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Een dag om nooft .te. ve.ngete.n. Ae. veJt voon het a.ange.fwndigde. UWt J.J.tnoomden de. Vne.u.gden
IU.lle.n het za.ten-lwmp.te.x va.n "Ve. BJtu.g" in 1.6-Gna.venzande. binnen. 
Ve. commi.óJ.Jie. va.n on.tva.ngJ.J.t moe.J.J.t nog in a..t.te!tij.t a.ttnibute.n .ta.te.n a.a.nnukke.n. 
Afige.J.Jpnoke.n Wa.ó da.t bij binne.nkomJ.J.t ie.de.ne.e.n e.e.n onde.Jt.óche.idingJ.J.te.ke.n zou wonden uit
gVte.ik.t. En zo ge.J.Jchle.dde.. Voon de. goede. zongen va.n Joehem Vne.u.gde.nhl.t (C XI a.e.) J.Jpe..t
de.n da.me.J.J 6na.a.ie. bloemen op. E.tke. .ta.k zijn eigen J.Joon.t bloem. /Qe.u.Mijk e.n óe.e.J.J.te.lijk! 
Het .teek we..t één. gno.te. bnu.iloó.t! Va.n heinde. e.n ve.Me. gekomen - en wa.ne.n ze.tóJ.J Vne.u.g
de.nhllle.n uit de. V Vte.n.igde. S.ta.te.n 1 Ca.na.da. e.n Spa.n je. - Wa.ó het e.e.n bü j e.n v e.Ma-6.6 end 
we.e.nzie.n. Ma.a.n da.t niet a..t.te.e.n: ongekende. óa.miüe..te.de.n be.gnoe..t.te.n e..tka.an o ó ze va.n 
kind.óbe.e.n a.6 ge.za.me.nlijk wa.ne.n opge.gnoe.id. 
Ve. ce.nemonieme.e.J.J.tVt va.n het óe.J.Jtijn 1 Job Vne.ugdenhl.t, .toonde. uch e.e.n voon.tne.óóe.lijk 
ne.gif.JJ.Je.u.n: Mnd é.é.n uu.n Wa.ó de. gno.te. za.a.f .tot de. la.a.t.ó.te. J.J.toe..t bezet, ook op het podium. 
Na.a.n J.Jcha.tting wa.ne.n eJt toen 600 Vne.u.gde.nhl.t..e.e.n bijeen. 
Na.da.t ie.de.ne. .ta.k doon de. ove!tige. .ta.kke.n met a.pp.tau.ó 
Wa.ó be.gnoet 1 beklom KoOJ.J Ve.nhuttd het podium e.n 
leidde. CLtó een "Moze.J.J" zijn volk .te.nug .tot zijn 
ooMpnong. Vaan enige. tipje.J.J va.n de. J.Jfu.iVt dVt ge.
J.Jchle.de.ni.ó op .te. üch.te.n pnikke.tde. hlj ie.de.Jt.ó n.ie.UW-6-
gie!tigheid. Toen bna.k het gno.te. moment aan: het le.
ve.n.óWeJtk va.n Koa.ó: zijn boek "HET WESTLANVSE GESLACHT 
VREUGVENHIL, bijka.n.ó viVt eeuwen ge.ne.a.fogie." we.nd 
doon de. voonzi.t.tVt va.n het be.J.J.tUWt va.n de. óa.miüe.
J.Jtich.ting Vne.ugde.nhl.t a.a.nge.bode.n a.a.n de. ou.d.ó.te. in 
de. za.a.t a.a.nwe.zige. Vne.ugde.nhl.t: Anie. Vne.ugde.nhi.t uit 
Ve..tze.n. Anie. 1 88 ja.a.n, op da.t moment e.e.n "midden 
óigUWt": Wa.n.t 1 büjke.n.ó het boek wa.ne.n ve..te.n hem 
vóón ge.ga.a.n e.n ne.e.d.ó ve.ten ná hem gekomen. 
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KooJ.J Ve.nhu.-t6.t ze.tn we.nd doon het be.J.J.tUWt va.n de. óa.miüe.-SticWng nog ve.ngu.fd met e.e.n 
in le.Vt gebonden ·e.xempla.a.n met "goud op J.Jne.e.". Koo.ó 1 zet het op e.e.n goed uc.h.tba.ne. 
pla.a.t.ó in je. huA.-6, da.n kun je. de. Vne.ugde.nhllle.n in de. ga..te.n büjven hou.de.n! 
Hoe.we..t nu ie.de.ne. Vne.ugde.nhi.t za.t .te. pope..te.n om e.e.n boek op .te. halen, we.nd .toch ie.de.Jt.ó 
a.a.nda.ch.t ge.va.nge.n do on Tiemen Vne.ugde.nhi.t. Hij wikke..tde. zongvu...e.cüg pna.c.Wge. Ve..tó.t.ó 
B.ta.u.we. bonden uit pa.piVt 1 be.J.J chlkba.a.n vaan be.J.J.tuu.Jt.óle.de.n e.n a..t.te. a.nde.ne. be..ta.ngJ.J.te.llen
de.n. Op de. bonden vaan de. be.J.J.tuu.Jt.ó.te.de.n: b.toe.mmotie.ve.n 1 op de. vaan a.l.te.n ve!tknijgba.ne. 
bonden: e.e.n We.J.J.t..e.a.nd-6 .ta.fie.ne.e..t.tje. 1 omna.nd doon dnu.ive.n.tnoJ.JJ.Je.n. Het fa.a.t.ó.te. 1 .6pe.6i.Me.ke. 
on.twe.np Wa.ó va.n Je.a.nne. Vne.ugdenhi..e. 1 ge.tnou.wd met Ad Abbing. Op de. a.ch.te.nzijde.n va.n de. 
bonden de. veJtme..tding da.t zij CLtó he!tinne!ting dienden a.a.n deze. dag va.n de. Vne.u.gdenhl.t..e.e.n. 
In de. pa.u.z e. kwa.me.n we. a..t.tema.a.t in de. be.ne.n e.n mVtk.te.n we. wie. de. J.J.tu.wende. kna.ch.t M 
a.ch.tVt de. J.J cheJtme.n: Ma.a.n.te.n Vne.u.gde.nhl.t. Va.na.ó de. opnich.ting va.n de. J.Jtic..Wng he.e.ó.t 
hlj het ne.da.c.tione.e..t, a.dmini.ó.tna.tie.6 e.n Mna.nue.e..t zo weten .te. ne.ge..te.n da.t het boek 
op 5 ok.tobe.n 1985 niet a..t.te.e.n oóMue.e..t kon wonden a.a.nge.bode.n, ma.a.n da.t ook ie.de.ne.e.n 
é.é.n o 6 me.VtdeJte. e.xempfa.ne.n mee na.a.n huA.-6 kan nemen. 
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GûukJug fw n Ma..a.Jde.n, c:Ue. vU. ct aLteen he,t pe.nrU.gme.e.-6-tvu. c.hap en de v eJtzoJtging va.n de 
VREUGVESCHAKEL, ma.a.Jt ook he,t .6e.c.Jte,to.JU_a.a.;t op zich na.m, deze .ta.a.U;te. 6u.nktie. oveJtdJta.ge.n 
a.an Aat VJte.ugde.nhif. 
We Jta.a.k;te_n rU.e,t u.i-tgûe.ze.n en u.i-tge.pJta.a.;t •.•. ;to;tda.;t va.na.6 he,t poc:Uu.m de gno;te_ za.a..t 
vo.t-6-tJtoomde. me-t a..t.te. ha.Jt-te.n .6a.me.n.öme.de.nde. muziek: de VREUGVENHILLEN-ma.Jt.6! Een weJte..td
pJtemièJte. . Ve. c.omponi.ót va.n de ma.Jt.6: Ma.Jt-to VJte.ugde.nW, ~ge.Vtde ;teven.ö he,t We.-6-t.ta.ndóe. 
oJtke.ö;t 11 LioJta.11

