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De Familie-Vereniging Kemperman: 
oprichting en vervolg.
(Hoe verder vanaf 2013?)

Ergens in de 60-er jaren van de vorige eeuw begon Freddy Lenz met het genealogisch 
onderzoek naar een Kempermanlijn die startte bij het gezin van zijn vrouw Gerrie. 
In de kwartierstaat, de lijn omhoog, kwam hij uit bij Willem. Vanaf die voorouder 
zette hij, in de breedte terug naar de huidige tijd, alle nazaten in een genealogie. 
Tegelijkertijd deed Ton Kemperman onderzoek naar alle op dat moment levende 
Kempermannen. Toen Freddy en Ton elkaar troffen werd het idee geboren om samen 
te gaan werken. Die samenwerking resulteerde in een door Gerard Kemperman 
voorbereidde notarieel opgerichte Kemperman-Vereniging op 27 oktober 1990.

Doel van de vereniging was, en is, genealogisch onderzoek doen en de resultaten 
publiceren. Bij de aanvang telde de vereniging ongeveer 200 lid-gezinnen, waren er 
ongeveer 12 bestuurs- en commissieleden en telde de vereniging naast Freddy nog 2 
genealogen: Ton van Delft en Henk Jaegermann.

Geregeld verscheen het Kempermanjournaal met wetenswaardigheden over 
Kempermannen en thema’s die hen boeien. Dankzij Remi Kemperman heeft de 
familievereniging een eigen site om het contact met de rest van de wereld vorm te 
geven.

De samenwerking in de vereniging resulteerde in een genealogiecommissie en wat  
later in een  boekcommissie, bemand door Thijs Kemperman en Freddy. Inmiddels 
zijn er 7 Kemperman-genealogieën samengesteld en 3 boeken verschenen. Het vierde 
en laatste boek is in de maak. Daarin wordt de tak Didam-Doesburg beschreven en 
komen wat kleinere genealogieën aan bod. In het laatste boek komt ook een revisie 
van het eerste boek, Etten-Gendringen-Huissen, vooral omdat we veel meer informatie 
hebben van onze Amerikaanse familieleden die onderdeel zijn van die genealogie.

Terug naar het heden telt de vereniging nog ongeveer 100 lid-gezinnen. De gemiddelde 
leeftijd is aanzienlijk toegenomen. De halvering van het ledental wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het overlijden van leden en het vrijwel ontbreken van nieuwe 
aanmeldingen. 
Pogingen van het bestuur om nieuwe Kemperman-leden te werven hebben niet echt 
tot nieuwe aanwas geleid. De Kempermannen die dat willen zijn lid, is onze stellige 
overtuiging.

Het aantal bestuursleden is gedaald 
naar 5 en de animo van de leden om 
bestuurslid te worden is laag. Oproepen 
om toe te treden hebben niet geleid tot 
aanmeldingen. Bij het aftreden van onze 
redacteur van het Kempermanjournaal 
heeft de oproep niet geleid tot het 
vervullen van die ‘vacature’.
Het genealogisch onderzoek is natuurlijk 
nooit af, maar op dit moment zijn alle 
genealogieën uitgewerkt, al hebben 
Freddy en ik nog wel wat ‘kleinere 
klussen’ te doen.

Tijdens onze laatste jaarvergadering 
heb ik als voorzitter gemeld dat we 
op de jaarvergadering van 2013 het 
voortbestaan van onze vereniging ter 
discussie zullen stellen. Op basis van een 
aantal korte scenario’s kan dat leiden tot 
verder uit te werken besluiten over het 
vervolg van onze Kemperman vereniging.

1.  Opheffen van de vereniging, zonder 
vervolg.
Deze optie ligt minder voor de hand. 
Het Kemperman netwerk zou al snel 
verdwijnen en voor toekomstige 
enthousiastelingen zal het moeilijk 
worden om voort te borduren op de 
informatie van de vereniging, zoals 
digitale genealogieën en boeken. 

2.  Niets doen.
Als het handhaven van de vereniging 
door het invullen van de huidige en 
toekomstige vacatures niet lukt, dan 
zou voor de Kemperman-Vereniging 
langzaam het lampje uitgaat. Als een 
bestuurslid zich niet meer herkiesbaar 
stelt is er geen opvolging. Binnen 3 
jaar zou er dan geen bestuur meer 
zijn, dus geen jaarvergadering, geen 
Kempermanjournaal, geen financiële 
verantwoording en ga zo maar door.
Hetzelfde geldt voor de vacature van 
redacteur en een mogelijke toekomstige 
vacature van webmaster.

