlam. Vanaf 17 september
1944 trof het oorlogsgeweld Arnhem en omgeving. Voor de ingezetenen van onder
meer Elden, de Praets, Malburgen en Huissen brak een moeilijke tijd aan. Velen kwa-
men om door bombardementen, anderen vluchtten weg. Medio oktober gelastte de
bezetter dat iedereen uit het gebied moest evacueren. Geen eenvoudige zaak, omdat
de ponten bij Doornenburg, ‘t Looveer en Malburgen gezonken of onbruikbaar waren
geworden. Ook de Rijnbrug was niet meer te gebruiken. De rivier de Rijn kon nog
slechts worden overgestoken met noodveren of wankele bootjes onder een hagel van
granaten en bommen. Wat voor menigeen restte was de oversteek bij de Praets, in
Elden-Meinerswijk. Dit veroorzaakte een grote vluchtelingenstroom. De exodus was
begonnen. Vanaf de Praets ging het onder meer richting Veluwe, Utrecht of Noord-
Holland. 

De evacuatie-route vanuit Huissen was niet één specifieke weg: men gebruikte bij-
voorbeeld de Huissensestraat, de Malburger Dijk, de Mooieweg, de Eldense Dijk en de
Huissense Dijk. Tijdens het overzetten van vluchtelingen bij de Praets vond op 21
oktober 1944 een tragisch ongeval plaats waarbij drie moedige mannen het leven ver-
loren. 

Willem Kemperman vertelt hierover in een programma op TV Lingewaard het volgen-
de: “Op die dag waren wij nog gewoon in huis in Huissen en zagen vanuit het slaap-
kamer raam de beschietingen op de toren van de stadskerk. 
Dat was hevig schrikken dus vluchtten wij meteen naar beneden de kelder in. Maar
door de bombardementen was het daar ook niet meer veilig. De kelder begon te
beven en het glas sprong uit het enige raam wat er zat. Een hevige stofwolk kwam
naar binnen en we werden overvallen door dat stof. We kregen het gevoel dat we stik-
te, dus moesten we noodgedwongen weer naar boven. Kort daarna zijn we naar ‘het
Zand’ gevlucht. Een ander deel van Huissen. Naar een broer van mijn vader, Jan
Kemperman. Daar hebben we in de buurt bij anderen in een schuilkelder gezeten. We
aten elke dag gekookte aardappelen met uien. Toen het wat rustiger werd ging ome
Jan naar buiten maar werd getroffen door granaatscherven. Hij overleefde dit niet.
Om aan hout te komen voor een kist, werd de dansvloer van Hent Lentjes van het
café, gebruikt. Daarna zijn we ook weggevlucht. Wij werden door de Duitsers overge-
zet met een motorbootje, waarbij zijn broertje Henk Kemperman, toen 3 jaar het uit-
schreeuwde. De Duitsers gaven het manneke een stok kaarten waarna hij rustig
werd”. Willem geeft hierbij aan dat niet alle Duitsers verkeerd waren. Menig burger
werd er door hen naar veilige kant van de Rijn overgezet omdat de pont  overdag niet
voer, maar alleen ‘s nachts. En dat was veel te gevaarlijk. Dat was anders bij de Praets.
Daar was een overtocht geregeld voor de vluchtelingen. ( 20 oktober 1944) De Duitsers
zouden helpen met bij die overtocht via bootjes, maar door de aanhoudende granaat-
vuren werd dat uitgesteld. Drie moedige mannen namen toen het voortouw en gin-
gen zelf op zoek naar een boot. Het waren Theo en Jan Straatman ( broers) en Henk
Lentjes. De mannen krijgen het voor elkaar verschillende overtochten te doen. Maar
een dag later, 21 oktober  gaat het mis. Een deel van het gezin Straatman komt nog
goed aan op de overkant. O.a. Henk, die toen 10 jaar was. Tevens was het zijn ver-
jaardag. Maar op die dag moet hij toezien dat zijn vader en oom verdrinken tijdens
die overtocht. Het bleek de laatste overtocht van de mannen te zijn. Willem
Kemperman weet daar over te vertellen: “Die boot sloeg om. Dat kwam omdat hij veel
te vol was geladen. Er stond een grote kar op die overhelde. De mannen waren net
buiten de kribben toen de boot begon te tollen en daarna om sloeg. Het water was
ook erg ruw en hoog. Henk Lentjes had van te voren nog gevraagd of hij de laarzen
van vader aan mocht, omdat  hij zulke kouwe voeten had. Vader had hem gezegd:  “
Aj d’r mar zuunig op bint”. Van de broers Straatman en Henk Lentjes is nooit meer
iets terug gevonden”. Zo eindigt Willem zijn verhaal..