, da.;t na. de ma.Jt.6 op 6Jta.a.ie. wijze nog een a.a.n;ta..t a.ndeJte. .6-tukke.n ;ten ge.hoJte. 
bJtac.h-t: 6e.e..ó-te.üjke. muziek, vooJt jong en oud. He-t oJtke.ö;t Wa.6 ook een bee-tje in eigen 
k.Jting, want de vooJtzitteJt en zeven .te.de.n zijn nota bene VJte.ugde.nhi.t.te.n. 
5 Ok;tobeJt wa.ö rU.e;t a..t.te.e.n een da.g van vJte.ugde. en ontmoeting, ma.a.Jt ook van dan.kbaa.Jthud. 
We wa.Jte.n dan.kba.a.Jt vooJt e.tkaa.Jt, óók vooJt degenen wa.a.Jtu.i-t we vooJt-tge.kome.n. zijn. 
God en vooJtoudvu. Weltden heJtdac.h;t op deze dag doolt me;t e.tkaa.Jt .6-taa.n.de. ;te_ .tu.i-6-teJte.n na.a.Jt 
on mee ;te_ zingen he;t koJtaa..t 11 0, God, c:Ue. d!toe.g On-6 vooJtge.ö.tac.h-t11

• 

VREUGVENHI LLEN, we .6-ta.a.n n.u 11 ge.boe.k-t 11
• We d!tage.n. een. mooie n.aa.m. La.;te.n. we c:Ue. n.aa.m ook 

in. de ;toe.kom.ö;t waa.Jt maken.!!!! 

