
.• 

fa mi I ie-stichting 

vreugdenhi 
BANK (RABO) 31 . 36. 07. 060 ) D. te 1eren 
Postgiro ) 

53.11.808 

VAN DE VOORZITTER 

's GravenhagelDieren, december 1983 

INHOUD o.a.: 

~~~-~~-~~~~~-~~~-~~-~~~~~~~-~~~~g~~~~~~ 

Gea~hte V~eugdenh~llen, 

Het~~ al wee~ een hal6 jaa~ geleden,dat 
aan de mee~ten van u onze ee~~te b~~e6 
(d.d. 31 me~ 1983) ve~zonden we~d. 
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Pag. 3 Het begin (van het 
stamboom-onderzoek) 

Pag. 4 De hoed van Hare 
Majesteit ...... . 

Allerlei (Il.) Inm~ddel~ hebben velen van U ge~eagee~d: 
~ heel ve~~a~t en zee~ enthou~~a~t. Pag. 5 De oprichting van 

onze fam.stichting 
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Oo~ wa~en e~ ~ea~t~e~, d~e on~ aan~poo~
den onve~d~oten voo~t te gaan met on~ 
~n~t~at~efi. We zullen dat oo~ ze~e~ doen. 
Vaa~ de g~6ten, donatie~ en apb~eng~t van 
de ve~~a~hte ~tatuten z~jn we daa~ voo~lo
p~g aa~ ~n mate~~eel opz~~ht toe ~n ~taat. 
In totaal wa~ e~ tot e~nd novembe~ 1983 
b~jna fi.5.200,-- op de ban~- ofi g~~o~e~e
n~ng van de fiam~l~e~t~~ht~ng V~eugde~h~l 
ove~gema-a~t. 

To~h hebt u lang n~et allemaal van Uw be
lang~tell~ng bl~j~ gegeven. 

Vandaa~ dat we oo~ deze b~~e6 nog een~ 
toezenden aan àlle on~ be~ende V~eugdenh~l
len. (Op g~ond van de ~tatuten v~ndt toe
zending - tenmin~te één maal pe~ jaa~ -
no~maal ~le~ht~ plaat~ aan de begun~t~ge~~). 

Bent u nog geen donateu~? Nee? W~lt u dan 
~.v.p~ to~h al~nog uw b~jd~age ove~ma~en 
op het ban~- ofi g~~onumme~ van onze ~t~~h
t~ng? Eenmal~ge g~fit: een bed~ag naa~ ~eu
ze. Jaa~l~j~~e donat~e: min~maal fi.25,--. 
Alle ande~e V~eugdenh~llen zullen u e~ 
dan~baa~ voo~ z~jn. En uzel6 ~unt uw bela~
t~ngd~u~ ve~lagen doo~ uw g~6t o6 donat~e 
op te voe~en (b~j uw ~eek~ ove~~ge g~fiten) 
op uw bela~t~ng-aang~6te. 

Stamboom-onderzoek 

Koos Verhulst 1 

Meppelweg 1171 
2544 AC 's Gravenhage. 

Tel. 070 - 668686 

Jan V~./Velp 

Pag. 6 Het (voorlopige) 
bestuur 

vreugde
schoke 
le j a a r g a n g 

Van de redakteur 

Dit kontaktblad verschijnt onre
gelmatig, doch minimaal één keer 
(zo mogelijk twee keer) per jaar. 
Het wordt gratis toegezonden aan 
begunstigers. 

Artikelen, suggesties enjof wen
sen voor het volgend nummer s.v.p. 
vóór 1 maart 1984 toezenden aan 
de sekretaris (van dit .nummer 
tevens de redakteur). 

Sekretaris/penningmeester 

Maarten Vreugdenhil 1 

Zutphensestraatweg 56 a, 
6953 CN Dieren. 

Tel. 08330 - 27540 
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ALLERLEI <I.) 
--------------------------
Hoeveel Vneugdenhitten zijn en eigenlijk? 

