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Het beste voor het laatst bewaard? 

 

De afgelopen maanden is de tijd gevlogen! Ondanks de noeste arbeid is het niet 

gelukt om het laatste familieboek in een vorm te gieten die fysiek overdraagbaar is, 

ofwel het is nog niet gedrukt. 

 

Het manuscript is wel af, met 270 bladzijden is dit boek een waardige afsluiter voor 

de boekcommissie! Krakend en met af en toe zwarte schermen heeft Word alle tekst 

en foto’s opgeslagen in het bestand, dat zo groot is geworden dat (waarschijnlijk) de 

grafische kaart van de computer heet moet zijn gelopen. Ik had vanaf de 

jaarvergadering niet echt de wind in de zeilen omdat de ‘oude’ computer het begaf 

en de externe harde schijf bij controle ‘leeg’ bleek te zijn. Met een ‘recovery-

programma’ konden de meeste bestanden weer worden teruggezet. Bij opname van 

foto’s in het boek bleek dat verschillenden onherstelbaar vermink waren. Opnieuw 

opduiken uit het fysieke dossier (20 ordners) was dan de enige mogelijkheid. De 

term monnikenwerk is me regelmatig door het hoofd geschoten. Vanaf ongeveer 

half november is het werk echt goed op stoom gekomen. Zonder de index met 

namen zitten er nu ongeveer 235 héél leesbare bladzijden in. Naast de tak Didam-

Doesburg, bestaat het grootste gedeelte van het boek uit de revisie van het eerste 

familieboek: Etten-Gendringen-Huissen. Voor zover bij ons bekend, is dat deel van 

de familiehistorie uitgebreid met ongeveer 15 jaren en vooral de aanvulling van de 

naar Amerika vertrokken naamgenoten is noemenswaardig. Maar ook de al meer 

bekende geschiedenis van de tak Etten-Gendringen-Huissen is aangevuld. 

 

        

 

 

Daarnaast zijn een tiental pagina’s uit 

het boek van de tak Hummelo en 

Keppel opgenomen, nadat ze van de 

fouten zijn ontdaan en aangevuld met 

nieuwe gegevens.  

 

Er is nog één hobbel te nemen. Tot nu 

toe is het niet gelukt om een drukker te 

vinden die voor een ‘aanvaardbaar’ 

bedrag 200 boeken met harde kaft kan 

produceren. Ook de oproep op de 

laatste jaarvergadering heeft niet geleid 

tot een oplossing. Er wordt naarstig 

verder gezocht en ik ga ervan uit dat 

het binnen de financiële mogelijkheden 

ligt om begin 2015 het boek te laten 

drukken en aan onze leden te kunnen 

presenteren en overhandigen.  

 

Namens het bestuur, Thijs 

Kemperman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van 

Familievereniging 

Kemperman wenst jullie 

prettige feestdagen en een 

voorspoedig 2015 

De laatste jaarvergadering 

zal worden gehouden op 

zondag 12 april 2015 
 

Je aanwezigheid is 

natuurlijk van belang in 

verband met het vervolg 

van onze gezamenlijke 

Kemperman erfenis. 

 

Ook praten we je dan bij 

over de ontwikkelingen ten 

aanzien van de dan, naar 

verwachting, opgerichte 

Kemperman Stichting. 

Hierboven staat een bidprentje voor drie jonge kinderen uit het gezin van 

Johannes (VIII.131) Kemperman. Maria, Johannes en Hendrikus worden op 

jonge leeftijd tegelijkertijd begraven op 1 april 1926. Naspeuring leverde geen 

oorzaak op. 



 

Voortzetting van de Familievereniging in een stichting. 

 

In het Kemperman Journaal 44 van december 2012 heeft Thijs het onderwerp 

aangekaart: ‘Hoe verder met de Familievereniging Kemperman?’. Als vereniging 

hebben we te maken met een teruglopend aantal leden, die bovendien een hoge 

gemiddelde leeftijd hebben. Daarnaast is het einde van het genealogisch onderzoek 

wel zo’n beetje bereikt, en hebben we alle ons bekende Kemperman-takken 

beschreven in een 4-tal publicaties. Het 4e boek gaat begin volgend jaar verschijnen. 