H E T B 0 E K K A N N 0 G B E S T E L D 

Velp, Jan VJte.ugde.nW 
VOO Jr.Zittelt 

W 0 R D E N 

Sedert 5 oktober is al vaak de telefoon gegaan bij een aantal bestuurs
leden en steevast luidde de vraag: "Kan ik nog zo'n boek bestellen?" 
Het antwoord luidde steeds: "Ja, graag!" 
De prijs van het boek is ongewijzigd f 15,-- en wie dat bedrag overmaakt 
op onderstaande bank- of girorekening krijgt het boek vervolgens over de 
post toegezonden. 
Betalen vooruit via: GIRO 56.93.171 ) S V h 1 t.n.v. tamboom reugden i 

BANK 25.96.39.575 te Dieren. 

Wie in de buurt van Koos Verhulst woont (Den Haag) of van Aat Vreugdenbil 
(De Lier) of van ondergetekende (Dieren), zou één . van hen kunnen opbellen 
om te vragen of het boek dáár kan worden afgehaald en zo ja, wanneer 
dat schikt. Hun adressen vindt u op de voorpagina van dit blad. 
U kunt daar kontant afrekenen (gepast geld s.v.p.). 

Penningmeester 

A C T I E V E P E R S 

Van te voren was de pers summier ingelicht over de "Vreugdenhillen-dag". Met name 
de WESTLANDSCHE COURANT speelde daar actief op in met een flinke "voorbeschouwing" 
op 2 oktober en twee artikelen over 5 oktober in hun blad van 7 oktober. 
Alle 3 artikelen mét foto. Een paar kleine schoonheidsfoutjes daargelaten (maar wie 
kan zó veel Vreugdenhillen uit elkaar houden?!) voortreffelijke reportages! 

M.Vr. 

NIEUW TELEFOONNUMMER 

Het telefoonnummer van Aat Vreugdenhil, onze sekretaris, is sedert medio oktober ge
wijzigd. Er is een 1 voor het oude nummer gekomen en dus luidt zijn nummer nu: 
01745 - 1 31 88 . 

"JONGE MENSEN OP 't CONCERTPODIUM" 

Maandag 17 februari 1986 in dit t.v . -programma: ELS en ANNEKE VREUGDENRIL uit 
De Lier (CX ac 1 en 2) . Allemaal voor de buis!! 
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DE SCHRIJVER VERTELT (I) 
========================== 
Op de "Vreugdenhillen-dag" 
is twee keer het woord ge
voèrd door Koos Verhulst. 
U treft hem hiernaast aan 
(terwijl u achter hem ook 
nog onze voorzitter ziet 
zitten: Jan - 0 XI d). Het 
bleek dat Koos Verhulst 
niet alleen een zeer vol
hardend na-vorser is maar 
ook een boeiend vertellerl 
Daarom publiceren we in 
deze en de volgende V.-S. 
zijn toesprak~n, elke keer 
een paar gedeelten. 

Red. 

Als iemand mij een jaar of 
vier geleden zou hebben ge
zegd dat ik nog eens voor 
een schare Vreugdenbillen 
en aanverwanten - en dan 
nog wel b~ een happening 
zoals vandaag - het woord 
zou voeren, zou ik die ie
mand op z'n minst er van 
hebben ver,dacht te diep in 
het glaasje te hebben ge
keken. Maar u ziet hoe on
berekenbaar het leven is : 
ik heb er in één keer circa 
1500 familieleden b~ ! 
Hoe is dat nu zo allemaal gekomen ? 

no.S 

Wel, zoals velen van u inmiddels wel weten: ~n moeder was een 
Vreugdenhil. Daar hield overigens m~n kennis over de Vreugden
billen zo'n beetje mee op. Ik had maar een enkele oom of tante, 
maar geen enkele neef of nicht van moedersz~de. Er was dus nauwe
lijks een aanknopingspunt. 

