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emperman Journaal 
F A M I L I E B L A D  V A N  D E  V E R E N I G I N G  K E M P E R M A N  

Van de Voo~zitter Wmr zitten ze? 

Eam,&m&l& er# 'n vvoom'tbI~ V iadph&w@~*e  wan K e m ~ m m e f i  volgatas 

Het faar 149 I - m wste vermigin$$ &, ~ojkshBWg .va& 31 W 1447. 
jaar - loopt tm ginde; het is de Dt w h  het.g&@k vah @w twb wat bejaarde ge- 
m ~ @  waard nm de vaorbjje ge- geu$Íi$is g&h$gkt5 ia kt feit dar dit de laarste uitgewerkte 
b .emnLse~ rígg m, te gedenken vo lMj l i g  J$. 
Og 27 okrober 195H) riebmn ruim r W&PBQ& .dip gepvens van be- 
I34 Kmpetmanna en rrquwen in lang, arhdat, w&-- M +aa&m&k in da 1% NU w vast- 
Huissen arke fa&s<~renlging op. loopt, dm& gegevknS gebndkl kunnen dorden om vast te 
WW juis in  Hu.iswnn? , _  staen in welke phsen'wntiied g e z d t  kan  warde^, 

' .k vwttrekkgrs %n wrqni&-tg, Tm Km&EWw 3mr cg@ Gefd@q%ijinA &b gegeq&s van belang. als in- 
L r d d y  Lcsz, gehuchuwd met gempman p %K+ bij; **win G W  wii tiie huaige &m*mm- 

h 4  R.$Ksarkyiief Gelddanti, hadden m jarenlang ,wde& mri. D& Es. kt k a h ~ m  mdh~zo& dat is gericht op het 
arsO. abohderlijk m Iater s-& f&s 'o gwd hef van vwkrijgen yan zowel een totmlheld vàn d~ Kempermannen 
270 jmr Kernphìan~$chitd&nis uitgq&. H& Wr-0.f na- AS de v $ r W e n  lussen de Bempermnnen onderling. 
zaten van WiIJem Kempman,  die ropd 1720 in Huiasen 
kwam wonen: Latere generaties van deze stamader bleven Onderstaand schema geef1 om een b& van de verspreidmg 
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Noord-Holland 4 1 S 
Noord-Brabant 14 59 

1 36 
' 275 dedd~mers, dus ruim het dubbele van de opsichtings- 

verga&fng. @ de+ bjjeenkornst werd fiag eens duideIijk Gelderland 34 4 L6 
- .esnmk&iat Qe Huissens tak slechts 'n aanzet is geweest, AmsteFdarn 1 47 

de hels idlhg v e l  verder reikt, maar niettemin kon op Overijssel 11 ' 63 

1 dat mmeot alleen mg maa~ 'n goed overzicht van de tak Zeetand 1 1 

' . Huissen wbrden gegeven, Utrecht 5 21 
Om ons d e l  nog eens duidelijk zichtbaar re maken zal op Groningen 1 3 

zondag S april de algernetre tedemergardering plaa~- Drente 1 I 
uíhd~n in 's-Heerenberg in de Liemers, bakermat van alle Totaal 88 - 71 I 
Kempermannen. Het M u u r  zal zijn uiterste best doen meer 7 

mensen te b e ~ ~ e n  bij h& geneakisch wdemek. Eedere Uil dit overzicht bIijkt dat Gelderland met 4 16 perSQII@n he! 
generaties dan onze Willem en huri verbanden moeten boven best mrtegerrwaordigd is. Wo~nplaawen in de= prnviMie 
water komen! zijn onder meer Doetinchem, Gendringen, Hciism, Nijw- 

arad K~~~~~~~~ gen, Wehl. Wisch, Hummela en Keppel. 
Het v e ~ p e i d i n g s g b i  van 88 woonplataen ,geeft al aan 
dzrt er vmr de genaafdgie-cammi$$ie nog veel werk E doen 
staat. 

Ledenaantal 

Volgens apgave van de penningmeester was op de datum 
van de laatst gehouden bstuursvergadering ( I  S november 

- 1'991) het l e d ~ ~ l  gestègen t02 2 2 .  Op zich een heel 
U r n o o i  getal maar het kan na$ beter! !! 
' 

Maak uw familiel&n die nog geen lid rijn D& warm VdOr 

het Iidmaaaschap. De wijzc van aanrnelditig rreft u aan op r 

pagina 4. 



PORTRETTEN* GALERIJ 
I n  hei Kemperman Journaal nr. 2 van juni I99 I stond een 
familie-portret uit Huissen. In deze aflevering een vervolg 
op deze Foto n.l.  het gezin van Bernard Joannes Kemperman 
en Maria Derksen (respeciievelijk nr 1 en nr 10 op de foto 
in Kemperman Journaal nr. 2). 
De datum waarop de foto is gemaakt is niet precies bekend 
maar moet ongeveer midden van de twintiger jaren liggen. 