En ‘last but not least’ is er onder de leden vrijwel geen animo om bestuurs- of 

commissietaken op zich te nemen. Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen, en die 

zien zich genoodzaakt om vrijwel alles zelf te doen. Om die reden is op de laatste 

jaarvergadering, 13 april 2014 in Doetinchem, door het bestuur het voorstel gedaan 

om de vereniging om te zetten in een stichting. De jaarvergadering heeft unaniem 

besloten om de vereniging in 2015 op te heffen, en een stichting op te richten, en het 

archief van de vereniging door de nieuwe stichting te laten beheren. Opheffing zal 

niet eerder gebeuren dan ná publicatie van het 4e boek. Sinds die ledenvergadering 

zijn we als bestuur verder gaan onderzoeken hoe we dit plan praktisch kunnen 

vormgeven. Een voorlopig plan wordt hieronder verder beschreven.  

 

Het doel van de stichting: 

De nieuwe stichting heeft tot doel om de ‘erfenis’ van de Familievereniging te 

bewaren en te bewaken. Tevens moet het genealogisch onderzoek en de 

archiefstukken hiervan toegankelijk blijven voor mogelijke toekomstige 

stamboomonderzoekers van de Kemperman-takken. De huidige familieboeken 

blijven beschikbaar voor verkoop, zodat geïnteresseerden kennis van de 

familiestamboom kunnen blijven nemen. Incidenteel zouden vanuit de stichting 

familiereünies georganiseerd kunnen worden, maar dit wordt zeker geen hoofddoel 

van de stichting. 

 

Leden & bestuur: 

Een stichting heeft geen leden. Wél willen we de huidige leden van de 

Familievereniging op een of andere manier op de hoogte blijven houden van 

interessante ontwikkelingen; maar hiervoor lijkt digitale communicatie meer voor de 

hand liggend dan de traditionele brieven.  

Een stichting moet een bestuur hebben dat uit tenminste 3 personen bestaat. 

Momenteel zijn er al 3 potentiële kandidaten voor deze functies. Zodra de oprichting 

van de stichting een feit is, zullen we hier nadere mededelingen over doen.  

 

Financiën: 

Aangezien de toekomstige stichting geen leden heeft, vallen de gebruikelijke 

contributie-inkomsten weg. De uitgaven worden ook belangrijk gereduceerd, omdat 

we lidmaatschappen, abonnementen etc. zullen beëindigen, en ook geen jaarlijkse 

ledenvergadering meer organiseren.  Ons voorstel is om het resterende vermogen 

van de vereniging als ‘startkapitaal’ aan de stichting over te dragen. Momenteel 

hebben we ± € 5000 ‘in kas’, maar na aftrek van de kosten van boek 4 zal dit 

aanzienlijk geslonken zijn. Verdere inkomsten van de stichting zijn boekverkopen en 

incidentele giften.  

 

De stichting heeft, net als de huidige Familievereniging, geen winstoogmerk, en valt 

belastingtechnisch in de categorie Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). 

Giften aan de stichting zijn daarmee fiscaal aftrekbaar.  

 

Website: 

Om het familie-archief en boekpublikaties ‘zichtbaar’ en vindbaar te houden, is een 

website een hoogst noodzakelijk middel. Gelukkig is Remi bereid gevonden om in 

de toekomst de website levend te houden. Hoe de toekomstige website eruit moet 

zien, is nog onderwerp van nadere besluitvorming.  

 

Statuten/juridische aspecten: 

Juridisch gezien is het direct omzetten van een vereniging in een stichting een 

tamelijk lastige klus. Het is veel eenvoudiger om een nieuwe stichting op te richten, 

en vervolgens de vereniging op te heffen en de bezittingen over te dragen aan de 

nieuwe stichting.  

 

De nieuwe stichting zal bij notariële 

akte worden opgericht, en statuten en 

een huishoudelijk reglement moeten 

hebben. De stichting zal in het register 

van de Kamer van Koophandel worden 

ingeschreven. Deze inschrijving 

beperkt de aansprakelijkheid van 

individuele bestuursleden.  

De besluitvorming binnen het bestuur, 

alsmede de wijze van benoemen en 

ontslaan van bestuursleden wordt in de 

nieuwe statuten vastgelegd.  