Onze penningmeester Eric Kemperman 
heeft ‘berekend’ dat het aantal leden 
lineair met 5 per jaar afneemt. Als die 
trend doorzet zijn er over 15 á 20 jaar 
géén leden meer over.

3.  Handhaven vereniging.
Als we voor dat scenario kiezen, houden 
we onze steeds gezellige jaarvergadering 
om de contacten te onderhouden en te 
verstevigen. Het Kempermanjournaal zal 
jaarlijks verschijnen. Interessante kopij 
zal wel voorhanden zijn, we hebben dan 
wel een nieuwe redacteur nodig. 
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Vooraankondiging
Waarschijnlijk wordt de Jaarvergadering 

2013 gehouden op 14 april.

Het bestuur & redactie
wenst u prettige feestdagen 

en een voorspoedig 2013



De site blijft in de lucht. Met Remi hebben we nu een goede webmaster, indien nodig 
moet er opvolging zijn. De contributie dekt de kosten die gemaakt worden.

Het bestuur bestaat nu uit 5 leden, waarvan er 3 vanaf het begin staan opgesteld en 
de anderen aan hun 3e of4e drie-jaarstermijn bezig zijn. We hebben behoefte aan 
vervanging of toetreden van één bestuurslid per jaar. 
De vereniging heeft daarnaast één bestuurslid nodig die nieuwe leden gaat werven, 
omdat anders op termijn het ledental zodanig laag wordt dat de vereniging wegens 
gebrek aan leden moet worden  opgeheven.
Voor het actualiseren van de genealogieën hebben we op behoefte aan een opvolger 
voor Freddy (onderzoek) en Thijs (publicatie).

4.  Omzetten van de vereniging in een stichting.
Als we voor dit scenario kiezen is er geen sprake meer van leden, dus ook geen 
jaarlijkse ledenvergadering.  De praktijk wordt dan dat onze familiegeschiedenis 
in de mottenballen gaat tot er in de toekomst een impuls komt om de bestaande 7 
genealogieën uit te breiden tot dat moment in de toekomst. We hebben dan voldoende 
aan een drietal bestuursleden die verder dan in de 3e graad verwant moeten zijn.
De site blijft in de lucht, nu namens de Kemperman-Stichting. Met Remi hebben we 
nu een goede webmaster, indien nodig moet er opvolging zijn. De site is zeker van 
belang om het contact met de buitenwereld te realiseren. Tevens van belang voor de 
verkoop van de nog voorhanden boeken om de kosten van de stichting te dekken.

Om de behandeling tijdens de aanstaande jaarvergadering mogelijk te maken heb ik 
deze voorzet geschreven. Volledigheid ten aanzien van scenario’s en gevolgen is niet 
de bedoeling. Wél is dit artikeltje bedoeld om de discussie over de toekomst van de 
Kemperman-Vereniging te starten. 

Reacties en aanvullingen van leden zijn uiteraard welkom. 
Je kunt ze toesturen aan thijs_kemperman@hotmail.com.

Namens het bestuur,
Thijs, voorzitter.

Hendrik Kemperman, de Zeevaarder
Hendrik Kemperman uit Swol voer in 1699 met het schip ‘Liefde’ naar Batavia. Hij 
was matroos bij de VOC en vertrok op 16 mei van dat jaar vanaf de rede van Texel. Het 
schip, een zogenaamde Pinas van 1009 ton, was eigendom van de Amsterdamse kamer 
van de VOC. De kapitein was Kornelis Koleman en er waren in totaal 157 zeelieden, 
116 soldaten en 14 passagiers aan boord. Op 13 november arriveerde ‘de Liefde’ in de 
haven van Batavia, na een tussenstop op kaap de Goede Hoop van iets meer dan twee 
weken.
Op 13 november 1703 keerde Hendrik weer terug op de rede van Texel, met het schip 
‘Unie’. Een Pinas van 1080 ton. De kapitein was Adriaan Boogaard. De tussenstop 
op Kaap de Goede hoop duurde 9 dagen en er waren 105 zeevarenden, 30 soldaten, 
10 ‘impotenten’ en 12 passagiers aan boord. Impotenten zijn personen die om 
verschillende redenen uit de actieve dienst waren ontslagen en meestal naar Europa 
werden teruggestuurd. We weten niet in welke genealogie we deze Kemperman 
matroos moeten plaatsen.