~~-~~~;h~!~~~g 
In de zomer van 1980 stierf m~n lieve moeder (0 VIII d.2) op 
87-jarige leeftijd~ Door dit afscheid werd ik als enig kihd weer 
geconfronteerd met wat familie-bescheiden (mijn vader was al in 
1972 overleden). U kent dat wel: in zo'n oude bonbondoos of iets 
dergel~ks allerhande geboortekaartJes,huwel~ksaankondigingen enz . 
In die doos zaten ook -vooral wat oude - foto's. Een enkele ver
geelde foto verdacht ik er van dat die wel eens van mijn groot
vader -moeders vader dus - zou kunnen z~n. Hoewel die grootvader 
in 1945 was overleden had ik hem nooit ontmoet. Heel vroeger, 
nog voor m~n geboorte, was er wat gaande geweest in de familie 
en daardoor waren de kontakten minimaal gebleven; helaas ! 
Met andere woorden: ik werd een beetje nieuwsgierig: waar kwam 
die man vandaan, wat had h~ gedaan, wat was er dan wel precies 
voorgevallen waardoor er nooit kontakt was geweest, enz. 
Ik had wel eens gehoord van een hobby "genealogie" (stamboom-
onderzoek dus) maar ik wist er totaal niets van, verder.Wel 
had ik er een kennis eens over horen praten. Hem vroeg ik dus 
hoe ik iets meer over die grootvader van m~ te weten zou kunnen 
komen. H~ zei dat ik dan maar eens een keertje - ja:"een keertje" 
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naar het Centraal Bureau voor de Genealogie moest gaan. "Dat zit 
bij jou in Den Haag" zei hij nog. Nou, dat "keertje" is honderden 
keren geworden en daarnaast heb ik ettel~ke gemeente-secretarie
en, kerkarchieven en natuurlijk ook wat Rijksarchieven van binnen 
leren kennen. 