 

Tijdsplanning: 

De leden hebben op de laatste 

ledenvergadering (Doetinchem) het 

besluit genomen om de vereniging in 

2015 op te heffen, en de 

voorbereidingen te starten tot 

oprichting van een nieuwe stichting. 

Het plan is om de nieuwe stichting 

begin 2015 op te richten, en de statuten 

notarieel bekrachtigd te hebben. Dan 

kan de Familievereniging officieel op 

de komende, laatste ledenvergadering 

worden ontbonden.  

 

Uw gedachten, commentaren hierop 

zijn van harte welkom; neemt u contact 

op met één van de bestuursleden 

(bestuur@familievereniging-

kemperman.nl) of met Eric op 06-

19694913.  

 

 

 

Etten-Emmerich-Leeuwarden 

 

Tijdens het nalopen van alle ordners 

kwamen we ook die van Etten-

Emmerich-Leeuwarden tegen. Het lijkt 

een beetje een grammofoonplaat te 

worden, maar een genealogie is nooit 

af. Niet aan de ‘vroegere’ kant en ook 

niet in de huidige tijd. Zeker niet als je 

echt in de breedte probeert om alle 

informatie boven tafel te krijgen, zoals 

in onze familievereniging het geval is 

geweest.  
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(vervolg Etten-Emmerich-Leeuwarden) 

Met de ontstaansgeschiedenis naar onze gezamenlijk naam hebben we verschillende 

ontstaansplaatsen gevonden en meer dan evenveel ‘takken’. De verwevenheid van 

de Silvoldse takken is een mooi voorbeeld: de 4e tak, die van Kemperman-Withaegh, 

kom je in het begin van de andere drie Silvoldse takken tegen als (doop-) getuigen, 

maar de aansluiting naar één gezamenlijke voorouder is niet te maken. Lees het 

begin van boek 2 er nog maar eens op na. De eerste keer dat er een ‘naamgenoot’ 

opduikt is in 1520 (!), Jan upten Kempen. In 1647 is er een vastlegging van Herman 

Kemperman en in 1740 is er Steven Cemperman. Allemaal in de Silvoldse hoek, bij 

de ontginning van ‘de Kempen’en ‘de Bijvanck’, maar onvoldoende tussentijdse 

(gevonden?) vast- leggingen om een bloedlijn vast te kunnen stellen.  

Zo ook in Etten. Boek 1 en ook weer boek 4 geeft een prima beeld van de tak Etten-

Gendringen-Huissen. Maar ook in en rond Etten hebben we geboorte- en trouwaktes 

die daarin niet passen. Twee ‘doodlopende’ genealogiën (takjes) zijn daar het 

voorbeeld van. We hebben Jan uit Etten en Sebastianus uit Etten. Die laatste is de 

oudst gevonden Kemperman van een takje van vijf generaties. Sebastianus trouwt 

met Anna Gertrudis Huerlands op 12 april 1733. Van de zeven kinderen wordt er 

één in Etten en de rest in Emmerich geboren. Van de vier zonen zijn van twee de 

nazaten gevonden. Van de een zet de lijn zich voort in (globaal) Leeuwarden en 

Amsterdam, van de ander worden de nazaten geboren in, voornamelijk.  Emmerich, 

met vertakkingen naar Leeuwarden. De (ons bekende) genealogie eindigt met de 

vijfde generatie bij de kinderen van Arnoldus Lambertus, geboren op 21 februari 

1833 en op 28 januari 1857 gehuwd met Colletta van Beveren. Zij krijgen twee 

kinderen, een dochter en een zoon die overlijdt op 20-jarige leeftijd. Einde (van de 

ons bekende) genealogie. De genealogie is door Freddy uitgeschreven. Dat onze 

genealogen ook naarstig hebben gezocht in Duitsland, blijkt wel uit de kopieën in de 

ordner. Daarin zit onder meer een kopie van een doop van Hendrick Kampman uit 

Goy, op 9 april 1623. Zo ontstond ook de naam Kemperman in de genealogie van 

Hummelo en Keppel! Dat is de kopie hieronder.  

 

 
 

 
 

Jacobus Kemperman treedt dan in het huwelijk met Joanna, van wie de achternaam 

begint met een P? De beide voorgaande vastleggingen stammen uit de Sint Martinus 

parochie van Emmerich.    

