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De Kemperman historie in de toekomst: 

(Hoe verder vanaf 2015?) 

 

In het Kempermanjournaal van december 2012 stond een artikel over de situatie van 

de Kempermanvereniging, met enkele voorstellen over het vervolg.  

In dat artikel stond dat het doel van de vereniging, genealogisch onderzoek doen en 

de resultaten publiceren, vrijwel is gerealiseerd in de afgelopen 25 jaar. Daarbij 

komt dat het aantal lid-gezinnen gestaag aan het dalen is en ziet het er niet naar uit 

dat daarin een kentering komt. We merken dat ook in het bezetten van de functies 

die nodig zijn om de vereniging levend te houden.  

In het artikel stonden een aantal voorstellen voor het vervolg, elk met hun eigen 

voor- en nadelen en randvoorwaarden. Een optie is door het bestuur als meest 

waarschijnlijke besproken en verdedigd tijdens de jaarvergadering op 14 april 2013. 

Dat voorstel houdt in dat de Kempermanvereniging wordt opgeheven en dat er een 

Kemperman Stichting wordt opgericht om de ‘erfenis’ van de vereniging veilig te 

stellen voor het nageslacht. 

 

Optie 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, ten behoeve van de Kemperman Stichting, 

die verder dan in de 3
e
 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. 

 

Na de jaarvergadering in 2013 hebben de bestuursleden het thema besproken en 

verder uitgewerkt. Op de bestuursvergadering op 5 februari 2014 zij we tot het 

volgende voorstel gekomen. 

 

In april 2015 vieren we het 25-jarig bestaan van de Kempermanvereniging en 

ontbinden daarna de vereniging. 

Die laatste jaarvergadering, met een feestelijke tint, houden we in de plaats van 

oprichting: Huissen. 

Op de jaarvergadering in april 2015 of  daarvoor wordt het 4
e
 en voorlopig laatste 

familieboek gepubliceerd en ter beschikking gesteld aan de leden. 

In mei 2015 wordt de Kemperman Stichting opgericht en worden de activa van de 

Kempermanvereniging overgedragen aan de Kemperman Stichting. 

Die activa zullen bestaan uit een relatief klein bedrag aan banksaldo en de dan nog 

onverkochte boeken. 

Onze penningmeester Eric houdt tijdens de jaarvergadering op 13 april 2014 een 

verhandeling over de meer technische kanten van het ontbinden van de vereniging 

en het oprichten van de stichting. Hij zal daarbij ook de financiële aspecten 

belichten. 

We hebben 2 huidige bestuursleden van de Kempermanvereniging bereid gevonden 

om in 2015 bestuurslid van de Kemperman Stichting te worden. Het huidige 

verenigingsbestuur zoekt een derde bestuurslid voor de Stichting. 

 

 

 

Aan Remi wordt gevraagd of hij bereid 

is om de site van de vereniging te 

zijner tijd om te bouwen ten behoeve 

van de stichting. Verder of Remi bereid 

is om ook in en na 2015 als webmaster 

verbonden te blijven aan de op te 

richten stichting. 

 

Het voorstel tot ontbinding van de 

Kempermanvereniging komt tot 

stemming in de jaarvergadering op 

13 april 2014. 

 

Namens het bestuur, 

Thijs, voorzitter. 

 

 

 

Dit jaar is onze 

jaarvergadering op 

zondag 13 april 2014 in 

“Grand Café Het Perron” 

in Doetinchem. 
 

 

De uitnodiging daartoe heeft u 

vorige maand ontvangen. 

Na de vergadering en lunch zullen 

we een stadswandeling maken door 

Doetinchem. Bij onverhoopt slecht 

weer kunnen we uitwijken naar het 

Stadsmuseum.  

 

We willen de dag afsluiten met een 

boottocht over de pittoreske Oude 

IJssel. Echter ten tijde van het 

opstellen van dit Kemperman Jour-

naal, konden we deze seizoens-

gebonden activiteit nog niet definitief 

bevestigd krijgen.  

 

Uw aanwezigheid is natuurlijk van 

belang in verband met het vervolg 

van onze gezamenlijke Kemperman 

erfenis. 



 

VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, gehouden 

op 14 april 2013 in Het Geldmuseum te Utrecht. 

 

Er zijn 36 aanwezigen (inclusief bestuur). 

 

1. Opening door de voorzitter. 

Thijs opent om 11.10 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Vaststellen van de agenda.  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen. 