Y~~E-~~-~~~-~~!f_á~~~-!E~!~!-3~g~!~~~-~~~!8 
Ik bespaar u mijn flaters als beginnend snuffelaar b~ dat Centr. 
Bureau, maar op een goed moment kreeg ik een dossier ter inzage 
met een groot aantal losse aantekeningen. Alles wat van een be
paald geslacht niet verantwoord opgeborgen kan worden (maar mo
gelijk toch van belang kan zijn) wordt in zo'n dossier gestopt en 
dat is dus een allegaartje. Maar •••• dáár zaten gegevens in over 
2 reunies in Maasland, van een aantal Vreugdenhillen. Er kwamen 
nogal wat namen en adressen in voor van deelnemers en dee1neem
sters, soms doorgestreept en aangevuld, maar ook de naan van ie
mand die als centrale figuur had gegolden : een zekere Maarten 
Vreugdenbil (K XI j) uit Dieren. Ik dacht toen "Je weet maar 
nooit" en zocht die avond in de telefoongids van Dieren. Daar 
woonde maar ~~n Vreugdenhil, al had die inmiddels een ànder 
adres dan in de stukken van de reunies stond. Ik belde en het 
bleek de juiste man te zijn. Nadat ik hem verteld had, hoe ik 
hem op het spoor was gekomen en waar ik zo'n beetje mee bezig 
was, kregen we een erg leuk gesprek. Het resultaat was dat hij 
wel eens bij mij langs wilde komen als hij voor zijn werk toch in de 
buurt van Den Haag moest zijn. U begrijpt: dat is gebeurd. De 
kennismaking verliep erg vlot en er groeide een plan om de fam. 
Vreugdenbil wat verder uit te zoeken. Als ik tóen geweten had 
hoe omvangrijk dat werk zou gaan worden, had ik me nog wel eens 
achter het oor gekrabt. Vier en half jaar vrijwel dagelijks bezig 
te zijn om achter al die gegevens te komen, is niet niks. Maar 
goed, het is gelukt. En vandaag, vandaag is het boek er! B~na 
500 bladzijden van een kloek formaat. 

~~~-~~~~~gE~j~-g~~!~~~!!_~~~!_3~E-I2Q_g~~~EE~~-Y!~~g3~~~!! 
Natuurlijk zijn er talloze problemen, talloze puzzels geweest die 
moesten worden opgelost. E~n ding werd daarbij steeds duidel~ker: 
in de gehele wereld bestaat maat ~~n geslacht Vreugdenhil. Dat 
houdt in dat alle Vreugdenhillen, zonder uitzondering, familie 
van elkaar zijn - al kan dat best zes of zeven generaties terug 
zijn (gemeenschappelijke voorvader). 
Ook werd als maar duidelijker dat de familie zeer omvangrijk was 
en is. De omvangrijkheid van een geslacht wordt in genealogen
kringen veelal aangeduid in het aantal gezinnen vanaf de stamvader. 
Meestal komt men tot loo, tot 200 of soms 300 gezinnen. Maar de 
Vreugdenbillen weten van aanpakken. Niet alleen in figuurlijke 
maar ook in praktische zin, want ze tellen meer dan 730 gezinnen 
Vreugdenbil en daarbij komen dan nog eens meer dan 900 gezinnen 
waarvan de moeder een Vreugdenbil is. 
De stamvader, die dit alles op zijn geweten heeft, is Jacob 
Jacobszoon, die geboren is zo omstreeks 1585 en vrijwel zeker 
in Naaldwijk. 

~!~~-!~~-~~E-~~B~E-~!~~~ 
Inmiddels had ik verschillende deskundigen op het gebied van de 
genealogie leren kennen en zelf een winter lang een cursus gevolgd. 
(Op die cursus ontmoette ik prompt een echtpaar Vreugdenhil, van 

de Maasdijk in 's-Gravenznade: Joehem- C XI ae - en Riet!). De 
verworven kennis bracht mij er toe alle zonen van de ~~fde gene
ratie - gerekend vanaf de toen bekende stamvader: Arij Jaccbszoon -
voorzover zij een .gezin stichtten te beschouwen als stamvader van 
hun nakomelingen. Dit speelt zich af rond 1800 (1770 - 1830). Wij 
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noemen dit takken en deze z~n ter onderscheiding aangeduid met 
hoofdletters. Het waren indert~d tesamen 15 takken, waarvan er 
inmiddels 4 z~n uitgestorven. De overige takken grreien en bloe
ien naar alle kanten. U vindt die takken terug in uw adresse
ring, als u de "Vreugde-Schakel" ontvangt en dan is ook uw 
generatie (vanaf de stamvader) alsmede een volgletter vermeld. 
Uw codering zogezegd. 
Het aardige van de Vreugdenbillen-dag is, dat alle personen 
die tot éénzelfde tak behoren een zelfde (kleur) bloem dragen. 
Zo kunt u uw naaste familie - dat "naaste" moet u niet al te 
nauw nemen - z6 vinden. Het zou wel eens kunnen bl~ken dat u 
er, in sommige gevallen, ineens honderden "naaste" familieleden 
b~ hebt gekregen vandaag ! 

g~~gE~f~~~g~-~EE~~3~gg 
Het is niet zo dat b~voorbeeld tak K in of rond Maasland, tak 
C in of rond Naald~k o:f tak 0 - waar ik dus zelf uit voortkom 
in of rond ~s-Gravenzande o:f Loosduinen genesteld zou z~n.Nee, 
daarvoor z~n de onderscheidene Vreugdenbillen te veel ook elders 
neergestreken. V~wel alle takken lopen geografisch door elkaar 
heen. Wel is duidel~k dat de bakermat van de familie, het West
land, nog steeds de grootste concentraties Vreugdenbillen omvat. 
(wordt vervolgd) Koos Verhuist. 

no.14 