Enig idee hoeveel Vreugdenhillen - allemaal afstammend van éénzelfde 
voorvader, geboren kort na 1600 - er momenteel zijn, waar ook ter we
reld? Omstreeks augustus 1982 schreef mij een Vreugdenhil dat hij eens 
de moeite had genomen in Nederlandse giro- en telefoonboeken te gaan 
tellen en hij kwam tot een voorzichtige schatting van minimaal 750 
zelfstandige leefeenheden . 

Toén al voorspelde Koos Verhuist, nog druk aan het verzamelen en orde
nen, dat het er belangrijk méér zouden blijken te zijn. 

Momenteel zijn 1060 adressen bij ons stichtingsbestuur bekend, verspreid 
over alle wereld-delen! (Aan al deze adressen wordt dit kontaktblad toe
gezonden). Nagenoeg alle adressen in Nederland zijn bekend, voor het bui
tenland ligt dat aanzienlijk moeilijker en het is ook bijna onbegonnen 
werk, die te pakken te krijgen. (Of zijn er soms enthousiastelingen in 
bijvoorbeeld Canada, de Verenigde Staten van Amerika, Zuid Amerika, 
Australië/Nieuw-Zeeland, Azië en Afrika die als "kontaktpersoonjkorres
pondent" willen gaan fungeren?! Graag!). 

Onder de genoemde 1060 adressen bevinden zich ook die van gehuwde meis
jes Vreugdenhil. Een flink aantal daarvan is begunstiger van onze Fami
liestichting geworden. 

Maarten Vr . 

PUBLICATIE VAN DE STAMBOOM? 

Bij de bestuursleden leeft vanaf het begin van de oprichting 
van onze Familiestichting de gedachte, dat wij t.z.t. zouden 
moeten proberen onze stamboom in boekvorm te publiceren. Te
meer nu gebleken is dat in feite àlle Vreugdenbillen familie 
van elkaar zijn, omdat zij é.én gemeenschappelijke voorvader 
hebben is dat een aantrekkelijke gedachte. Er wordt ook zeer 
regelmatig naar gevraagd, telefonisch en schriftelijk. 

Toch heeft het bestuur tot nu toe dit interessante idee niet 
willen en niet kunnen uitwerken. Niet willen: omdat tot voor 
kort nag lang niet álle gegevens van àlle Vreugdenbillen be
kend waren. En het uitgeven van een incomplete stamboom is 
natuurlijk een soort belediging voor degenen die vergeten zijr 
èn een teleurstelling voor hen die zo'n (achteraf: incompleet) 
boekwerk aanschaffen. Bovendien heeft het bestuur, zoals ge
zegd, het idee niet ktinnen uitwerken: zolang de huidige om
vang van het geslacht Vreugdenbil niet bekend is, kan de dik
te van het boek (en dus de prijs ervan) zelfs niet bij bena
dering worden ingeschat. En dat laatste is nodig om vervol
gens te peilen àf er (en zo ja: hoe groot) interesse voor het 
stamboom-boek is. 

De begunstigers van de Familiestichting hopen W~J ~n een vol
gend nummer van ons kontaktblad verder te kunnen informeren. 
Zijn er intussen tips, die ons verder kunnen helpen: graag! 

Sekretaris 
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HET BEGIN (VAN HET STAMBOOM-ONDERZOEK) 
=========== 

Toen mijn moedvr. op 30 jwU. 1980 op 87-jo.Jr)_ge lee.6tijd aveJr.leed - z-<..J Wa..6 

een V.tr.eugdenW - en -i.k da.aJLdoo.tr. opn-i.euw wvr.d gec.on6.tr.ontevr.d met 6amil.ie
be4c.he-i.den, wilde -i.k -i.n het najaa.tr. van datzelfide jao.JL ee~ -<..~ mevr. te 
weten ~omen. ~veJt mijn g.tr.ootvadvr. e. • .6. Nav.tr.aag b-i.j enkele oomé en tante4 gaven 
wel_en-<-ge b-<..Jzondvr.heden, mao.JL veel Wa..6 het n-<.et . Na nog wa.:t onbeduidende 
pog-<..ngen k.tr.eeg -i.k wat boekje4 ·in mijn bez-i.t ovvr. genealog-i.e (.6tamboom
ondvr.zoek). Vao.JLdoo.tr. wvr.d me al fl.a..6 du-i.delijk dat alleen doo.tr. met aveJr.leg te 
zoeken .tr.e4ultaten vvr.wac.ht mogen wo.tr.den. Mao.JL nog .6teed.6 da.c.ht -i.k .6lec.ht.6 aan 
"wa.t" gegeven.6 ovvr. mijn g.tr.ootvadeJL.tijk hu-<-.6. 