Het is niet zeker of de 
benamingen Pinas 
en Jacht hetzelfde 
type schip betreffen. 
In het begin van de 
17e eeuw maakte 
men er althans geen 
verschil tussen. In de 
lijsten van de VOC 
gebruikt men soms 
beide benamingen 
voor hetzelfde schip. 
Om de verwarring 
nog groter te maken 
werd aan het eind 

van de 17e eeuw het spiegelretourschip ook wel pinas genoemd. De benaming jacht 
werd bovendien nog gebruikt voor speeljachten, statenjachten en zelfs voor sloepen 
die door de spiegelretourschepen werden meegevoerd. Tot de bouw van pinassen 
zou pas in 1652 door de Heeren XVII besloten zijn, hoewel er voor die tijd al kleinere 
soortgelijke schepen werden gebouwd. Van de grotere schepen werden twee versies 

gebouwd, een van 116 voet en een van 128 
voet. De snelzeilende pinas, ontwikkeld 
uit de karveel, werd zowel voor de 
oorlog als voor de handel gebruikt. In 
tegenstelling tot de fl uit had dit schip 
een platte spiegel en onderscheidde 
het zich slechts door zijn geringere 
afmetingen van een gewoon volgetuigd 
schip. De pinas had een vrij hoge boeg en 
twee dekken. Het onderste van de twee 
(de overloop) liep ononderbroken over 
de hele lengte. Het bovenste dek (verdek) 
was verdeeld in een iets verlaagde bak 
met een verhoogd bakdek. Daarna kwam 
een gedeelte van het verdek dat doorliep 
tot aan het schot van de stuurplecht, 
waarachter het verdek weer iets lager 
was. De hoge verschansing van het open 
dek verbergt alle scherpe contouren, 
zodat het een zeer evenwichtig scheepje 
is.

Ongeacht hun grootte hadden de schepen 
van dit type drie masten: de fokkemast, 
waartegen de boegspriet op het bakdek 
leunde; aan de boegspriet zat een blinde 
ra met blinde en bovenblinde; de grote 
mast, waarvóór zich het grootluik bevond 
en de bezaansmast met daarachter de 
kolderstok, die door dek en halfdek liep.

Glas in Lood
Wim Kemperman uit Zeist stuurde onze 
familievereniging een berichtje.
Hij schrijft dat hij de Kemperman-
Vereniging vanaf een afstandje volgt en 
dat leuk vindt.
Omdat hij ziet dat we steeds op zoek zijn 
naar naamgenoten stuurde hij de link 
door naar zijn website. Het bezoeken 
zeker waard!

‘De glazenier schildert met glas en licht. 
Het glas met zijn rijke kleurschakeringen 
wordt met loodprofi elen of koperfolie 
aan elkaar verbonden tot een betoverende 
lichtschildering.’

www.glasinloodkemperman.nl



FAMILIE VERENIGING “KEMPERMAN”
VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, gehouden 
op 22 april 2012 in museum Het Valkhof te Nijmegen.

Er zijn 46 aanwezigen (inclusief bestuur).

1. Opening door de voorzitter
Thijs opent de vergadering om 11.40 uur en heet iedereen van harte welkom. 

2. Vaststellen van de agenda 
Er staat één foutje in de agenda, namelijk onder punt 7 “Bestuursverkiezing”. In 
plaats van Freddy Lenz staat er Freddy Kemperman.

De agenda wordt verder vastgesteld.

3. Mededelingen
Er is één afmelding voor de vergadering binnengekomen.

4. Notulen van de algemene ledenvergadering op 10 april 2011
De notulen worden vastgesteld, met dank aan de secretaris.

5. Vaststellen van het financieel verslag 2011 en verslag van de kascommissie over 
2011 en decharge van het bestuur.
Eric licht het financieel verslag toe. Er zijn ten opzichte van andere jaren geen echte 
bijzonderheden. Het ledenaantal neemt af waardoor de inkomsten uit de contributie 
minder worden. Er zijn een aantal boeken verkocht. De jaarvergadering van 2011 
is duurder uitgevallen omdat er meer leden aanwezig waren dan voorzien was. De 
algemene kosten zijn iets hoger vanwege een afscheidscadeau voor Frits. 

Er is een vermindering aangebracht 
in het aantal boeken. Het aantal is 
teruggebracht naar 10 stuks hetgeen 
veel realistischer is. Door het aantal 
boeken hoog te houden wordt een 
financieel risico gelopen omdat nooit 
een dergelijk aantal boeken verkocht 
zal gaan worden. Uiteindelijk is er 
daardoor wel een negatief saldo en is 
het spaarsaldo iets kleiner geworden. 
Echter is er nog ruim € 5400,- 
beschikbaar voor de uitgifte van een 
nieuw familieboek. 

Er zijn geen vragen over de inkomsten en uitgaven.