KOOS VERHULST ONTVING ALS KADO : ZIJN (EIGEN) BOEK ••• 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit het bovenstaande is duidel~k, dat Koos Verhulst monnikenwerk 
heeft verzet om het stamboom-boek te ~unnen samenstellen. Vanzelf
sprekend wilde het bestuur hem daarvoor openl~k danken én een 
kado aanbieden. Voorzitter Jan Vreugdenbil deed dat Op hartelijke 
én charmante ~se en h~ overhandigde Koos "een koekje van z~n 
eigen deeg" : een stamboom-boek. Maar wél een b~zonder boek: 
speciaal ingebonden en met gouden letters op een groeneChoop
volle ?) ondergrond. Z6'n boek: daar is er maar één van - net 
als van Koos Verhulst trouwens. En dié was er erg blij mee. Het 
bestuur schreef er bovendien een herinneringawoordje in. En dát 
had Koos dus wel verdiend ! Maarten Vr. 
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DE SCHRIJVER VERTELT ( II) 
============================ 
Na de lange, gezellige en drukke pauze op 5 oktober kvvam eerst 
"LIORA" over het voetlicht en vervolgens kreeg weer Koos Verhulst 
het woord. Ook daarvan geven we hier een (eerste) gedeelte weer. 

Red. , 
V! A T N I E T H E T B 0 E K S T A A T 

Als ik zeg, dat ik nu eerst eens wil vertellen wat er niét in het 
boek staat moet u niet gelijk "ooh" denken. Het gaat daarbij name
lijk niet om zaken die bijvoorbeeld wel gebeurd zijn, maar beter niet 
gepubliceerd kunnen worden. 
In de eerste plaats gaat het over de "legenden" en over de ":fabelm". 
Al jarenlang zijn die in omloop, maar niemand weet er het rechte van. 

De eerste fabel. Op 11 juni 1666 vond de vierdaagse zeeslag plaats 
voor de kust van Ter Heijde - bij Monster dus - tussen onze 
Adriaanszoon de Ruijter en de Engelsen. Het verhaal (de fabel) zegt 
dat toen een Engelse matroos op het strand van Ter Heijde zou zijn 
terechtgekomen ("aangespoeld"), die de oorzaak zou zijn van het ge
slacht Vreugdenhil. Nou vergeet dat maar ! Daar uit feiten vast 
staat dat de stamvader van onze familie aantoonbaar omstreeks 1585 
moet zijn geboren, kan een matroos dat in 1666 niet op zjjn geweten 
hebben. Daar is ook helemaal niets van gebleken -tijdens het stamboom
onderzoek. Mogelijk is er wel een matroos in 1666 aangespoeld,hee:ft 
die misschien ook wel een aardige dochter Vreugdenbil ontmoet en er 
zelfs mee gevreejen (en mogelijk heeft dat ook nog gevolgen gehad), 
maar stamvader is te veel van het goede. 

Een ander gerucht. Dat gaat over de Hili-woning, op de grens van 
's-Gravenzande en Hoek van Holland, bij de Nieuwlandsedijk. Die Hili
woning zou nauw verbonden zijn met het geslacht Vreugdenhil. Het is 
natuurlijk niet onmogelijk, dat er ooit een Vreugdenbil heeft gewoond. 
Vast staat, dat zulks ná ongeveer 1750 nimmer het geval is geweest 
(wel een familie van der Ende). Ook uit archieven is geen enkel 
bewijs gevonden waaruit zou blijken dat die Hili-woning een wes~nl~ke 
rol zou hebben gespeeld in ons geslacht. Helaas - want het zou 
natuurlijk wel interessant geweest zijn. 

Dan is er nog de bakker. De bakker uit Naaldwijk, wiens zonen voor 
het ontstaan van de Vreugdenbillen zouden hebben gezorgd. Hier heeft 
men klok horen luiden, maar de klepel was zoek. In het stamboom-boek 
is te vinden hoe Joehem en Pieter respectievelijk in 1671 en 1673 
als zonen van een arbeider zijn geboren - al is niet bekend of daar 
een warme bakker aan te pas gekomen is. Dat verhaal is dan ook maar 
zeer ten dele waar. Er blijkt ook uit dat alle "legendes" heel voor
zichtig moeten worden gehanteerd 

ë~!_f~~~~~~=~~E~~ 
Dan is er ook nog regelmatig sprake van het familie-wapen. Dit is 
een beetje een heet hangijzer (wat een merkwaardig wapen!-Red. ). Er 
zijn enkele familiewapens in omloop, die aan bet geslacht Vreugden
bil worden toegeschreven. Hoe zit dat nu ? Wel - ridders waren de 
eerste wapenvoerders. Men moest daadwerkelijk met een zwaard omgord 
zijn, om een familiewapen te kunnen/mogen voeren. Hoewel de ridder
klasse later gesloten werd en voorbehouden aan lieden van de 
riddermatige geboorte - dus min of meer een onderdeel van de adel
stand - werd het recht op een familiewapen sinds het midden van 
de 14-e eeuw erkend voor iedere vrije man (of hij nu tot de adel
stand behoorde of niet). Wel was het een goed heraldisch gebruik 
om niet een wapen te voeren van iemand anders. Wettelijk geregeld 
was en is dat niet, in de loop der eeuwen is dat gewoonterecht 
geworden. 
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~~!_f~~~~~~=~~E~~ (vervolg van pag.6) 
Wapens van de Nederlandse adel of publiekrechtel~ke lichamen zoals 
provincies, gemeenten, waterschappen e.d. worden verleend of be
vestigd b~ Koninkl~k Besluit en vervolgens geregistreerd bij de 