Ter herinnering hieraan is op 17 april 2010 op de oude Begraafplaats Huissen Stad
een gedenkteken onthuld. Op 12 juni 2010 is op de locatie waar dit drama feitelijk
plaats vond, namelijk op De Praets in Meinerswijk, eveneens een herinneringsteken
onthuld. Deze beide monumenten worden nu door de “Exodusroute” min of meer
met elkaar verbonden. Dit dijktraject is in het verstedelijkte gebied nog altijd goed
terug te vinden en is het bij uitstek een route, waar men de Exodus nog kan laten
“spreken”. Bovendien heeft het tot voordeel, dat overal kan worden begonnen met de
herdenkingsroute. 

De TV uitzending kunt u vinden op het internet via  Youtube:
Type in het zoekvakje: Exodus TV Lingewaard. Of google naar Exodus wandelroute

Gehuwd
Op 1 oktober 2011 zijn in het huwelijk
getreden: Ruud Kemperman en
Monique Dokter. Na 17 jaar samenwo-
nen was eindelijk het moment daar.

Kevin en Wijnanda waren getuige

Het gelukkige paar

Kerstgedachten
In een droom loop ik een winkel
binnen;achter de toonbank staat een
engel. Ik vraag: “Wat verkoopt u hier?”
“Alles wat u maar wilt” antwoord de
engel.

“O, echt waar?” vraag ik. “Dan wil ik
graag vrede op aarde, gezondheid en
een veilig tehuis,
vrijheid en respect
voor iedereen”, zeg
ik.

“Wacht even” zegt
de engel, “U begrijpt
me verkeerd. Wij ver-
kopen geen vruchten,
alleen maar zaden
die uzelf kunt zaai-
en”.

Uit:  De Levensbron Parochie
Lingewaardnr. 8 jaargang 36
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Zee-ridder een bijzonder familiestuk

Uit de Media:
Stad en Streek; BERGEN OP ZOOM 

Het is de blikvanger  van Het Markiezenhof: de zee-ridder die als windvanger bovenop
het torentje prijkt. Gemaakt door wijlen Gerrit en Theo Kemperman, in de jaren ’80
van de vorige eeuw. Tim en Marnix Kemperman waren 8 en 6 jaar toen ze hun vader
en opa eraan zagen werken. „Ik zie ze nog bezig”, zegt Tim. Voordat dat fraaie beeld
tot stand kwam, maakten Gerrit en Theo eerst een model in klei. En vervolgens een
afdruk in gips. Die diende als voorbeeld voor grootvader Gerrit bij het maken van het
uiteindelijke beeld in hout. Op dat hout kwam later een koperen beslag. En dat werd
weer verguld. Het model in gips kreeg een plekje in Het Markiezenhof.
In de loop van de tijd raakte het echter in verval. Het Markiezenhof besloot het te
laten restaureren. En kwam uit bij Tim en Marnix Kemperman, die het bedrijf van
opa en vader voortzetten onder naam Kemperman Restauratie.
Wat er mis was, is hersteld. De zee-ridder is terug gekeerd en weer te zien in Het
Markiezenhof.