Hebt u aak nog oude familie-fogq's, stuur dan een &f.uk .q naar de redactie zodat deze doar kan pan. 
Vamelf&prekend ontvangt u de foto retour. . .  

~ e r i c ~  vmr d m  &@&k kynt u zenden aan: Zoals ir al in het waord van de voorzitter kon Iezen ml de 
Ton &empm~mq~~ P~stbti's-75., 3940 AB Doorn. ledenvergadering 1992 worden gehouden op paddag 5 q r i l  

- Dvefiden fk Gamideren op. tQ aktohr t 991 & h ~ s  
in 's-Heerenberg. 
Naast het officiëie geh1t6, waarin onder andere de was#&l- 

L- Kmperman* ech&- uan L' wen 'fl de leftijd van 
Eng hef MB1pau&ijr reglement aan de o& d,)komen, 

69 jaar. wargilt er gezocht naar mo~eli$cMen die dag mk wat map - CTmouwd: op 15 mvembr 1991 d@ Angeh Kernpeman ontspannende onderdelen te, organiseren. 
%n Ranald M i e r s  ui Wester wort In het huwe@k geW&ed. u 

Rwruear deze daturn alvast. in uw npg brandschone agenda Proficiat! ' 1992, Wij rek- op apn grGe opkomst! 



- Produkt fotografie - B~uidsrsobrMq~ 
Thee Ke mperman - Pbrtretfaogafis 
Koalm~esstraat 13 - (;ufsus?%n 

r 1826 i& Alkmaar - Fotografica 
Tel: 0724&2528 - Colorgrafie 

Wilddief of gewoon een gede huisvader 

Dit verhaaI gaat over vader en zoon K e r n p e p .  
Gradus (de vader) geboren op 17 februari 1819, als zoon 
van Henricus Kemparman en Johanna Oversteeg. Hij is .ge- 
huwd met MechtiIda Wilkmen te Wuissen op 4 april 1342. 
Uit dit huwelijk zijn l l kinderen gebaren w m n d e r ,  op 
I I december 1848 Gerardus. 

B ~ d e  zijn ze in m K i @ - m ,  met jiy&& voor wat in 
het vonnis wordt hrI&hréven alk "&&&I rner:W jet- 

-weer, in den hand, in een &&de houding, te gmd-Br 
L landerijei gelegen in het bw~schap Karrkw&.&W 
Mgemn en hef schietai van am R&$ in de hmwireip v a  
Brandhalaaf., zonder &n schrlReIljke, ver$unnhg van dwi 
eigenaar", 
Mt vonnis is verleden "'in den zake van den heer arnbtenak~ 
van het oP~nbw~-ministerie bij'het kantongerecht te E l ~ t  ap 
&n 8q saptember -1@54''. 
Rel bgtreh in deze M& Grqd~s- sr. en zip mager Theo- 

$1 10,- opgelegd of een gmangeniwtraf van, voor Gradus 
!O dagen en vaaf jewbpn 4 
I3aarbij worden m& d ~ f a g b  bw~n van -at% 
"jd~@ewerbfi~ verbeuPa verkhrd. ALS de wapens ni& 
wo'rd* hpkverd, af de geschatte w d e .  vm ~ h g - p m j  
J t@- elk Biet vjordt voldaan, kFijgen 9 &i& gen extra 

. ' gevmgmhsifaf van 5 dageh. + 

Ba stqpers%loed yan vadet Of&dits Wrdt da;Sr@gevCn aan- 

v zmn Gemdus. Dat bIijkt: uit een vonnis van dmHde 
chtbnnk, gedateekd 28 *ril 1867. De m n  erardus is 

dan 19 jaar oud. WaarscGjnlijk Worden de al genmmde 
zwager Jeurisen en ene Hkrmanus Maassen gepakt, en wem 
vader en zoon, op dat moment, de dans te ontspringen. 
Ze worden echter w1 mede-v~roordeeld. Het kan mk m 
zijn dat er 6 personen rijn opgepakt, waantau er nu 4 
~ordea vesoodeeld omdat zj elk aen *n droegen, 

De gedaagden zijn Eifaassen m Jeurissen en Grdus sr. m 
zoon brardus.  
Citaat uit de tedastelegging: 
'?Gezien de dagvaarding an laste van de gedaagden, opge- 
maakt, beklaagd wegens het jagen in gesloten jpgtrijd, zonder 
vergunning in vereniging met twee &ere personen, waar- 
van vier, & &en geweer in enen jagthouding en enen haas 
m een @sst& drwg daarbij her hoofd an het grmtste g -  
belre van !m w e ' c h t  m$ rode daeken vermomd in hel 
3bsss;fleveld Yan A n p M  dm wmtre&s 7 uur".. 
'% uitspraak is, mak gezien de h g t b  ewm, hrtssrrnt. 

liiitaat uit het vonnis: 
''Elekt vrwirth op ip.55 van het walm& van Strafregt. Ver- 
omdelen & schuldig verkiaadm elk tot twee &Idboatan 
van fl a,-. Bepalend dat, zo de vermdeelden in gebreke 
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biijven, om binnen twee manden, na dmrtoe te zijn aange- 
maand, de opgeIegde boeten te voldoen die alsdan zuilen 
vervangen wordm door enen gevangenisstraf van 14 dagen 
vom elke boete volgens act,77. Verklaren verbeurd ten be- 
hmvc van 's Rijksschatkist de geweren w a a m d e  gejaagd is 
en de haas die geschoten is, worden de geweren elk op 
fl 10,- geschat eri de haas op 75 cent". 