Al .6nu6 6elend b-i.j het CentJr.aal BWteau voo.tr. Genealog-<-e -i.n Ven Haag kwam -i.k 
evenwel zó veel"b-<-jzondeJt.6"te weten (n-i..et alleen ovvr. mijn g.tr.ootvadvr., mao.JL 
ovvr. veel mevr. V.tr.eugdenW.ten) dat ik al .6poedig wvr.d behept met een g.tr.ote 
weetgivU..ghUd. Zoali u weet i-6 dat Za.a.t.6te veelal de beg-i.nnende amateuJt
genealogen - mruvz. die niet alleen - ugen; eJt -i..6 wel een beg-i.n mao.JL nauwmjk.-6 
een und. . . . . 

Vat alle4 b.tr.ac.ht een niet te ovvr.ziene hoeveelhud gegeve~ te vooMc.hijn. 
Veelal ongeo.tr.dend, 6.tr.agme~c.h, zondvr. enige .6amenhang. E.tr. bleek in het 
vvr.leden hivr. en daM al wat ondvr.zoc.ht en .60mé wa.t gepublic.evr.d. Een F~ 
V.tr.eugdenW, ondvr.wijzvr. te AméteJtdam, had .tr.ond T900 al heel wat op pap-i.Vt 
ge.zet. Ook waJr..en eJt ve.tr.hale.n oveJt voo.tr.oudeJt-6, die. nimmeJt te. ac.htvr.hale.n 
bleken : een"aange4poelde"Engwman op het .6tfl.and van Tvr. Hujde (tuMen 
Sc.heven-i.ngen e.n Hoe.k van Hoiland -Re.d. J tijde.~ de. V-Lvr.daag.6e. Ze.e4lag, die 
vana6 11 jun-i. 1666 alda.a.tr. woedde.. Voo.tr.t.6 vvr.hale.n ovvr. de. Hillwon-i.ng op de 
N-i.e.uwland.6edijk, op de g.tr.e~ van '.6 G.tr.avenzande en Hóek van Holland: Mruvz. ook 
ve.tr.halen oveJt ee.n Hillwonmg te Naaldwijk, e.en V.tr.eugde.nM.e.len-laantje alda.M 
e.n -i.n de. ze4tie.nde. e.e.uw "het V.tr.e.uc.hde.nW" onge.ve.Vt te.n zuiden van de. kvr.k in 
Naaldwijk. 

Ko.tr.tom : eJt Wa..6 genoeg te doe.n ! 

Het wvr.d dagelijk.-6 wvr.k b-i.j het R-i.jk.6-aJLc.hie.6 van Zuid-Holland, b-<-j het 
e.eJtdeJt genoemde CentJr.aal Bu.tr.eau, b-i_j gemeente-aJLc.hie.ven e.nz.enz. AlleJte.Vt.6t 
wvr.d alle.-6 op papieJt gezet wa.:t -i.n doop-.tr.e.g-i..6te.tr..6, noto.Jr)_ëfe. akten en dvr.gelijke 
te. vinden Wa..6. Vat ludde eJt -i.n ee.tr..6te. -i.~tantie. toe dat ru .6tamvadeJt van het 
ge4..e.a.c.ht kon wo.tr.de.n aangemvr.kt Jac.ob A.tr.e.nd.6zoon V.tr.eugdenW. H-i.j t00.6 op 30 juni 
1669 -i.n de. kvr.k van Naaldwijk get.tr.ouwd met GeeJttge Joc.hwn6doc.htvr. van Out-6-Hoofl.Yl. 
Veze. Jac.ob had ove..tr.ige.~ een b.tr.oeJt P-i.eteJt A.tr.end.6zoon die. op 12 augt.L6tu.6 1663 in 
Naaldwijk -i.n het huwelijk Wa..6 get.tr.e.den met T.tr.ijntje Ja~. Mruvz. van d-i.t e.c.htpao.JL 
z-i.jn geen nakomelingen bekend. 