Ruud geeft een verklaring namens de kascommissie. Wilbert, Johan en Ruud zijn 
bij elkaar geweest en hebben de financiële administratie doorgenomen en als goed 
en correct bevonden. Dit wordt middels applaus bekrachtigd. Het bestuur heeft het 
financieel overzicht ondertekend. De kascommissie wordt bedankt.

6. Vaststellen van de begroting 2012 
en contributie 2013
Eric neemt de begroting van 2012 
door. Vanwege het afnemen van 
het ledenaantal (nu nog 105 leden) 
nemen ook de inkomsten middels 
de contributie af. Om nog aan de 
verplichtingen te kunnen blijven 
voldoen wordt het voorstel gedaan 
om de contributie voor het eerst 
sinds de oprichting van de vereniging 
te verhogen van € 16,- naar € 18,- per 
jaar. 

Ook is de eigen bijdrage voor de jaarvergadering verhoogd van € 15,- naar € 17,50. Dit 
was nodig om de kosten voor de jaarvergadering te kunnen voldoen. 

De begroting, inclusief de verhoging van de contributie voor 2013, wordt door de 
ledenvergadering aangenomen.

7. Bestuursverkiezing
Er hebben zich voorafgaand aan de vergadering geen (tegen)kandidaten gemeld 

voor de bestuursverkiezing. Freddy is 
dit jaar herkiesbaar en hij wordt door 
de vergadering herbenoemd voor 3 jaar. 
Gradus is ook herkiesbaar en hij wordt 
ook door de vergadering herbenoemd 
voor 3 jaar.

8. Verkiezing leden van de kascommissie
De kascommissie bestaat nu uit Wilbert 
Kemperman uit Gendt, Johan Velthuizen 
uit Renswoude en Ruud Kemperman 
uit Houten. Johan stelt zich herkiesbaar 
en wordt weer gekozen als lid van de 
kascommissie. De kascommissie blijft 
ongewijzigd. 

9. Mededelingen over het genealogisch 
onderzoek
Door Freddy wordt aangegeven dat 
hij druk bezig is om Didam-Doesburg 
verder klaar te maken. Alles staat in de 
computer, er moet alleen nog een verhaal 
geschreven worden. Tijdens de komende 
jaarvergadering in 2013 hoopt Freddy 
een concept van het boek te kunnen 
laten zien. Er komt ook een revisie van 
het eerste boek van Etten –Gendringen 
- Huissen. Door de geringe omvang van 
het boek Didam- Doesburg wordt dit 
mogelijk samengevoegd tot één boek.  De 
gegevens zijn bijgewerkt tot 2012. Er komt 
in het volgende Kemperman Journaal een 
oproep voor aanvullende informatie. 

Ook is er nog een kleine tak in Emmerich 
van 1733-1920 en een Jan Kemperman 
uit Terborg uit 1630. Deze tak stopt in 
ongeveer 1850. Het zou mooi zijn als 
deze tak gekoppeld kan worden met 
Gerrit Kemperman. Echter is daar nu 
geen zekerheid over. Freddy legt nog uit 
waarom het zo moeilijk is om gegevens 
aan elkaar te koppelen. Vaak komt dit 
door de slechte leesbaarheid van de oude 
archiefstukken en dat het vroeger zo was 
dat diegene die geen bezittingen had ook 
niet in de boeken kwam. 

Tevens geven Freddy en Thijs aan dat 
na 38 jaar zoeken, de zoektocht bijna 
ten einde is. Er wordt wel informatie 
gevonden maar deze is genealogisch 
gezien vaak minder interessant als een 
relatie tussen families niet te bewijzen is. 
Het zorgt wel voor leuke verhalen. 
Genealogisch onderzoek is het kloppend 
hart van de vereniging. Daar is het 
allemaal om te doen. Er zijn minder 
liefhebbers en het ledenaantal loopt 
terug. Het bestuur stelt zich daarom 
de vraag hoe nu verder te gaan. Tijdens 
de komende jaarvergadering komt het 
bestuur met een aantal scenario’s en 
voorstellen hoe wij als vereniging verder 
gaan in de toekomst. 

10. Kemperman Journaal
Corrie heeft sinds 2004 het Kemperman 
Journaal verzorgd. Het is uiteraard haar 
goed recht om er nu mee te stoppen. 
Graag wil het bestuur Corrie van harte 
bedanken voor de inzet. Zij is vandaag 
niet aanwezig. 