Vamis van ter regtzitting van de 110e oktober 1867 te Elst. 

Van de redastekgging van de vermomming worden ze alle 
vier expliciet vrijgesproken. 
Uit het voorgaande moge' duidelij k zij n dat genealogisch 
onderzoek niet alleen de goede, maar ook de "slechte" 
eigenschappen van o m  voorouders aan het daglicht brengt. 

IQ X iptuurqqrgakfig van 143 november 1991 fhamen 
mder qapi rfe w.de?: 
- de dpfinitieve wstste1lirrg van de tekst van het Huishoude- 
lijk %&ment; 
- de uiltgeiding van de genealogie-emissie. Tot deze 
commiwie zijn toegetreden H. van Delft uit Oi-rwijk en - 
J .  L. A. K e r n ~ r m n  uit Rogsendaal; 
- volgeris het rooster waren er eind J9?2 drie besiuurs~izden 
aa# de beurt om af k treden, n.l. Ton Kempemn,  Hade 
Kernprmm en Eric Kempermaa Alle drie wwe'n zij bereid 
tiet kstuurslidmar~tschzrp voor ten nieuwe periode te aan- 
vaarden. 
Yamlfsprekend komen deze punten terug in de ledenverga- 
dering 1922 ter bekrachtiging door de lalen. 

Adverteren in ons Kemp- JouirnsiaI 

Wij meken adverteerders die een advertentie jn ons Wad wtUen 
zetten. Liefst (niet noodzakelijk) met de naam Kemperman 
er in. Een advertentie van het format 27.5 x 90 mm kost u 
f 35,-. dat is het minimumformaat, Grotere formaten kasten 
in verhouding meer. Met een advertentie steunt u ons bij de 
uitgave van dit blad. 



pm$aon afstamen, dit wapen gebruikeh 
Over Familiewapens Men kan dit wapen dan ook gqma,Wijk geegiswerd 

ktijgen. --% 

~emps.rmatilwrouw 

U bent loch ook Ild van 
de IC&&+E~AM 
FAMKlEVERENIGINBI 
NIET? 

U kunt lid wqrden 
tioor o*srtnakhg v m  
f' 35,- op banknr. 
55BB.83..959 t,n.v. 
da familauerenighg 
Urnpetmah. 

Op bijeenkomsten van bme Kempman-Vereniging is de ~ r e d d ~  Lem keft al i1 een w a p  van m Kernprmg 

vraag naar vorm gebraçht, of wij aiereen farnilkwap~n gevondeq, dal-in dit wmmer van het Kemperman Jou 

zouden kunnen verkrijgen, 
d 

afg&& wordt, maar hij kan nog niet de relatie,bewijzen. 

Oproep 
Dm bét ondermk 
,,r onu smcms 
an familie te verge- 
mskkenjken venasbd 
wlj u trouwboekjes, 
bidprentjas, e.d. lof 
k o ~ i e l n  ervan) 
ta zenden naár 

Ton Kernpetman 
'M~bu$7.5 
3940 A0 Doom 

Sinds de middelwuwen zijn wqens bekend. Zij werden toen 
gebruikt door ridders en Kim &ivo&, e$ aangebr& -ap 

Men hein mi èchret,zlf &R wapen ontwerpen, liefst met de 
hulp ira in hhmidids, want de vmrschriften zijn zeer 

schild, harnas m paardedek om in de strijd Maad en vijand *trar. Het mg bijymbId niet tevee l 
te kunnen onderscheidek Ook kon mm izm akien w:aw- 
merken met een afdruk van een zegdring met wapen in 

Ikwapen is thans geen eenvaudjge 
zaak. Nqtuurlijk kan men voor zichzelf wel een wapm enotit- gesteld worden. 
werpen, maar dit wapen dan geregistreerd te kr1ge.n is een Za luidt de eerste bepaling vmr opname in het register: 
andere zaak. En zonder registratie is het niet meer dan een "w bcsfuur van de stichting C.B.R. beslist wer de registratie 
EX-~jbris of monogram, en I;an deze- zonder opgave vah redenen weigeren"! 
De gefiakkelijksts weg zou zijn als de genealogie-commissic De gene plogicsommissic op dit punt, maar deze. 
een wa&n mu vinden van een Kemperman, dat in her ver- zaak ml nog wel veel tijd vergen. 
tetien knderd  jaar in gebruik is geweest, want dan mogen .--- 
alle Kempermannen, die kunnen bewijzen dat zij van deze 

Ton vanai3L 

Druk: 
K m p e m n  Arnhem 