Helaa-6 ble.e.6 de. vadeJt van Jac.ob en P-i.eteJt (A.tr.end, dt.L6) zel6 voo.tr.al.ónog onv-i.nd
bao.JL. Totdat eJt na veel ge.zoek ( -i.n het gemeente. -aJLc.hie.6 van '.6 G.tr.avenhage.) een 
noto.Jr)_ëfe akte. te.vooMc.hijn kwam uit het jao.JL 16 73. Vaa!Luit bleek dat A.tr.end, 
~ A.tr.ij Jac.ob.6zoon (van) V.tr.eugdenW -i.n 1673 nog 4ee.6dé, toen -i.n Naaldw-i.jk 
woonde en ge.bo.tr.en Wa..6 ométfl.eed6 1613. Mevr. gegeve~ ovvr. hem z-i.jn tot nu toe 
niet gevonden. Ook nMp~gen naa.tr. zijn vadvr. Jac.ob bleven tot op heden 
v.tr.uc.hteloo.6. Wel ().),(_jzen gegeve~ uit de. 16-e eeuw op ve.JLWa.n.t.6c.happen, mruvz. 
me..t on 6iuë..fe aJLc.hlefi.6tukken z-i.j n die. - helaa..ó - (nog l n-i..et aantoonbaa.tr.. Má.áJt: 
Mij Ja.cob.6zoon (van) V.tr.e.ugde.nW ble.e.k wel de. .6tamvadvr., van w.<..e. - zo~ WeJL 
tijde~ mijn nMpeu.tr.ingen i-6 komen va..6t te .6taan - alle V.tr.eugdenW.ten a6-
k.om6tig z-i.j n. Wruvz. ook tvr. wvr.eld. 

We kunnen dU.6 .6tellen : alle V.tr.eugdenW.ten z-i.jn 6amil.ie van elk.ao.JL. 
Een :tweede ge4la.c.ht V.tr.eugdenl1i..e. ).).) Vt rUet geweut. 

Ve.ze. uitkom.6.t zal, met mij, velen veJULa..6.6en! 

Koo.6 Ve.tr.hul.ót. 
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DE HOED VAN HARE MAJESTEIT I I I I 

=============================== 
Toe.n op CÜn6dag 20 .6e.p.:tembe.Jt 1983 HaJte. Maje.J.J:tU-t Koning..i.n Be.a.:tJr..ix de. 
n..i.e.uwe. z..i.:t:t..i.ng.6peJt..i.ode. van de. S:ta:te.n Ge.n~ ope.nde., ~OR ~ ~e.cüng 
ze.e.Jt de. aandac.ht. He;t dagbfud "TJr.ouw" We.Jtd nie.uwJ.Jg..i.eJt..i.g e.n beJt..i.c.ht:te. de. 
volge.nde. moJr.ge.n: 

"Geen hoed, 
geen toque, 
maar een 
begeleiding" 
Van een onzer 
verslaggeefsters 

AMSTERDAM- De Rijks
voorlichtingsdienst, die al
tijd zo attent is om te mel
den wat de koningin 
draagt bij officiêle gelegen
heden, gat gisteren door 
dat koningin Beatrix ge
kleed ging in een zwart ziJ
den robe, waarvan de rok 
was geappliqueerd met 
grote blauwe bloemen, met 
bijpassende hoed. 

Hoed? Toch maar even ge
beld met de Rijksvoorlich
tingsdienst. Een woord
voerster moet het ant
woord schuldig blijven op 
de vraag hoe wij het hoofd
deksel dienen te noemen 
dat de koningin gisteren 
droeg bij de opening van de 
Staten Generaal. "Be
denkt u er maar een pas
sende naam voor'', stel~ zij 
voor. 

Makkelijker gezegd dan ge
daan, maar via couturier 
Max Heijmans wordt de 
wetenschap verworven dat 
de kleding van de koningin 
dit maal een creatie was lt. 
van mevrouw Vreugdenhil ~ 
van het Amsterdamse mo
dehuis Thérésia. 

De ontwerpster zelf: "Nee, 
daar is geen bepaalde 
naam voor. Het is geèn 
hoed, het is geen toque, 
maar meer een begeleiding 
van de robe. Want bij een 
robe hoort eigenlijk geen 
hoed." 