Er is een oproep geweest voor een nieuwe redacteur. Helaas zijn er geen aanmeldingen 
binnengekomen. Het Kemperman Journaal zal blijven bestaan, echter wordt wel 
bekeken hoe dit verder opgepakt gaat worden. Tegenwoordig gaat de communicatie 
veel via sociale media. Mogelijk komen er in plaats van twee Journaals per jaar nog één 
Journaal en een tussentijdse nieuwsbrief of iets dergelijks. Remi geeft aan dat men 
zich ook kan aanmelden om het Journaal per e-mail te ontvangen. Opgave hiervoor 
kan gedaan worden via de website.

11.  Huishoudelijke mededelingen omtrent het verdere verloop van de familiedag
Edwin ligt het programma verder toe. Na de lunch zal onder begeleiding van een gids 
een rondwandeling door het museum worden gemaakt. Het programma is omstreeks 
15.15 uur afgelopen waarna er nog gelegenheid is om gezamenlijk iets te drinken. 
Opgave hiervoor kan gedaan worden bij Edwin.

12. Rondvraag
Vanuit de leden komt een opmerking dat de aanmelding via de website, om het 
Journaal via de e-mail te ontvangen, niet wil lukken. Het verzoek is om contact met 
Remi op te nemen. 

Daarnaast komt de vraag hoe vaak de website bezocht wordt. Remi geeft aan dat dit 
eenvoudig te zien is op de website zelf  (opmerking notulist: klik, helemaal links 
onderaan op de internetpagina, op “OneStat.com”). In het komende Kemperman 
Journaal zal een overzicht geplaatst worden. 

13. Sluiting
Thijs sluit om 12.25 uur de vergadering en wenst iedereen een gemoedelijke middag 
toe. 

Gradus Kemperman, secretaris

Familiedag 2012
Nimweege, Noviomagus of wel Nijmegen was dit jaar de 
uitverkoren plaats voor onze familiedag.

Nijmegen is een zeer oude 
stad die als Ulpia Noviomagus 
Batavorum in het jaar 100 n.Ch. al 
marktrechten had. Het is ook de 
stad waar mijn vader geboren is.
We hadden Nijmegen vorige 
herfst met een gids bekeken en 
bewonderd en vonden het leuk er 
weer terug te komen. Helaas was 
het weer dit jaar niet zo als mooi 
als gebruikelijk maar daar we de 
hele dag binnen doorbrachten was 
het geen probleem.

Ik wil er wel even op wijzen dat wat ik over het museum schrijf mijn eigen indruk is 
en dat het niet de menig van andere Kempermannen is of hoeft te zijn.
Ik vond het al een lelijk gebouw in een mooie stad en nu ik het terug zag bleef ik bij 
die mening. Het Valkhof is voor mij oude geschiedenis en daar past, in mijn beeld, 
niet zo’n stenenblokkendoos in. Als het op een andere plaats had gestaan i.p.v. op 
historische grond had ik mij er vast niet aan geërgerd, maar nogmaals dat is mijn 
mening.

Binnen werd het niet veel beter. 
Bij het binnenkomen kreeg ik de 
indruk van alleen maar grauw 
grijze kleuren. Dat is natuurlijk 
niet zo maar in ieder geval is de 
hele vloer overal van deze kleur 
en ook de trappen en verhogingen 
waar artikelen op werden 
tentoongesteld.
De vloeren waren glad en daar 
er geen kleur verschil was tussen 
het een en ander was het ook niet 
duidelijk waar je liep. Ik heb die 
korte middag daar binnen drie 

Kempermannen zien vallen/ struikelen 
en dat is schandalig.Zo dat was even het 
gebouw en daar kunnen wij niets aan 
doen.

Gezellig was het wel, fijn weer iedereen 
te zien.
De vergadering bracht eigenlijk niets 
bijzonders aan het licht of het moet een 
zeer kleine verhoging van de contributie 
zijn waar overigens niemand problemen 
mee had. Er waren complimenten omdat 
de vereniging zich zo lang  heeft kunnen 
redden zonder verhoging.

Ook werd er gesproken over de toekomst 
van de vereniging; hoe er straks een 
andere invulling aan te geven als er niets 
meer uit te zoeken/vinden is over onze 
voorvaderen.
Hopelijk blijven we gezellig bij elkaar 
komen.
Na de lunch gingen wij het museum 
bekijken wat helaas niet zo goed verliep, 
tenminste niet zo als het had gemoeten. 
Er kwam na wat wachten slechts een gids 
opdagen i.p.v. twee.