Mocht het zo zijn dat over enkele generaties enthousiastelingen opstaan die ‘verder’ 

willen met het onderzoek naar de Kemperman historie, ligt hier nog wel wat te 

onderzoeken. In elk geval over de grens bij Emmerich. 

 

 

VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, gehouden op 13 

april 2014 in Grand Café “Het Perron” te Doetinchem. 

Er zijn 37 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.  

Agendapunt 3a) wordt toegevoegd voor info over de website. De agenda wordt 

daarna vastgesteld. 

 

3. Mededelingen. 

Er zijn twee afmeldingen voor de vergadering binnengekomen. 

 

3a. Website  

Remi: de website wordt behoorlijk intensief bekeken. Er zijn sinds de start 11.000 

bezoekers geweest. Het afgelopen jaar hebben 1600 mensen de website bezocht. Er 

is ook belangstelling vanuit het 

buitenland. Daarnaast zoeken veel 

mensen naar informatie over Silvolde.  

 

Tip: meldt u alvast aan voor de 

digitale nieuwsbrief. Na de omzetting 

van de vereniging naar de stichting 

blijft u op de hoogte van de stichting. 

Mogelijk is het opzetten van een 

digitaal adressenbestand een optie.  

 

4. Notulen van de algemene 

ledenvergadering op 14 april 2013. 

De notulen worden vastgesteld, met 

dank aan de secretaris. 

 

5. Doornemen en vaststellen van het 

financieel verslag 2013 en verslag van 

de kascommissie over 2013 en 

decharge van het bestuur. Eric licht het 

financiële verslag toe.  

Inkomsten en uitgaven: De begroting 

loopt mooi gelijk aan de realisatie. 

Doordat de jaarvergadering in 2013 

iets duurder is uitgevallen, is er een 

klein negatief saldo. Dit wordt 

onttrokken aan de reserve.  

Eric neemt de balans door. Er is 

voldoende in kas voor het laatste boek. 

 

Henk geeft een verklaring namens de 

kascommissie (Henk, Ruud en Johan). 

De kascommissie is op 25 maart 2014 

bij elkaar geweest en heeft de 

financiële administratie doorgenomen. 

De conclusie is dat de penningmeester 

een volledige, transparante, kloppend 

en goed verzorgde financiële 

administratie heeft gevoerd. Het 

bestuur heeft het financieel overzicht 

ondertekend en de kascommissie wordt 

bedankt voor de inzet. 

Het bestuur wordt decharge verleend. 

 

6. Vaststellen van de begroting 2014 en 

contributie 2015. 

Eric neemt de begroting van 2014 

door. De inkomsten van de contributie 

wordt lager aangehouden. 

Waarschijnlijk is er dit jaar geen 

overschrijding in de kosten voor de 

Algemeen Ledenvergadering. Er zijn 

verder geen opmerkingen. 

Er zijn geen vragen en de begroting 

voor 2014 wordt door de 

ledenvergadering aangenomen. 

 

7. Bestuursverkiezing. 

Er hebben zich voorafgaand aan de 

vergadering geen (tegen)kandidaten 

gemeld voor de bestuursverkiezing. 

Thijs is dit jaar herkiesbaar en hij 

wordt door de vergadering herbenoemd 

voor 3 jaar of tot de periode van de 

omzetting naar een stichting.  

Links: Uitsnede van het  

huwelijksregister van 13 

april 1717, Jacobus.  



 

 

8. Verkiezing leden van de kascommissie 

De kascommissie bestaat nu uit Johan Velthuizen uit Renswoude, Ruud Kemperman 

uit Houten en Henk Boomkamp uit Raalte. Johan is aftredend en niet herkiesbaar. 

Maarten Kemperman uit Zevenaar meldt zich aan als nieuw lid. De kascommissie 

bestaat nu uit Ruud, Henk en Maarten.  

 

9. Mededelingen over het genealogisch onderzoek. Door Freddy en Thijs wordt een 

toelichting gegeven. 

 

Didam-Doesburg: informatie is compleet. Er staat vooral genealogische informatie 

in en wat minder verhalen. 

Etten–Gendringen-Huissen: is volop in de revisie met leuke verhalen. Graag nog 

aandacht voor het artikel op de achterkant van het laatste Kemperman Journaal 

(nummer 45). Wie kan antwoord geven op de vragen? 