Corrie werd geboren op 30 juli 1955 als
zesde uit een gezin van zeven kinderen
in Huissen. Dochter van Gerard en An
Kemperman-van Aalten. Corrie groeide
op in een liefdevol gezin maarop haar
zesde overleed haar vader na een kort-
stondig ziekbed. Een moeilijke periode
brak aan voor moeder en de kinderen.
Corrie was nog te jong om alles te besef-
fen en haar schooltijd verliep dan ook
zo normaal mogelijk. Maar verder stude-
ren zat er wegens financiële middelen
niet in. Op haar veertiende ging Corrie
aan het werk bij een naaiatelier in
Huissen. Ook een paar zussen van Corrie
werkte daar, zodat ze al snel was inge-
burgerd. Haar leven kabbelde voort en
onderwijl leerde ze Theo Degen wat
beter kennen. Dit kwam via haar zus
Riet, die met een broer van Theo was
getrouwd.Corrie en Theo trouwden op 4
april 1978 en kregen twee kinderen.
Corrie zorgde goed voor haar gezin
maar toen de kinderen wat groter wer-
den lokte het werk buiten de deur toch
wel. Al snel kwam Corrie via enkele zij-
wegen in de drankenhandel van man
Theo en broer Ben Degen terecht.
Samen met haar zus Riet draaide ze de
winkel. Een ideale situatie. Helaas
mocht dit niet lang duren. Na een paar
jaar samenwerken werd Riet ziek en
overleed aan een hersen tumor. Ook bij
Corrie werd de ziekte kanker
ontdekt.Vier jaar lang streed ze hierte-
gen. En telkens, na weer een chemo of
operatie, trad ze vol hoop en goede
moed de wereld tegemoed. Maar op 12
augustus 2011 kwam er een eind aan
deze wandeling. Haar lichaam was te
moe en de strijd niet meer te overwin-
nen. Corrie overleed rustig in het bijzijn
van haar geliefde gezin.Wij zullen haar
niet vergeten.

Familie Kemperman, Huissen.

FAMILIEBERICHTEN
Overleden: 

Corrie Degen-Kemperman 

Huissen 12-8-2011
Corrie werd 56 jaar.

Overleden 

Lucy Gerarda Diny Kemperman

Gorredijk, 10 oktober 2011
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Kempermannen/vrouwengevonden via
Internet 

Type de naam Kemperman  op Google en zie wat
er gebeurt.!!!

Diverse mensen/bedrijven komen naar boven. Hieronder een kleine selectie*
Aannemersbedrijf Kemperman. VOF te Rheden. Dit bedrijf is een gerenommeerd aan-
nemers-bedrijf dat al meer dan 20 jaar zelfstandig werkzaam is in de woning- en utili-
teitsbouw...

**KKeemmppeerrmmaann  vveerrzzeekkeerriinnggeenn--hhyyppootthheekkeenn  eenn  ppeennssiiooeenneenn  ttee  WWeehhll

**KKeemmppeerrmmaann  &&  PPaarrttnneerrss  WWiinnddttuurrbbiinnee  ––  PPrroojjeecctteenn  BBVV  ttee    DDrroonntteenn
Kemperman & Partners is de ideale partij om u terzijde te staan wanneer u plannen
heeft om een windturbine project op te zetten 

**KKeemmppeerrmmaann  ZZoonnwweerriinnggeenn  ––  LLiijjsstteennmmaakkeerriijj  eenn  KKaaddoosshhoopp  ttee  WWeehhll

**RReellaattiieetthheerraappiiee,,  CCoouunnsseelliinngg,,  CCooaacchhiinngg  eenn  AAPPSS,,  PPiijjnntthheerraappiiee  bbiijj  AAnnnneemmaarriiee
KKeemmppeerrmmaann  iinn  WWeesstteerrvvoooorrtt  ooff  AArrnnhheemm

**HH..KKeemmppeerrmmaann  AAffbboouuww  ttee  EEtttteenn  GGeellddeerrllaanndd
Wij zijn gespecialiseerd in: Schilderwerk. Wand en Systeem Plafonds. Timmerwerk.
Renovatie en Onderhoud.

**PPaattrriicckk  KKeemmppeerrmmaann,,  PPvvddAA  lliidd  ttee  DDeevveenntteerr..

**HHuuiissaarrttsseennpprraakkttiijjkk  KKeemmppeerrmmaann  eenn  LLiieemm  ttee  ““ss  HHeerrttooggeennbboosscchh

CCaassppeerr  KKeemmppeerrmmaann.
Hij is betrokken bij het plannen en organiseren van de informatieavonden van het
MatriXmethode Instituut. Bovendien onderhoudt hij contacten met de
MatriXcoaches, die willen worden ingezet bij die regionale lezingen.

