
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
 

Familiedag 

Het is alweer 7 jaar geleden dat wij de laatste familiedag georganiseerd hebben in 

Breda naar aanleiding van de tentoonstelling “Woord en Wapen” in de Grote kerk 

van Breda. Hoog tijd dus voor een nieuwe familiedag. 

 

We willen een familiedag organiseren op zaterdag 14 oktober 2017 in Huissen. 

Gedurende de 16e eeuw waren een aantal generaties van onze familie burger van de 

stad Huissen. Zij bezaten er huizen en veel grond. Daar willen we natuurlijk meer over 

te weten komen. Emile Smit zal na de lunch een lezing houden met aansluitend een 

wandeling door Huissen. 

De bedoeling is dat de dag van 11:00 tot ongeveer 16:30 gaat duren.  

De kosten voor deze dag bedragen € 30,00 per persoon, € 15,00 voor kinderen onder 

de 18 jaar. Dit is incl. koffie/thee en de lunch, excl. drankjes. 

 

Wilt u de familiedag bijwonen? Geeft u zich dan zo snel mogelijk op, zodat we een 

goede inschatting kunnen maken van het aantal deelnemers. Dit kan bij Constantijn 

(c.kamerling@planet.nl of 070-4278775). 

 

Genealogie 

Eric heeft nadere informatie gevonden, waardoor aangetoond kan worden dat de [ … 

] haken aan het begin van de genealogie kunnen vervallen. De stichting zal hierover 

contact opnemen met de redactie van het blauwe boekje. 

 

Het Blauwe boekje 

De Kamerling stichting heeft nog een aantal boekjes op voorraad. Deze kunnen 

besteld worden via Eric of Constantijn. 

Voor deelnemers aan De van Buckhorst Kamerling Stichting bedraagt de prijs € 48,- . 

Heeft u eerder een boekje besteld of wilt u meer dan 1 exemplaar bestellen, dan is de 

prijs vanaf het tweede exemplaar € 25,- per stuk.  

De boekjes zullen ook verkrijgbaar zijn op de Familiedag op 14 oktober a.s. in 

Huissen. 

 



Samenstelling Bestuur 

Op 19 maart j.l. is Freek Kamerling benoemd tot vicevoorzitter van De van Buckhorst 

Kamerling Stichting. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 

 

Voorzitter:  Eric Kamerling  ejc.kamerling@planet.nl 

Vicevoorzitter: Freek Kamerling  freek.kamerling@planet.nl 

Secretaris:  Anneke Kamerling  anneke@het-boekje.nl 

Penningmeester: Constantijn Kamerling c.kamerling@planet.nl 

Bestuurslid:  Kristiaan Kamerling  kamerling@me.com 

 

Deelnemen aan de Stichting 

Wilt u deelnemen aan De van Buckhorst Kamerling Stichting? Dat kan!  

Door middel van uw bijdrage (€ 10,- per jaar) steunt u het genealogisch onderzoek 

naar de familie Kamerling en aanverwante families. Daarnaast draagt De van 

Buckhorst Kamerling Stichting zorg voor het bijeenbrengen en - houden van alle 

stukken betrekking hebbende op de familie Kamerling en aanverwante families, 

waarvan de genealogie is gepubliceerd in het jaarboekje van het Nederland's 

Patriciaat anno tweeduizendveertien, jaargang drieennegentig, en het versterken van 

de familieband. Voor het versterken van de familieband organiseert ze familiedagen. 

 

Telkens als het bestuur dit wenselijk acht, maar ten minste één keer per vijf jaar, 

wordt een vergadering bijeengeroepen waarvoor alle deelnemers worden 

uitgenodigd. Deze vergadering wordt aangeduid als de vergadering van deelnemers. 

Een vergadering van deelnemers wordt bijeengeroepen door het bestuur. 

 

Register van belangrijke familiestukken 

Eric en Constantijn zullen een register opstellen van belangrijke familiestukken, te 

beginnen met de familiestukken die reeds in het bezit zijn van De van Buckhorst 

Kamerling Stichting. Vervolgens zullen stukken die in het bezit zijn van familieleden 

worden opgespoord en geregistreerd.  

Heeft u familiestukken in uw bezit die van belang zijn, zoals familieportretten, 

zegelringen, historische documenten, foto’s, brieven e.d.? Zou u dit dan willen melden 

aan Eric of Constantijn?  

 

Schenken 

Denkt u ook eens over de mogelijkheid tot het schenken van belangrijke 

familiestukken aan De van Buckhorst Kamerling Stichting en het (terug) in bruikleen 

krijgen van deze stukken. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij Eric of 

Constantijn. 
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