Silvolde: Angéle heeft opmerkingen geplaatst over de genealogie in het boek. Deze 

opmerkingen worden in het nieuwe boek opgenomen. 

Amerikaanse tak: Er is informatie uit Amerika gekomen. Deze informatie komt 

ook in het nieuwe boek. 

 

Het 4e boek zal na de grote vakantie verder klaar gemaakt worden. Er zijn twee 

offertes van een drukkerij gevraagd maar de bedragen kwamen boven het budget uit. 

Het bestuur is naarstig op zoek naar een andere drukker. Als er nog voorstellen zijn 

dan hoort het bestuur het graag.  

Verder zijn er geen vragen. 

 

10. Besluitvorming opheffen vereniging en oprichten stichting 

Tijdens de vorige ledenvergadering zijn verschillende opties gegeven hoe verder te 

gaan met de vereniging in 2015. Toen is aangegeven dat er twee reële opties zijn: of 

een nieuwe impuls geven aan de vereniging of de vereniging omzetten naar een 

stichting.  

 

Het bestuur heeft deze twee opties verder bekeken en heeft gekozen om de 

vereniging om te zetten in een stichting. Voordelen zijn dat de boeken en 

genealogische informatie van de vereniging veilig gesteld worden. Het voorstel is 

om in 2015 de verenging te ontbinden en om te zetten in een stichting. Voorkeur 

gaat uit naar mei 2015 ergens in Huissen, daar waar ooit 25 jaar geleden de 

vereniging is begonnen.  

 

Er zijn drie leden bereid om deel te nemen in de stichting: Gaby, Eric en Ruud. 

Remi zal de website onderhouden. Er zal geen genealogisch onderzoek meer 

verricht worden, wel blijft de informatie behouden en toegankelijk.  

 

Aangezien er geen leden meer zijn, komen er geen contributies meer binnen. Het 

restkapitaal van de vereniging zal daarom in de stichting gedaan worden.  

 

Tips voor de verdere invulling als stichting:  

-abonneren op de nieuwsbrief via de website; 

-een e-mailbestand opmaken; en 

-communicatie bepalen (e-mail/website/telefoonnummers). 

 

Thijs maakt duidelijk dat bij een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden 

van de algemeen ledenvergadering, een voorstel aangenomen zal worden.  

Thijs formuleert het voorstel om de vereniging per 2015 te ontbinden en om te 

zetten in een stichting. Het voorstel wordt unaniem door alle aanwezige leden 

aangenomen.  

 

11. Huishoudelijke mededelingen omtrent het verdere verloop van de familiedag. 

Gaby ligt het programma verder toe. Na de lunch is er een rondleiding door 2 gidsen 

door Doetinchem. Om ca. half vier wordt op een terrasje de dag afgesloten. 

 

12. Rondvraag 

Vraag: Wat hadden toch een “huisdrukker”? Waarom worden de boeken daar niet 

gedrukt? Antwoord: De drukkerij is failliet. 

 

Vraag: Hoeveel nieuwe boeken worden 

gedrukt? 

Antwoord: Er worden 200 boeken met 

harde kaft gedrukt; het boek heeft 

ongeveer 350 pagina’s. 

Vraag: het 084 telefoonnummer werkt 

niet goed. 

Antwoord: Deze wordt binnenkort 

opgeheven en/of mogelijk herzien. 

Vraag: wat gebeurd er met de website 

als de vereniging stopt? 

Antwoord: Deze blijft, voor de 

vindbaarheid, onder dezelfde naam 

voortbestaan. Wel zal op de eerste 

pagina vermeld worden dat de 

vereniging is omgezet naar een 

stichting.  

Vraag: staat het digitale archief op de 

website? 

Antwoord: het genealogisch bestand 

van Silvolde is beschikbaar als .pdf 

file. 

 

13. Sluiting 

Thijs sluit om 12.05 uur de 

vergadering.  

 

Gradus Kemperman, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende 

leden: 

 

Voorzitter: 

Thijs Kemperman 

Woudlaan 5 

7004 GC Doetinchem 

Telefoon 06 1860 0626 

 

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 t.n.v. Familie-

vereniging Kemperman 

 

Genealogiecommissie: 

Freddy Lenz 

Activiteitencommissie: 

Gaby de Jager-Kemperman. 
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