ZIJ hier nog vermeld dat de 
hoofdbedekking bestond 
uit dezelfde, van stof ver
vaardigde, bloemen die op 
de rok waren aangebracht 
en dat het geheel in het 
haar van -de koningin be
vestigd werd met kamme
tJes. 

ALLERLEI <I I. ) 
============== 

- Indien bij u of uw naaste familie sinds 1980 
een geboorte, huwelijk, of overlijden plaats 
gevonden heeft/plaats vindt zouden wij het op 
prijs stellen als u ook ons hierover zou wil
len verwittigen. Hetzelfde geldt voor adres
wijzigingen. 

Het zou plezierig zijn als straks de stamboom 
met de exacte gegevens gereed is, dat deze zou 
kunnen worden aangevuld met gegevens hoe al 
deze mensen vroeger hebben gefunctioneerd. 
Mocht u danook beschikken over oude familie
foto's, advertenties of andere paperassen uit 
het oude verleden, neem dan eens kontakt met 
ons op. 

- Het is inmiddels gebleken dat het verkrijgen 
van een zo volledig mogelijke genealogie Vreug
denbil nogal in de papieren loopt. Wilt u dit 
werk ook in dit opzicht steunen dan zullen velen 
u daar dankbaar voor zijn. 
U kunt dit doen met een (extra) gift of met een 
donatie (minimaal f 25,-- per jaar) over te ma
ken ten name van Familie Stichting Vreugdenbil 
te Dieren op postrekening 53 11 808 of 
Raborekening 31.36.07.060. 

Koos Verhuist · . 

Reakties. 

Uit Deventer: "Mede dank voor uw toewijding". 

Uit 's Gravenhage: "Stellen berichten zeer op 
prijs". 

Uit Nieuwegein: "Leuk! Veel succes!". 

Uit Utrecht: "Enig initiatief!". 

Uit Naaldwijk: "Succes met de voortgang". 

Bij ontmoetingen met naamgenoten, tot in Bedum 
(Gr.) toe, bleek eenzelfde enthousiasme. 
Bemoedigend is dat! . Ons bestuur heeft er met waar
dering kennis van genomen. 

Maarten. 

* Volle.cüghe...i.d.óhalve.: me.vJr.ouw VJr.e.ugde.nhil ..i.-6 me.vJr.ouw Th.J.VJr.e.ugde.nhil
WeJtdleJt (:taR V) e.n he;t ..i.-6 ze.Re.Jr. n.ie;t de. e.eJl..ó:te. maal dat z..i.j onze. 
Kon..i.ng..i.n he.e.6:t ge.~e.e.d. Koo.6 Ve.Jr.hul.ó:t. 

·,, 
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DE OPRICHTING VAN CJJZE "FJlMILIE-STICHTING" 

Zo'n Ueine. 10 jao.JL geleden viel. he;t mij op, hoe. ge.ze..Uig het k.on zijn na. a.fi-e.oop 
va.n e.e.n be.g.tta.óe.rz.M oó C.Jl.ema.Ue. va.n e.e.n 6a.rnilie.-Ud. Je. on:tmoe.fte. Vz. o.a.. neven 
e.n nic.hte.n die. je. -in ge.e.n jMe.n had gezien o6 ge..6pttok.en. Een .öooltt 6a.miüe.
tte.ü.n.ie. in het Ue.in dUJ.J • 

Met enkele. van mijn ttu.Un 50 nic.hte.n e.n neven (de "a.a.ngetltouwde.n" niet meegeteld) 
ptta.a.:t:te. ik. rue.Jz.ove.tt wel e.e.YL6. T oe.n tte.e.-6 de. ge.da.c.hte. e.e.YL6 e.e.n he.UJ.Je. tte.ii.nie .te 
ottga.ni.óe.Jz.en, zonde.Jz. da..t iJt een d!toeve ge.be.utt.teni-6 wa-6. Zo gezegd, zo ge.da.a.n ! 