De rondleiding begon en bij het trap 
aflopen gleed de eerste Kemperman al 
uit, de vloer te glad en je kon de trede niet 
onderscheiden door dat alles hetzelfde 
was zoals al eerder opgemerkt. 
Deze gids begon iedere keer met te zeggen: 
uuuuuuuhh dat zal ik maar niet vertellen 
want daar is geen tijd voor. Ja wat ze niet 
vertelde weten wij dus niet. Verder vond 
ik het tentoongestelde erg door elkaar 
staan en door der hoge snelheid waarmee 
we rond gesleurd werden kon ik mij niet 
oriënteren. Fleurig waren in ieder geval 
de mozaïeken van  de kunstenares: Suzan 
Drummen. Zowel vloer als wanden waren 
opgesierd met duizenden stukjes glas in 
vele opvallende kleuren en patronen, het 
leek wel oriëntaals. 



Vanaf het moment dat (O-)ma Bets Kemperman-Lueb ziek werd, hebben de kinderen 
4 brieven geschreven die aan belangstellenden werden toegestuurd. In overleg met 
Angèle mogen deze brieven gepubliceerd worden.
(O-)ma Bets is op 1 januari 2012 overleden.

Lieve allemaal, 

Brief nummer vier alweer, wie had dat ooit gedacht? 
In 2011 is (o)ma Bets langzaam achteruit gegaan. Iedereen 
die haar een poosje niet heeft gezien moet toch even 
slikken. Ze is zichtbaar magerder geworden, het scheelt 
zo’n dertien kilo in vergelijking met vroeger. Haar gewicht 
is nu wel min of meer stabiel. 
Ma is vaak vermoeid, ze kan op elk moment en op elke 
plek wegdutten. Ze is in ieder geval niet moe van te weinig 
slaap, ma slaapt zo’n veertien uur per dag, alleen al in bed. 
Ma slaapt dan ook echt. De verpleging gaat wel eens kijken 
en dan slaapt ze altijd. Heel bijzonder is het moment 
waarop ze wakker wordt gemaakt, ma is dan stralend blij. 
Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt en haar wakker 
zien worden was hartverwarmend. 
Hoe beroerd ma vroeger ook sliep, zoveel beter is het nu. 
Gelukkig maar, als ze slaapt is ze zich in ieder geval niet 
bewust van haar lichamelijke ellende. Dit gun je niemand. 

Op dit moment is ma weer helemaal van het brood. Als ontbijt eet ma twee, soms 
drie, boterhammen. De verpleging houdt haar wel in de gaten, maar in principe eet 
en drinkt ze zelf. Ma ontbijt zo tussen half tien en tien uur. Om twaalf uur is de lunch 
en eet ze weer een paar boterhammen. Het (warme) avondeten is niet zo best. Vaak eet 
ma niets of heel weinig, maar appelmoes en een toetje lust ze dan weer wel. Als ma 
’s-avonds weinig eet geeft de verzorging haar meestal nog een boterham bij de koffie. 
Iets lekkers bij de koffie is altijd wel oké, een koekje, een plakje cake, een bonbonnetje. 
Onlangs was ik ’s-morgens in Didam. Ma was nog bezig met het ontbijt. Nadat de 
boterhammen op waren moesten we nog even wachten voordat we naar buiten konden. 
Terwijl ma en ik nog in de huiskamer zaten kregen de bewoners hun zondagochtend-
borrel. Voor ma een glas (het was niet eens een glaasje!) advocaat. In een vloek en een 
zucht had ma de advocaat naar binnen gewerkt, alsof ze dacht ‘snel dat glas leeg voor 
we gaan’. 
De lichamelijke conditie van ma is een stuk minder geworden. Op dit moment heeft 
ma nog één maal per week fysiotherapie. Kon ze op Thuvine/Oude Kelsehof alweer 
een klein stukje lopen met een rekje, dat is echt helemaal over. Eind 2010 had ma 
een nierbekkenontsteking en hierna was haar conditie weer helemaal weg en is 
deze ook niet meer terug gekomen. Ze kan nog wel een beetje staan, waardoor twee 
verpleegkundigen haar nog wel zonder til-lift in en uit bed krijgen. 
Verder heeft ma ook nog één maal per week logopedie. Communicatie blijft een lastig 
punt, maar ma weet je wel duidelijk te maken als ze het ergens niet mee eens is. Het 
contact met de medebewoners is minimaal, maar er wordt wel tegen haar gesproken. 
Geen hele gesprekken, maar ik heb het idee dat er bij haar aan tafel in de huiskamer 
überhaupt geen hele gesprekken plaatsvinden.  Het contact met de verpleging is 
goed. Omdat zij ma al langer kennen begrijpen ze haar en bovendien spreken haar 
ogen boekdelen!  Meulenvelden lijkt wel zo’n beetje de ontmoetingsplek voor dames 
en heren op leeftijd, om het maar eens netjes te zeggen. Zelf heb ik al een keer of 
drie meegemaakt dat ma werd aangesproken door iemand met de vraag: ‘Bets, ben 
jij het echt?’ Terwijl ik me dan afvroeg wie het zou kunnen zijn, zag ik aan ma dat 
zij de persoon herkende. Het was een keer een vroeger buurmeisje, een keer een 
vriendinnetje waar ze vroeger mee naar school liep en een vroegere buurvrouw van 
haar zus. We hebben het dus over heel lang geleden. In april is ma dan uiteindelijk 
naar haar huidige appartement verhuist, ruim een jaar op gewacht. Alsof het zo moest 