Er zijn zeven afmeldingen voor de vergadering binnengekomen. 

 

4. Notulen van de algemene ledenvergadering op 22 april 2012. 

De notulen worden vastgesteld, met dank aan de secretaris. 

 

5. Doornemen en vaststellen van het financieel verslag 2012 en verslag 

van de kascommissie over 2012 en decharge van het bestuur. 

Eric licht het financieel verslag toe.  

Inkomsten: Het ledenaantal loopt terug. Hierdoor nemen de inkomsten 

middels de contributie af. De inkomsten door de rente zijn lager vanwege de 

lage rentestand.  Inkomsten door donaties zijn op peil en er zijn een aantal 

boeken verkocht. 

Uitgaven: De kosten van de jaarvergadering in 2012 zijn lager uitgevallen. 

Bovendien zijn de kosten van het Kemperman Journaal lager omdat er nog 

maar één keer per jaar een Kemperman Journaal uitkomt. 

 

Er is een positief saldo van € 624,83. 

 

Balans 2012: Financieel gezien kan er nog een familieboek gemaakt 

worden. Er komt één opmerking over het verschil van € 1,- genoemd in de 

passiva en de geoormerkte reserveringen. Dit wordt door Eric aangepast.  

 

Wilbert geeft een verklaring namens de kascommissie. De kascommissie is 

bij elkaar geweest en heeft de financiële administratie doorgenomen. Zij 

hebben de administratie als volledig, transparant, kloppend en goed 

verzorgd, beoordeeld.  Het bestuur heeft het financieel overzicht onder-

tekend. De kascommissie wordt bedankt. 

 

6. Vaststellen van de begroting 2013 en contributie 2014. 

Eric neemt de begroting van 2013 door. Er is meer begroot voor de 

jaarvergadering en de kosten voor het Kemperman Journaal zijn verlaagd. 

Het Journaal wordt, vanwege het ontbreken van een redactie, nog maar één 

keer per jaar uitgegeven. 

 

De contributie blijft € 18,-  per jaar. 

 

Er zijn geen vragen en de begroting voor 2013 wordt door de 

ledenvergadering aangenomen. 

 

7. Bestuursverkiezing. 

Er hebben zich voorafgaand aan de vergadering geen (tegen)kandidaten 

gemeld voor de bestuursverkiezing.  

Eric is dit jaar herkiesbaar en hij wordt door de vergadering herbenoemd 

voor 3 jaar.  

Gaby is ook herkiesbaar en zij 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. 

Ruud stelt zich herkiesbaar en 

wordt weer gekozen als lid van de 

kascommissie. Wilbert is aftredend 

en niet herkiesbaar. Henk 

Boomkamp uit Raalte meldt zich 

aan als nieuw lid. De kascommissie 

bestaat nu uit Johan, Ruud en 

Henk.  

 

9. Mededelingen over het 

genealogisch onderzoek 

Door Freddy en Thijs wordt een 

toelichting gegeven. 

 

Didam-Doesburg: alle informatie 

staat in de computer en is klaar. De 

informatie komt in het boek van 

Etten-Gendringen-Huissen. 

 

Silvolde: Angéle heeft 

opmerkingen geplaatst over de 

genealogie in het boek. Er worden 

correcties doorgevoerd. De 

correcties worden weergegeven 

middels een herstel of een erratum 

in het laatste boek.   

 

Etten–Gendringen-Huissen: er 

komt een revisie van het eerste 

boek. Aanvullende genealogische 

informatie kan nog aangeleverd 

worden. Door de geringe omvang 

van het boek Didam- Doesburg 

wordt dit mogelijk samengevoegd 

tot één boek.  Naar aanleiding van 

de oproep in het laatste 

Kemperman Journaal zijn 4 tot 5 

reacties gekomen.  

 

Amerikaanse tak: Eric heeft 

informatie en een opzet van de 

genealogie naar een contactpersoon 

in Amerika gestuurd. Dit om na te 

gaan of de informatie juist is en 

mogelijk nog aangevuld kan 

worden. 

 

Duitse tak: er is nog een kleine tak 

ontdekt  in Emmerich van 1733-

1920. Dit is een hele kleine tak 

waar weinig informatie van is.  