(Nou ja. •... "zo geda.a.n" wa.ö het na..tuuttüjk. qua. voottbe.Jz.eidinge.n niet, gelet op de. 
gtto.te. a.a.nta.Lee.n). Op za..te.Jz.da.g 30 a.ugU.ö.tu.ó 1975 ha.dde.n wij in "' .t Ttte6pun.t" .te 
Ma.a..ófa.nd onze. eeM.te. 6a.rnilie-Jte.ü.n.ie. Ett CAttJte.n me.Vz. da.n WO a.a.nwe.zige.n : al. die. 
bovengenoemde. neven e.n nic.hte.n - met pa.!L.tne.Jt - én onze. oom-6 e.n .ta.n.te.-6. Op 23 a.ugU-6-
.tUJ.J 1980 hadden we., op de.zel6de. pla.a..t.6, onze 2-e Jte.ünie. en in.tu.ó.öe.n zien we. uit 
nao.JL de 3-e, die we. gepland hebben in a.ugUJ.J.tU-6 1985. 

Va.nk zij de. v!tiende.Ujke en .öpon.ta.ne. medewe.Jz.king va.n (dominee) Vi!tk VtteugdenW 
.te Velp - ik ha.d hem koltt .tevotten le.Jz.en kennen, we bleken Vz.gen6 in de. 1 0-e. gtta.a.d 
6a.miüe - kon ik op de. ee.M.te. tteii.nie. een .ö.tukje ".ö.ta.mboom" va.n de Vtteugde.nrullen 
la..ten zien. 'Ande.Jz.en kwamen .tó e.n . en in 1 9 8 0 we. Vz. met a ude óa.rnilie.- 6 o.to ' .6 , k!ta.n.te.n
knip.öe.l.ó enz. Boeiend vond ik de bijd!ta.ge va.n Jan Vtteugde.nhil uit Vlaa!Ldingen 
(zijn beide oude.M heeften Vtteugdenhil ! ) , die een be.~.:Jc.h!tijving had ove.Jz. het on.t
.ö.ta.a.n/de. betekeni.ó van de 6a.miüe.-na.a.m. Van Koo.ö Ve.Jthul.ó.t he.b ik inmidde.l-6 beglt.epen 
da.:t cLU éé.n van de. vele. ( 6/UtlUe. o6 on.:ówe.Jz.e.nde.) ve.Jz.hal.e.n i-6, maa.Jt da.:t wi.ó.te.n we. .in 
1975 dUJ.J nog niet. Hetzel6de. geldt vaalt de. in6oJtma.Ue. die. mijn Vlaa!Lding.öe ne.eó 
.toen ha.d ove.Jz. het (óa.miüe.-l wapen e.n de (dito-)Jting van de VJteugdenhlllen. 

Omda..t ik gtta.a.g wilde weten inhoe.ve.Jt.Jte het .ö.tu.kje .ö.ta.mboom, Wa.Move.Jz. ik -i.Y!.YrU..ddw 
be.~.:Jc.rukte, jui.ó.t wM - e.n niet minde.Jz. : het LOO.pe.n e.n de. Jting ! - legde. -tk de. -<.n 
rn.ijn bezkt ge.lêeme.:n- gegeven6 J.Jc.hJU6.te:Ltjk. vo-atra.a.n ha-e-e:vr...tJr..a.a.1 BUJte.a.u. vaalt de. 
Genea.log-te. Toen ik na. ze.Vz. ge.Jz.uime tijd (men k.a.mp.te daM met een ve.Jz.huüing) de 
.öc.h!ti6.te.Ujke Jte.a.me. k!te.e.g WM die, in mijn eigen woottde.n .öa.me.nge.va..t : 6a.miüe
Jt-tng e.n -wapen zijn onbekend e.n .<.n ie.de.Jz. gevat ook niet o66ic.ie.el eJLke.nd. 

Va..t mijn kolt!te..6ponde.ntie. ottde.Ujk WVz.d opge.bottge.n bij het Ce.n.tJta.a.l BUJte.a.u, onge.