zijn ook nog eens een dag voor haar 79e 
verjaardag. Haar verjaardag was heel erg 
gezellig en ma heeft duidelijk genoten. 
Zo velen die de moeite namen om haar 
te feliciteren, geweldig. Dankzij haar 
verjaardag heeft ze elke week van april 
tot begin november een ‘koffieboeketje’ 
gekregen. Elke week weer mooi en vrolijk. 
De dag na haar verjaardag bleek wel dat 
haar korte-termijn-geheugen er eigenlijk 
niet meer is. Er werd haar gevraagd naar 
haar verjaardagsfeestje en ma had geen 
idee. Toch zijn wij als kinderen blij dat wij 
haar verjaardag op deze manier hebben 
gevierd, op het bewuste moment heeft ze 
wel heel erg genoten. Helaas geen napret, 
maar het is niet anders.  In 2012 wordt 
ma 80 jaar. Vijf jaar geleden, ma zou 75 
worden, heb ik haar gevraagd waarom ze 
geen groot feest gaf. Dat was ze toen niet 
van plan, maar het feest zou plaatsvinden 
als ze 80 zou worden. Wie weet dus wat 
tweede paasdag gaat brengen. 
Op dit moment is ma niet helemaal de 
vrolijkheid zelve, het heeft waarschijnlijk 
met de periode van het jaar te maken. 
In Terborg heb ik hier wel eens met de 
verpleging over gesproken, de bewoners 
knappen weer op als de kerstversiering 
opgeborgen is. December, voor velen een 
gezellige maand met Sinterklaas en Kerst. 
Voor mensen zoals ma waarschijnlijk een 
maand waarin zij zich afvragen: ‘Hoezo 
gezellig? Ik kan niets, ben voor alles 
afhankelijk van anderen. Dit kan toch 
niet leuk zijn?’ December is dan een 
maand waarin je je hier nog eens extra 
van bewust bent. En dan kan ma het 
ook nog eens niet vertellen wat haar zo 
verdrietig maakt. 
Wij gaan wel naar haar toe, met haar eten 
en we hebben ook een kerstboom gezet. 
Wij hopen dan maar dat ze ondanks dat 
ze het mogelijk niets vindt, er toch een 
beetje van kan genieten. Genieten doet 
ma in ieder geval wel van de bezoekjes 
door weet ik veel wie allemaal. We 
hebben een ‘week-team’, elke middag 
gaat er een vast iemand naar ma. Dit al 
ruim drie jaar! Als kinderen zijn wij hier 
zo ontzettend blij mee voor ma, met ons 
drieën hadden wij dit nooit voor elkaar 
gekregen. Iedere dag iemand die wat met 
haar drinkt, een keer gaat wandelen, een 
spelletje doet, of wat dan ook. Maar er 
zijn meer bezoekers. Zo af en toe krijgen 
we mee wie er nog meer zijn geweest. Dus 
ook voor alle ‘onbekende’ bezoekers, heel 
hartelijk bedankt. Dit geldt ook voor de 
‘kaarten-stuurders’. Ma leest de kaarten 
ook zelf en we hangen alle kaarten op 
zodat ma er nog eens naar kan kijken. 
Het is altijd onbekend wat een nieuw 
jaar weer gaat brengen. Wij hopen voor 
iedereen op een gezellig en liefdevol jaar. 
Gezien de trouwe aandacht voor (o)ma 
Bets in de afgelopen jaren, hebben wij er 
alle vertrouwen in dat zij ook in 2012 niet 
vergeten wordt. 

Angèle & Paul Hein & Christel Giny & 
Fred 
Julia - Renée Thijs - Job - Pim Noor

Lieve mensen,

Zaterdag 5 mei is mijn 
jongere broer Theo op 75 
jarige leeftijd, te Alkmaar, 
rustig ingeslapen.

Veel liefs van Agatha 
Kemperman.



Berichtje van Chris Boesten, 14 april 2012.
Hij geeft complimenten aan de maker van onze website, Remi: goed gedaan!
Ook stuurt hij foto’s mee van zijn link met de Kempermanfamilie.