 



10. Toekomst familievereniging Kemperman – bespreken scenario’s 

Tijdens de ledenvergadering van 2012 en in het laatste Kemperman Journaal 

is de vraag gesteld hoe verder te gaan met de vereniging. Het ledenaantal 

loopt terug en wervingen hebben weinig teweeg gebracht. Er zijn geen leden 

die in het bestuur willen (teruggelopen van 9 naar 5 bestuursleden), de 

activiteitencommissie wordt kleiner, er is geen redacteur voor het 

Kemperman Journaal en de genealogische informatie wordt minder. Het is 

daarom goed om over de toekomst van de vereniging te praten. 

 

In het laatste Kemperman Journaal zijn verschillende opties gegeven: 

 

- Opheffen: daarbij raak je alle genealogische informatie ook kwijt. 

Heeft niet de voorkeur van het bestuur. 

- Niets doen: ook geen goede optie. Als het ledenaantal blijft 

teruglopen dan stopt het in 2022. Het kan ook eerder als de 

bestuursleden er mee stoppen. 

- Handhaving vereniging: kan, maar dan moeten er goede ideeën 

komen om een impuls te krijgen om de vereniging te behouden.  Het 

is nu net als niets doen. 

- Omzetten van de vereniging in een stichting: het bestuur heeft 

voorkeur voor deze optie. Redenen daarvoor zijn: 

-  Genealogische informatie blijft behouden en wordt door iemand 

beheerd. Ook wordt er binding gehouden met de buitenwereld. 

Boeken en (back-up) programma’s worden bij de stichting 

ondergebracht. De website blijft bestaan waar ook informatie op 

gezet kan worden. Mogelijk dat er later dan nog iemand is die de 

vereniging weer nieuw leven in wil blazen.   

- Er is minder capaciteit nodig qua mensen en middelen. De 

onkosten worden betaald uit de opbrengsten van de verkoop van 

boeken. 

- Er zijn geen leden en activiteiten meer. Een nadeel is wel dat er 

geen jaarlijkse familiedag meer is. Natuurlijk kunnen leden wel 

onderling met elkaar afspreken.  

 

Vragen leden: 

Wanneer wordt de vereniging opgeheven? 

-Pas als de boeken klaar zijn, niet eerder. De tijd moet er rijp voor 

zijn. 

Is er geen nieuwe aanwas mogelijk van bijvoorbeeld de 

nakomelingen van de huidige leden? 

-De ervaring leert dat de aangroei minimaal is. De binding van de 

jeugd is minder en de kloof van de huidige generatie en de kinderen 

is groot. Dit blijkt ook uit de reacties op social media zoals 

Facebook. Het wordt gelezen maar er zijn erg weinig reacties. 

Bovendien zijn er geen leden die plaats willen nemen in het bestuur. 

Er zijn diverse oproepen geweest maar niemand meldt zich aan. De 

internetpagina is in trek, er zijn ruim 300 bezoekers per maand op de 

site. Vooral als een Kemperman Journaal en agenda is verstuurd, 

wordt de internetpagina vaker bezocht. De internetpagina blijft 

operationeel als van de vereniging een stichting wordt gemaakt.  

 

Samengevat zijn er volgens het bestuur twee opties: of een nieuwe impuls 

geven aan de vereniging of op den duur de vereniging omzetten naar een 

stichting. Volgend jaar zal tijdens de volgende ledenvergadering een voorstel 

gepresenteerd worden. 

 

Tot slot wordt door de leden nog een voorstel gedaan: als de boeken klaar 

zijn; stoppen bij het 25 jarig jubileum. Bij voorkeur in Huissen, daar waar de 

vereniging ooit begonnen is.  

 

11. Huishoudelijke mededelingen 
omtrent het verdere verloop van de 

familiedag 

Thijs ligt het programma verder 

toe. Na de lunch zal onder 

begeleiding van een tweetal gidsen 

een rondleiding door het museum 

worden gemaakt.  

 

Thijs richt het woord tot Magda, 

Henk en Edwin. Zij hebben zich 

jaren ingezet voor de 

activiteitencommissie en worden 

heel erg bedankt voor hun bijdrage!  

 

12. Rondvraag 

Er ontbreekt wel eens informatie 

van de jeugd in de vastgelegde 

genealogische informatie. 

Antwoord: graag deze informatie 

doorgeven aan de boekcommissie. 

 

13. Sluiting 

Thijs sluit om 12.00 uur de 

vergadering.  

 

Gradus Kemperman, secretaris 

 

 

 

Ons dagje geldmuseum was erg 

leuk. 