Hoge Raad van Adel. Met andere wapens was (en is) dat niet het geval. 
Dit laatse heeft echter, met name ná 1945, nogal wat wildgroei 
veroorzaakt; de pronkzucht nam zulke vormen aan dat namens de 
overheid toch enigermate regelend is opgetreden. Sinds 1971 be-
staat b~ het Centraal Bureau voor Genealogie een mogelijkheid tot 
het registreren van in Nederland gevoerde familiewapens. Het wordt 
dan niet alleen geregistreerd, maar ook gepubliceerd en bovendien 
vastgelegd voor hét nageslacht waardoor overname door derden wordt 
voorkomen. Zo'n wapen moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Zo moet er tenminste een aanvaardbaar stamboom-onderzoek aan 
voorafgaan en z~n er nog enkele andere eisen. 
Al met al is het dus nu misschien mogelijk om te komen tot een 
dergelijk familiewapen. Ik wil daar in de toekomst nog wel eens 
aandacht aan gaan besteden. 
(wordt vervolgd) Koos Verhulst. 

no.11 

-DE UITREilaNG VAN HET EERSTE ( OFFICIELE) STAMBOOm-BOEK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoogtepunt van het feestel~k samenzijn op 5 oktober 1985 was de uit
reiking van het eerste stamboomboek. De bestuursleden hadden vó6r 
aanvang de aanwezigen al eens"bekeken" op hun mogeljjke (hoge) leef
tijd. Maar voorzitter Jan Vreugdenbil (0 XI d) koos toch de veilige 
weg en telde (toen er geen 90-jarige of oudere in de zaal bleek) 
terug : 89 ? Nee. 88 dan ? Ja : de krasse Arie Vreugdenbil (D IX b) 
uit Velsen, geboren op 4 augustus 1897 te Naaldwijk, de bakermat van 
het geslacht. Hjj kreeg bet eerste exemplaar en dankte daarvoor vlot 
en informatief: "Ik woon alleen, doe alles nog zelf en correspondeer 
met m'n kleinkinderen in Australië in het angels. Ik hoop m'n zuster 
achterna te mogen gaan, die 23 december a.s. 102 jaar hoopt te worden 
(D VIII e.l)~ Een ontroerend moment, deze pittige "bereisde Roel" te 
zien en te horen op het podium,voor een overladen-volle zaal. 
Het ga jou en je hoog-bejaarde zuster goed in jullie levens-avond ! 
(PS: zie bovenstaande foto én die op pag. 11) Maarten. 
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OVER RISICO' S GESPROKEN • • • • (EN : OVER JOB EN KRIJNA ! ) 
==============·================================================= 
Er zijn ongetwijfeld bezoekers geweest, die zich op of na 5 oktober 
afvroegen : Hoe hebben ze dft allemaal overhoop kunnen/durven halen? 
En als niemand zich die vraag zou hebben gesteld, dan heeft het 
bestuur - en ieder geval uw penningmeester - er enkele maanden wél 
mee gezeten. Voor wie het interesseert volgt onderstaand een op
somming van enkele (lang niet alle) risico's die het bestuur liep. 
Eén ding echter vooraf : het kwam uiteindelijk allemaal op z'n 
pootjes terecht. U weet sedert 5 oktober hoe dat komt: Vreugdenbil
len zijn net als alle "gewone" Nederlanders. Als ze "gokken" bere
kenen ze de risico's vooraf. En dan valt het meestal met de "schade" 
nogal aardig mee. 

In mei werd de opdracht verleend tot het drukken van het boek, met 
de konditie: 31 augustus de boeken in huis. Mooi dat dat niet lukte. 
Zenuwen-toestanden dus. Half september waren ze er, in ieder geval 
nog tijdig v66r 5 oktober. 

Toen de opdracht tot drukken werd verstrekt, waren er nog lang niet 
voldoende boeken verkocht om de rekening van de drukker te kunnen 
betalen, na aflevering. Intussen zijn er nog z6 veel boeken afgenomen 
(ook op 5 oktober) dat dát financiële probleem wel zo ongeveer van 
de baan is. 
Vroeg in het voorjaar was de zaal gereserveerd, rekening houdend met 
de levertijd van de boeken, een E.O.-dag, de Berstvakantie enz. enz. 
Zou echter het Kabinêt niet vallen of Nederland-België op die datum 
gespeeld worden ••• ! En hoevelen zouden er komen op 5 oktober? De 
zaalcapaciteit was 500, maximaal 600. En het bleef in september maar 
aanmeldingen stromen tot over de 600. Wàt te doen met diegenen die 
zouden komen z6nder zich gemeld te hebben ? En o grote schrik: daar 
ging de pers er ook nog een voorbeschouwing aan wijden in 't Westland. 
Zij het met passen en meten : het is gelukt met de ca.700 bezoekers. 

Maar wie zou dat betalen, zoete lieve Gerritje ?! In een (bijna)onbe
waakt zei uw penningmeester: f 5.000,-- mag het kosten, dat moet uit 
de donaties 1985 (en eventueel uit het Vermogen ad f 2.000,--)kunnen. 
Dat lijkt gelukt te zijn (niet alle rekeningen zijn nog binnen), mede 
dank zij de "vrije giften" in de bussen bij de uitgang én de afdracht 
- via Tiemen Vreugdenbil - van de overschotten op de verkochte wand
borden : tesamen ongeveer f 2.000,~-· Nu was dat wel nodig, want 700 
koppen koffie en 700 plakken cake (hulde meneer Boers, met uw mede
werkenden, voor de prima verzorging !) "op de lat" loopt ook best op. 