PPiieerrrree  KKeemmppeerrmmaann,  (op de foto )is
gek van motoren en op de hoogte
van motorrace-historie . Een kleine
biografie is te lezen via de site
www.motorracehistorie.nl

**MMeevvrroouuww  LL..HH..AA..MM..KKeemmppeerrmmaann,, Docent aan de Tilburgse  Universiteit

**SStteeffaanniiee  vvaann  DDoooorrnn--  KKeemmppeerrmmaann,, Tekstschrijver.Stefanie is een liefhebber van taal.
En van taalgrapjes. Of eigenlijk van grapjes in het algemeen. Ook favoriet: netwerken,
workshops geven en nieuwe middelen ontwikkelen, zoals magazines en websites. 

**CCaass  KKeemmppeerrmmaann,,  voetballer *Kemperman Dierenspeciaalzaak Arnhem

**PPeetteerr  KKeemmppeerrmmaann, Holistisch Psycholoog
Zijn mmoottttoo is:”Leven is Leren” en “Ieder mens heeft zijn eigen unieke talent”.
Kemperman Mode BV Almere

**JJuulliieettttee  KKeemmppeerrmmaann, Brildraagster van het jaar??En dan natuurlijk nog heel wat
Kempermannen en vrouwen die via Facebook of Hyves te vinden zijn.

CCoollooffoonn

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende
leden:

VVoooorrzziitttteerr: 
Thijs Kemperman 
Telefoon en fax: 084-836.25.91

SSeeccrreettaarriiaaaatt::
Gradus Kemperman
Campferbeekstraat 7
7721 EL Dalfsen
Telefoon en fax: 084-831.82.53
secretaris@familievereniging-kemperman.nl

PPeennnniinnggmmeeeesstteerr..
Eric Kemperman, Bergen op Zoom
bankrelatie: 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

BBooeekkccoommmmiissssiiee
Thijs Kemperman 
Telefoon en fax: 084-836.25.91

GGeenneeaallooggiieeccoommmmiissssiiee
Freddie Lenz  
Telefoon en fax: 084-837.40.24

AAccttiivviitteeiitteennccoommmmiissssiiee
Gaby Kemperman
Telefoon en fax: 084-830.93.63

LLeeddeennaaddmmiinniissttrraattiiee::
Gaby Kemperman
Edelweiszstraat 336
982 DC Doesburg
Telefoon en fax: 084-830.49.35
ledenadministratie@familievereniging-kemper-
man.nl

RReeddaakkttiiee  jjoouurrnnaaaall
Corrie Kemperman Huissen
Telefoon en fax: 084-836.57.74
corriekemperman@hetnet.nl

RReeggiioo  NNoooorrdd
(Overijssel, Drenthe,Groningen, Friesland) 
Magda Kemperman /Henk Boomkamp
Bevernel 13
8101 HC Raalte
Telefoon en fax: 084-831.29.01
regio-noord@familievereniging-kemperman.nl

RReeggiioo  OOoosstt  
(Gelderland) 
Tonnie en Jan Kemperman
Karstraat 18, 
6851 DJ Huissen Telefoon: 084-832.13.96
regio-oost@familievereniging-kemperman.nl 

Dini KempermanPrins 
Bernardstraat 60
7064 GH Silvolde
Telefoon: 084-832.52.69
regio-oost3@familievereniging-kemperman.nl

RReeggiioo  ZZuuiidd
(Noord Brabant, Limburg,Zeeland) 
Frits Kemperman
Maria van Bourgondiërsingel 24
5216 AC ’s-Hertogenbosch
Telefoon en fax: 084-831.86.69
regio-zuid@familievereniging-kemperman.nl

RReeggiioo  WWeesstt
(Noord en Zuid Holland) 
Barbara Prinsen
Juliana van Stolbergstraat 42
1901 CH Castricum
Telefoon en fax: 084-837.88.25
regio-west@familievereniging-kemperman.nl

RReeggiioo  CCeennttrruumm
(Utrecht, Flevoland) Gonda Kemperman-Jongejans
Fugaplantsoen 22
1312 TH Almere
Telefoon en fax: 084-831.67.93
regio-centrum@familievereniging-kemperman.nl

HHuuiissddrruukkkkeerriijj  
Grafisch bedrijf Outhuis en Kemperman
Th. Dobbeweg 
76883 GN Velp
Telefoon: 026-361.81.21

WWeebbmmaasstteerr  
Remi Kemperman
Fugaplantsoen 22 
1312 TH Almere
Telefoon en fax: 084-832.82.44
webmaster@familievereniging-kemperman.nl
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