:tw.i._j 6eld in het do.ö.öie.Jz. "Vtteugde.nhil", kwam ik indi!te.kt a.a.n de. weet .toen ene Koo-6 
VVz.hu.l.ó.t mij Vz. oveJz. belde in het voottjao.JL 1982. Hij ve.Jz..te.lde. bezig .te z-tjn met 
.ö.ta.mboom-onde.Jz.zoe.k. e.n de.e.d een dltinge.nd be.Jz.oe.p op mij hem bij de. giga.n.ti.óc.he. · 
hoeveelheid we.Jz.k .te helpen. Ze.ke.Jz. een ha1.6 jao.JL lukte het mij Koo.ö a.a.n het Ujn.tje. 
.te. houden (ik be..6c.rukte. ove.Jz. te. weinig v/tij e tijd) , ma.a.Jt .toen be.n ik .toc.h vaalt 
Koo.ö'a.a.nd.tta.ng be.zwek.en en -inc.ide.n.te.el- mee ga.a.n WVz.ke.n. NaM ik la.te!t veJz.na.m de.e.d! 
doet Aa..t Vtte.u.gdenhil uit Ve. UVz. hetze1.6de.. Voott Koo.ö e.e.n onmi.óba.Jte. .ö.te.un. 

In mijn .öpaa!Lzame. k.onta.kte.n met Koo-6 VVz.hu.l.ó.t (ik kende. hem nog alleen mao.JL via 
de .tele6oon e.n uit e.e.n e.nk.el b!tie.6je.J kwam ik .ö.te.e.d-6 me.Vz. .tot de ge.da.c.hte : 
"Wa..t nu. allemaal veJz.za.mel.d e.n -ke.u.Jt-tg- ge.ottde.nd woJtd.t i-6 zó wa.a.ttde.uol, da..t we da..t 
vaalt de. .toe.kom6.t moeten be.hou.de.n". Te.ge.Ujk.Vz.tijd tte.a..t.i..óe.Vz.de. ik. mij, da..t Koo.ó 
VVz.hul.ó.t bij zijn "monnike.nwe.Jz.k" motteel (en va.nwe.ge. zijn ze.Vz. hoge. kM.te.n: ook 
Mna.nc.ieel) ge..6.teund zou moeten wottde.n. VooJt het één zowel a.l-6 het a.nde.Jz. i-6 in 
Ne.de.Jz.fa.nd e.e.n .ötic.hting e.e.n pM.~.>e.nd middeL Na. bij Koo.ó enige a.a.Jtze.Unge.n .te. 
he.bbe.n ove.Jt.Wonne.n ging ik op zoe.k naM Vtte.ugde.nhllle.n, die. me.de.-op!tic.hte.Jz. e.n 
be..6.tUU!t.6Ud wilden zij n/wottde.n. 

Al.ó ge.botte.n e.n getogen We..óil.a.nde.tt. •tien ik(bu.i.te.n mijn gtto.te. óa.miüe.l tie.nta.Lee.n 
- mi.ó.~.>c.rue.n wel hondVz.den - V.ite.ugde.nhllle.n, ma.a.Jt ja., ik. woon .óè.de.Jz.t 10 jaM in 
Vie.Jz.e.n en da..t i-6 wel ttuim 150 kilomete.Jz. ! Ik zoc.ht dU-6 e.e.n pJUtk.ti.óc.he. oplo.~.>J.>ing 
en he.Jz.nie.uwde. mijn kontakt met mJt.Ja.n Vtte.u.gde.nhil.te. Velp (72 k.m.va.n Vie.Jz.e.n). Jan 
zegde. .toe. i!t. Vaan Vtte.ugde.nhil .te. Velp .te. bena.de.Jz.e.n en bema.c.htigde. bovendien een 
voottbe.eld van e.e.n no.ta.niële. opltic.hting-6-a.k.te. van e.e.n Fa.milie.-.~.>tic.hting. 

z.o.z. 
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Op 11 maa!Lt 1983 bupJta.ke.n IIJ.,[j te.n. huize. va.n. Vaan in Vdp de. mogmjkhe.id 
de. FamiLtu:üc.h:Un.g VJte.ugde.n.IUl. op .te !Uc.hte.n., on:twie.Jtpen. a.a.n. de ha.n.d van. 
he.:t ge.noe.mde. vooJtbedd de. .6;ta;t!.bte.n, vexkl.aattde.n on2> a..Ue. vie~t ( Ja.n", Va:a.n, 
Koo.6 e.n ik) be.Jtud zil:ti..ng te. ne.me.n in he.:t ( vooJt.topig) bu.tu.Wt e.n ga.ve.n 
Ja.n ma.nda.a.:t om bij nota.Jti.ó He.u66 in M.n.hem onze. op.ltic.hting.6a.kte. te. ( doe.n) 
pa.Me.Jte.n. Op 15 a.pill. 1983 ge.be.Wtde. da.:t. 