Casper: ik vond het het leukst om 

zelf een biljet te maken met mijn 

foto. 

Thomas: ik vond het dansen en het 

vangen van de boeven het leukste. 

Matthijs: ik vond het leuk om zelf 

een muntje te slaan. 

Maurice: ik vond het leuk omdat je 

allemaal spelletjes op computers 

kon doen. 

 

 



Naast Casper, Maurice, Thomas en Matthijs waren ook Irma, 

Joris en Laura van de partij op onze familiedag en 

jaarvergadering in het geldmuseum te Utrecht. Hierna staat hun 

sfeerverslag: 
 

    
 

We zijn met de familiedag naar het Geldmuseum geweest. 

Toen we binnenkwamen zagen we allemaal bewakers staan. Er was zelfs een 

vloer van geld.  

We kregen een bankpas en met die bankpas kon je allemaal spelletjes doen. 

Wij vonden het ganzenbord heel erg leuk en om je eigen muntje maken. 

Ook hebben we meegedaan met het boevenspel. We waren verkleed en 

gingen een boef vangen. 

Je kon ook geld bekijken met een soort camera. We hebben allerlei soorten 

geld gezien en de machines die ons muntgeld maakt. We hadden nog nooit 

zoveel geld gezien, zakken vol!! 

Tussen de middag hebben we lekkere broodjes gehad en we vonden het heel 

erg gezellig. 

Het was een leuke en leerzame dag!!  

 

Groetjes, Irma, Joris en Laura Kemperman. 

 

De finish in zicht: boek 4 begint tastbaar te worden. 

 

De genealogie van Didam-Doesburg wordt het eerste gedeelte van het 4
e
 

familieboek over de Kempermannen. Na de noeste arbeid die Henk 

Jaegermann heeft gedaan om deze genealogie vorm te geven, heeft Freddy 

Lenz de puntjes op de genealogie gezet met het opzoeken van oude aktes en 

wetenswaardigheden. 

 

Het tweede gedeelte van het 4
e
 boek is de herdruk van het 1

e
 boek over de 

(Etten-Gendringen-) Huissense tak. Corrie Kemperman uit Goes heeft de 

genealogie uit dat boek één op één overgenomen in de database. Daarna zijn 

Thijs en Freddy geruime tijd bezig geweest om alle aanvullingen te 

verwerken en alle documentatie ‘op de plek’ te zetten.  

Uitbreiding heeft vooral plaatsgevonden door het opnemen van de 

‘Amerikaanse Tak’, waarover we bij de publicatie van het 1
e
 boek niet veel 

informatie hadden. 

Dankzij Tracy Westphal  en Jan van de Berg is dat deel van het boek 

uitgebreid en voorzien van leuke wetenswaardigheden en mooie foto’s. 

 

 

 

 

 

Het derde gedeelte van het boek 

betreft een update uit het boek 

Hummelo en Keppel. Angéle 

Kemperman stuurde na publicatie 

van dat boek aanvullingen en 

correcties, die we de familie niet 

willen onthouden. 

 

Het vierde deel zou een wat ‘kale’ 

Duitse tak kunnen worden. Van 

deze Emmerikse tak, die in het 

begin van de 20
e
 eeuw ophoudt, 

weten we niet zo heel veel. 

 

Eventueel voegen we nog wat losse 

rubrieken toe als vijfde gedeelte. 

Vooral héél oude Kempermannen 

uit de 17
e
 eeuw zijn interessant om 

te noemen. Over hen is nog wel wat  

filosoferen, maar over de mogelijke 

verbanden kunnen we niet meer 

dan vaag blijven. 

 

Het eerste gedeelte van het boek, de 

genealogie over Didam-Doesburg,  

is af en Freddy en Thijs zijn nu 

bezig met de opmaak van het 

tweede gedeelte, de revisie van de 

genealogie over Etten-Gendringen-

Huissen. Dit wordt het meest 

volumineuze gedeelte van het boek. 

 

Om de voortgang erin te houden 

doen we de opmaak niet meer in 

Quark-express, maar gewoon in de 

nieuwste versie van Word. Dat 

maakt het werken voor ons als 

amateurs aanzienlijk aangenamer. 

 

We gunnen ons de tijd om in de 

loop van 2014 het 4
e
 boek af te 

ronden. De afspraak met de drukker 

was al bijna gemaakt en stond 

gepland voor vlak ná de 

zomervakantie. De onverwacht 

hoge prijs gooide even roet in het 

eten.  

