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Voorwoord 
Hij heeft even op zich laten wachten maar de 
tweede nieuwsbrief van de familievereniging Van 
Namen is dan ook een feit. Het onderzoek vordert 
gestaag maar we komen steeds een stapje 
verder. We hebben inmiddels al zoveel informatie 
ontvangen dat het ons nog niet is gelukt alles te 
verwerken. We proberen zo spoedig mogelijk het 
een en ander te publiceren op internet 
 
Fotogalerij 
Om een compleet overzicht te krijgen van de 
familie Van Namen is er besloten een fotogalerij 
aan te leggen. Heeft u foto’s van uzelf, kinderen, 
ooms tantes opa’s en oma’s, dan kunt u deze 
naar ons opsturen. Dit kan zowel per post als per 
mail. Indien u niet prijs stelt op publicatie dient u 
dit erbij te vermelden. 
 
Familiewapen gevonden 
Tijdens onze zoektocht naar informatie over de 
familie Van Namen zijn we in de bibliotheek der 
Nederlandse letteren gestuit op het boek: De 
Grimbergsche oorlog. Ridderdicht uit de XIVe 
eeuw (2 delen) (ed. Ph. Blommaert en C.P. 
Serrure). C. Annoot-Braeckman, Gent 1852-1854. 
In dat boek troffen we de volgende afbeelding van 
“DE GRAVE VAN NAMEN” aan. 
 

 
 

Komende nieuwsbrief meer over de gevonden 
informatie. 
 
Wikipedia 
De familie Van Namen is sinds kort ook aanwezig 
in de grootste encyclopedie van het internet. Een 
artikel van de heer A. van Naamen van Eemnes is 
mede door onze informatie tot stand gekomen en 
te bezichtigen op het world wide web. Hier de link: 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albertus_van_Naamen
_van_Eemnes 
 
Website 
Door problemen bij de hosting provider is de 
website afgelopen zomer uit de lucht geweest. Op 
dit moment zijn al de problemen weer opgelost en 
kunt u de site weer bezoeken. 
 
Onder het kopjes nieuws zullen voorts de updates 
van de site worden vermeldt zodat u kunt zien 
wanneer er nieuwe informatie is toegevoegd. 
 
Donaties 
Voor het verrichten van verder onderzoek is de 
vereniging afhankelijk van giften. U gift is fiscaal 
aftrekbaar. Vraag voor meer informatie op bij het 
bestuur. 
 
Contact 
Heeft u vragen/opmerkingen of suggesties dan 
kunt u ons altijd mailen, bellen of een brief sturen. 
 
Familievereniging Van Namen 
Willemstraat 33 
2316 CR Leiden 
 
Van Namen Foundation 
Willemstraat 33 
2316 CR Leiden 
 
Tel: +31 (0)615692834 
info@vannamen.org 
www.vannamen.org 
 
 
 

 