Beste leden van de familievereniging,
Ik heb afgelopen jaar al een aantal keren jullie 
website bezocht omdat ik bezig ben met een 
stamboomonderzoek.
Mijn oma was Hendrika Maria (Marie) Kemperman, 
geboren 25-7-1892 te Wehl en overleden 24-3-1976 
in Eindhoven. Zij was de dochter van Hendrikus 
Kemperman (1852-1928) en Geertrui Weijn (1851-
1916). Marie was getrouwd (4-5-1917, Wehl) met 

Everhardus Gerhardus (Evert) Boesten (1887-1975). In 1928 vertrokken zij met hun 
gezin naar Waalre (Brabant).
Over Marie Kemperman en haar familie (haar ouders en broers) was een stukje 
opgenomen in jullie Kemperman Journaal, nummer 21 onder de kop “De buurtschap 
Kleindorp”. Was erg leuk om te lezen!
Mijn opa en oma, Evert Boesten en Marie Kemperman, liggen begraven in Waalre. Ik 
heb daarvan een foto bijgevoegd. Tevens een foto bijgevoegd van hun gezin uit 1923 
toen ze nog in Wehl woonden.
Complimenten voor de uitgebreide website van de familie Kemperman!

Met vriendelijke groet,
Christ Boesten

RIJKE KEMPERMAN IN 1662? ARcHIEF 
SWANENBuRG, BLOKNuMMER 0433, 
INVENTARISNuMMER 100.
De foto laat de akte zien. Met dank aan het Gelders Archief die toestemming hebben verleend voor publicatie.

Op 16 juni 1662 verkoopt Gerrit Kemperman, gehuwd met Aeltjen Hoevels, een 
boerderij.
Michael van Herten  als ‘ambtman en richter van Ulft, Gendringen en Etten’, 
vertegenwoordigt ‘hare hooggraefflijke excellentie Magdalena Graevinne toe den 
Bergh, markieze van Bergen op Zoom.  
Rentmeester Leonard de Raett en Joachim Denis Scholtis zijn de aanwezige 
gerechtspersonen.

Gerrit en Aeltje dragen tegen een niet genoemd 
bedrag de ‘eeuwigen erffcoop’ (is bijna eigendom) 
over aan Arnt Vijgh, heer tot Zoelen.
Het betreft het huis, de hof, de schuur, de 
ondergrond en een stuk land achter het huis. 
Het stuk land grenst aan de ene kant aan 
Nonnemaet en aan de andere kant aan Groenens 
Bisselencamp.
Uit de akte blijkt verder dat Gerrit en Aeltje, 
alsmede ‘haerer’ zonen, zolang ze in leven zijn 
de boerderij mogen blijven bewonen en de akker 

bewerken. Voor het gebruik van de akker moet één derde van de opbrengst in natura 
worden betaald. Voor het huis, schuur en hof zal een ‘behoorlijken pacht’ worden 
betaald.

De akte vermeldt géén kadastrale plaats van de boerderij en ook wordt er géén 
geldbedrag genoemd

Uit nader onderzoek in het archief Swanenburg, inventarisnummer 237, blijkt dat 
in de jaren 1675 tot 1689 de naam van de boerderij regelmatig voorkomt als de 
Kemperman Stee te Gendringen. 
In 1680 komt er 19 molder rogge, 2 molder 2 schepel 3 spint gerst en 12 molder 3 
schepel  boekweit als opbrengst van de Kemperman Stee. In geld omgezet leverde dat 
34 rijnlandse guldens en 1 stuiver op.

Ook komt de naam Kempermanshof voor in het archief Swanenburg onder 
inventarisnummer 241, over de jaren 1691-1692.
Daarin zijn stukken bewaard over een proces tussen Casper van Els en de weduwe 
Rijker, met als inzet de Kempermanshof te Gendringen.

colofon

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende 
leden:

Voorzitter: Thijs Kemperman
thijs_kemperman@hotmail.com

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

Penningmeester:
Eric Kemperman
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

Boekcommissie / redactie Kemperman Journaal:
Thijs Kemperman 
Telefoon en fax: 084-836.25.91

Genealogiecommissie:
Freddie Lenz  
Telefoon en fax: 084-837.40.24

Activiteitencommissie:
Gaby Kemperman
Telefoon en fax: 084-830.93.63

Ledenadministratie:
Gaby de Jager-Kemperman
Edelweiszstraat 336
982 DC Doesburg
Telefoon en fax: 084-830.49.35
ledenadministratie@familievereniging-kemperman.nl

Regio Noord
(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

Regio Oost 
(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

Regio Zuid
(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

Regio West
(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

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

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

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