 

Tijdens de jaarvergadering op 13 

april 2014 zullen we een deel van 

het boek presenteren. 

 

Namens de boekcommissie 

Thijs Kemperman en Freddy Lenz. 



 

Het sterke geslacht: mijn Oma van vaderskant. 

Mijn Oma, Maria Vedder, werd geboren op 5 mei 1866. Omdat het gezin 

waarin ze opgroeide niet rijk was en zich ook niet misdroeg, weten we 

verder niets van de omstandigheden.  

 

Het eerstvolgende moment van vastlegging doet zich voor op 27 november 

1886, Maria is dan 20 jaar oud. Ze is ongehuwd en bevalt op die datum van 

haar eerste kind. De zoon krijgt de namen Johannes Martinus. Waarschijnlijk 

is de eerste doopnaam vernoemd naar de moeder van Maria, Johanna Otten. 

Johannes Martinus overleed 6 weken later op 13 januari 1887, ook te 

Duiven. 

Op 21 mei 1890 lijkt het geluk Maria toe te lachen. Op die datum trouwt ze 

met Petrus Louvet. Hij is geboren op 28 augustus 1859 en van beroep 

arbeider. Uit de geboorte- en overlijdensaktes van de kinderen blijkt dat ze 

respectievelijk in Elst, Bemmel en Huissen woonden met hun gezin. 

Waarschijnlijk afhankelijk van waar Petrus werk kon vinden en dus de kost 

kon verdienen. Er zijn in het gezin tussen 1890 en 1898 vijf kinderen 

geboren. Johanna is overleden op haar 5
e
,  Albertus vóór zijn 1

e
 en 

Wilhelmina Maria vlak na haar geboorte. 

 

De vader van deze kinderen is overleden op 23 november 1898 te Bemmel.  

Albertus was toen net ½ jaar oud, Johanna Maria is in april van dat jaar 

overleden en Albertus overlijdt in het begin van het volgende jaar. 

Op 26 augustus 1896 is er een dochter geboren die dezelfde doopnamen 

krijgt als een van de eerder overleden meisjes: Wilhelmina Maria. 

 

De rest van het genealogisch vervolg is te vinden in het eerste familieboek 

op de bladzijden 101 en 102. Op 21 september 1899 is Maria Vedder voor de 

tweede keer getrouwd, dit keer met Matthijs Kemperman. Maria is dan 33 en 

Matthijs 45 jaar oud. Waarschijnlijk heeft ze haar twee kinderen, die dan nog 

leven, meegenomen naar Huissen: Hendrikus Wilhelmus (4 jaar oud) en 

Wilhelmina Maria (3 jaar oud).  

 

Er worden nog 7 kinderen geboren. Daarvan zijn er 3 levenloos: twee 

meisjes, een tweeling in 1905 en een jongetje in 1908. Johanna Sophia is 

geboren in 1903 en overlijdt 2 jaar later. 

 

Mechtilda Johanna, tante Til, wordt geboren in 1900 en overlijdt op 73 jarige 

leeftijd. Jacoba Berendina, tante Koos, wordt geboren in 1904 en overlijdt 

net voor haar 62
e
 verjaardag. 

Gradus, mijn vader Grad, wordt geboren in 1906 en overlijdt net voor zijn 

57
e
 verjaardag. 

 

Wilhelmina Maria, tante Marie, het overgebleven kind uit het eerste 

huwelijk, overlijdt op 84 jarige leeftijd te Ede. De foto in het eerste 

familieboek, en daarna de zoektocht naar haar afkomst, heeft geleid tot dit 

zijspoor in het genealogisch onderzoek.  

 

Het moet een moeilijk leven zijn geweest voor Oma. Moeder van in totaal 13 

kinderen, van wie er 4 levenloos werden geboren en 4 héél  jong stierven. 

Bij mijn geboorte was zij al 39 jaar daarvoor overleden. Met het vorderen 

van dit onderzoekje werd het respect voor haar steeds groter en heb ik het 

gevoel  dat ik haar een beetje heb leren kennen. 

 

Matthijs K.  

 

 

 

Verhaal door Annie Buuron-

Kemperman, geschreven in mei 

1994. 