Ve. Fa..m..i.lie..ótic.hting VJte.ugde.nW WM fioJtme.e.l e.e.n 6e.d! 

MaaJtte.n VJt./Vie.Jte.n 

HET (VOORLOPIGE) STICHTINGSBESTUUR 
Blijkens de statuten van de Familiestichting Vreugdenbil (art. 14,lid 2) 
zijn de initiatiefnemers bij oprichtingsakte tot bestuurders benoemd. 
Het zijn: 

- voorzitter 

- sekretaris/pen
ningmeester 

- leden 

Mr.Barend Jan Vreugdenbil te Velp; 

Maarten Vreugdenbil 

Ir.Daniël Vreugdenbil 
Jacobus Verhulst 

te Dieren; 

te Velp; 
te den Haag. 

Uitgaande van dit bestuur zijn inmiddéls diverse aktiviteiten ontwikkeld, 
om de Familiestichting "inhoud" (of - zo U wilt - een "gezicht") te geven. 
En dat alles tot nu toe vooral om de "kennis omtrent de familie Vreugden
bil te bevorderen" (citaat uit de doelstelling, art. 2 van de statuten). 

Het zittende bestuur realiseert zich terdege dat de volgende wat merkwaar
dige situatie is ontstaan: terwijl misschien wel meer dan 50% van alle 
Vreugdenbillen in het Westen van Nederland, speciaal het Westland, woont, 
is er daarvan niemand - Koos Verhulst uitgezonderd - opgenomen in het be
stuur. Uit het artikel "De oprichting van de Familiestichting" blijkt wel
ke - praktische - redenen daarvan de oorzaak zijn. 

Natuurlijk staat het huidige bestuur gaarne open voor ideeën ter verande
ring. Meld ze! Liefst met bijvoeging van naam en adres van degenen die pro 
deo hun (hopelijk brede) schouders onder de verdere uitbouw van de Familie
stichting Vreugdenbil willen zetten. Voor creatieveliDgen biedt de doelstel
ling vail de stichting volop ruimte om (ook: leuke) bergen werk te verzetten! 
Bij de zittende bestuursleden zijn Uw reakties van harte welkom. 

Sekretaris 
P.S. - Eén reaktie - uit Utrecht - is er al! 

Op de voorpagina noemt onze voorzitter dit kontaktblad: "deze brief" (het 
groene gedeelte van de voorpagina is een vel briefpapier van de Familie
stichting., vandaar). Mijn vrouw Jannie bedacht de naam "VREUGDE-SCHAKEL" 
schakel tussen het Vreugde.(nhil) -verleden en -heden, schakel ook. tussen 
alle Vreugdenbillen van nu, schakel eveneens tussen bestuur en begunsti
gers. En toch!: Misschien is er een (nog) pakkender naam. Het bestuur 
houdt zich voor alle voorstellen gaarne aanbevolen. 

Maarten 

Geld- geld- geld .•.. 
Onze voorzitter schrijft op de voorpagirra terecht dat er al zo'n f 5.200, .-
(door een kleine 180 Vreugdenhillen) is bijeengebracht. Als penningmeester 
moet ik stellen dat hiertegenover staan als uitgaven: Oprichtingskosten ca. 
f 400,--; Verzenden van 1.060 brieven over de oprichting ca. f 700,--; Idem 
van dit kontaktblad ca. f 700,--; Stamboom~onderzoek in 1983 (3 kwartalen) 
ca. f 2.300,--; Overige kosten ca. f 400,--. Tesamen: ± f 4.500,--. Op dit 
moment is er dus nog maar net genoeg geld over om het 4e kwartaal Stamboom
onderzoek 1983 en het volgende kontaktblad (voor de begunstigers alleen) te 
kunnen betalen. Bent û al begunstiger? 

Penningmeester 