 

(Vader is Theodorus Wilhelmus  

VIII-7 in boek 2 tak S2) 

 

Op een herfstavond in 1933, toen 

de westenwind de eiken rond het 

huis  aan de Wouwseweg deed 

krommen, zaten we met z’n allen 

rond de haard in de goeie kamer, 

onder het genot van een lekker 

glaasje chocolademelk.  Vader met 

’n borreltje, de warmte van de 

haard en het roze licht van de oude 

schemerlamp, die op petroleum 

brandde. 

 

Vader werd in plaats van Theodoor 

Theet genoemd en was avontuurlijk 

aangelegd. Hij en zijn vriend Theet 

Schepers waren op een avond aan 

het stropen en hadden een goede 

vangst, met alle spanningen van 

dien. Ze waren al vaak 

gewaarschuwd door de veldwach-

ter, zo van : ‘ik krieg oe nog wel’. 

Op die avond, na de goeie vangst, 

waren ze op weg naar huis, maar 

Theet Schepers wou nog even een 

borreltje pakken in het dorpscafé in 

Ulft. Maar wat een pech, daar 

kwam de veldwachter aan. Na alles 

vlug weggestopt te hebben,  ’t  café 

in, met de veldwachter er 

achteraan, die zou de vangst wel 

even inpalmen. Maar zo te zien was 

er niets aan de hand. Na veel heen 

en weer gepraat tussen de stropers 

en de veldwachter, trapte de 

veldwachter  ’t af, en zei weer: ‘ik 

krieg oe nog wel’ en vertrok. Hij 

had zijn hielen nog niet gelicht of:  

plof, daar viel ’n grote haas op de 

grond, onder vaders jas uit, tot 

grote hilariteit van de aanwezigen. 

Of de veldwachter vader en Theet 

Schepers ooit  nog te pakken heeft 

gekregen, dat weet ik niet. Maar de 

verhalen waren niet van de lucht. 

Vader kon uren vertellen, de sfeer 

van schemerlicht, warme haard of 

potkachel, dat vergeet je nooit 

meer. De kunst van het vertellen 

vind ik een gave. 



 
 

 
 

 

Wie van onze leden kan deze 

foto’s wat meer in een historisch 

perspectief plaatsen? Verder 

willen we graag weten of de 

informatie klopt. 

 

De bovenste foto staat afgebeeld op 

blz. 23 in het 1
e
 boek (Etten-

Gendringen-Huissen) en zou weer-

geven Antonius Arnoldus (IXg) en 

zijn zoon Tonnie. Is dat Antonius 

Johannes Maria (IXg-2), op blz. 

29? 

 

De middelste foto staat op blz. 22 

in het 1
e
 boek. Het bedrijf zou zijn 

opgericht door Wilhelmus Theodo-

rus (VIIIc). 

 

Van de onderste foto willen we 

graag weten wanneer deze is 

gepubliceerd en welke Kemper-

mannen er op te zien zijn. 

Deze info willen we als boek 

commissie graag gebruiken in de 

revisie van de genealogie van 

Etten-Gendringen-Huissen in het 4
e
 

boek. Informatie graag doorgeven 

via: 

thijs_kemperman@hotmail.com 

 
Het bestuur bestaat op dit moment uit 

de volgende leden: 

 

Voorzitter: 

Thijs Kemperman 

Woudlaan 5 

7004 GC Doetinchem 

 

Secretaris: 

Gradus Kemperman 

Campferbeekstraat 7 

7721 EL Dalfsen 

Telefoon en fax: 084-831.8253 

secretaris@familievereniging- 

kemperman.nl 

 

Penningmeester: 

Eric Kemperman 

Balsebaan 96 

4621 AR Bergen op Zoom 

Telefoon en fax: 084-839.1961 

penningmeester@familievereniging-

kemperman.nl 

Postbank 9036045 tnv Familie-

vereniging Kemperman 

 

Genealogiecommissie: 

Freddy Lenz 

 

Activiteitencommissie: 

Gaby de Jager-Kemperman. 

Ledenadministratie: 

Gaby de Jager-Kemperman 

Edelweiszstraat 33 

6982 DC Doesburg 

Telefoon: 084-8309363 

ledenadministratie@familie

vereniging-kemperman.nl 

 

 

Webmaster: 

Remi Kemperman 

Fugaplantsoen 22 

1312 TH Almere 

Telefoon: 084-832.8244 

webmaster@familieverenigi

ng-kemperman.nl 

 

: 

 

Tot ziens op de 

jaarvergadering in 

Doetinchem op 

zondag 13 april 

2014! 
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