En Job Vreugdenbil (NIX k.7) met zijn Krijna (C X v.4), de organisa
toren van de ·"Vreugdenhillen-dag", veelal in nauw overleg met Aat 
(C X y.2) onze sekretaris ? Het moet iedereen duidelijk zijn dat zt 
bergen werk hebben verzet - grotendeels achter de schermen. Op de 
dag zèlve trof je hen overal en nergens. Het feest is aan hen nage
noeg voorbij gegaan, zoals aan nog een enkele "dienende Martha".Dat 
mensen dát risico hebben willen dragen, dát mag (=moet) 66k maar 
eens gezegd worden ! Bij deze : Job en Krijna, jullie hebben onze 
grote schare Vreugdenbillen een onvergetelijke dag bezOrgd, een dag 
die "af" was. Met warme waardering blijven we er aan terugdenken ! 

Maarten Vr. 
Receptie-album. 
B~ een feest hoort een receptie-album. Bij het Vreugdenbillen-feest 
waren er zelfs drie. Zoals gebruikelijk: de jonge generatie"bemande" 
dit (druk beklante) karwei : Mieke, Hetty en Marj.an Vreugdenbil uit 
Dieren (K XI j.l t/m 3). Op de zaalfoto (nr.7) zaten ze (net even) 
op de voorste rij : een ere~plaatsje als dank voor jullie inzet ! 

· Het bestuur. 
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VREUGDENBILLEN-DAG 5 OKTOBER 1985 

======================================================= 
Tot de verrassingen op de Vreugdenbillen-dag behoorde ook het 
Delfts-blauwe bord, dat als herinnering dient aan deze vreugde
volle dag. Het bestuur was er ook geheel onkundig van, dat wil 
zeggen: via-via was het bestuur gevraagd om toestemming "iets 
met een bord te mogen doen". Het initiatief was van een naam
genoot, die op ·dat moment onbekend wenste te bl~ven. "Wel een 
eerl~k en zeer betrouwbaar man" voegde de tussenpersoon er tot 
geruststelling van het bestuur nog wel aan toe. 
Op 5 oktober bleek die intiatiefnemer TIEivlEN Vreugdenbil uit 
Maassluis (N X j) te z~n en dat het voor hem tot het laatste 
moment 66k spannend bleef beschr~ft h~ hieronder zelf. 

red. 

:~_1Q~==-~~~-~~!~g-~~-g~g_!g_~~-~y~g: 

De verkoop van de Delfts-blauwe herdenkingsborden is een onver
wacht groot sukses geworden. Toen het idee voor zo'n bord opkwam 
was niet te voorzien hoeveel Vreugdenbillen de familiedag zouden 
bezoeken en ook niet hoeveel belangstelling er voor het bord zou 
besta~n. De eerste oplaag werd daarom beperkt gehouden. MAAR :er 
kan worden nabesteld (zie de bon op de laatste bladz~de- Red.) 
Een prettige verrassing was dat de fabrikant bereid bleek de 
borden te fabriceren, geheel volgens de tekening van een echte 
(en charmante! -red.) Vreugdenbil : Jeanne Abbing-Vreugdenhil 
uit Velp (0 X j.J).(Aan haar heeft Tiemen-onder daverend ap
plaus van de ei-volle zaal - dan ook het éérste bord uitgereikt. 
Onderstaande foto laat dat zien- Red.) 

no.16 

Wat niemand cp 5 oktober gemerkt gemerkt heeft is dat tot het 
laatste moment de spanning er in zat of de verkoop van de 
gehele eerste oplaag wel door kon gaan. Vrijdag 4 oktober was 
pas de helft afgeleverd. Zaterdag 5 oktober om 10.-- uur zat 
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de andere helft nog in de oven. Om 11.-- uur moest dié helft "heet 
van de naald" nog verpakt worden. Gelukkig: om 12.15 uur stonden 
ze voor de deur van "De Brug". Een prestatie van de fabrikant én 
een zucht van verlichting van ondergetekende. 
Veel nabestellingen op het unieke bord, een b~zonder aandenken 
aan de "Vreugdenhil-happening", z~n reeds genoteerd en inmiddels 
vermoedel~k al afgeleverd. Wie alsnog wil nabestellen, dient dit 
Qmga~~d te doen. Het kan alleen via het formuli~r op de laatste 
biaaz~ëie van deze "Vreugde-Schakel". Let op de 1nzend-datum ! De 
levering volgt na enkele weken. In verband met extra kosten voor 
verpakking en porto wordt de pr~s met f 5,-- verhoogd tot f 40,--. 

Tiemen Vr.(M'sluis) 

BESCHRIJVING 
HERDENKINGS-BORD 

Op verzoek van onze sekretaris, Aat Vreugdenbil uit De Lier (C X y.2), 
heeft Tiemen een beschr~ving van het"Herdenkingsbord van de Vreugden
billen-Familiedag op 5 oktober 1985" gemaakt. Dat bord is 24 em.groot 
qua middell~n. Nevenstaande tekening er van is dus sterk verkleind. 

Red. 

De bakermat van de "Vreugdenhillen" is bet Westland. 

Het Westland is groot geworden en heeft wereldbekendheid 
gekregen door z'n druiventeelt. 

Beide bovengenoemde zaken z~n via symbolen als volgt in 
het bord tot uitdrukking gebracht 

1. een oud tuindershuisje met daarnaast 
2. een druivenkas met bovenop bet symbool van de maker. 
3. de vaart (vliet of sloot) met scbuit,waarmee vroeger 

de produkten naar de veiling werden vervoerd. 
4. de rand vertoont druivenranken met bladeren en met 

druiventrossen. 
5. de molen ontbreekt niet in dit Westlandse landschap. 
6. de naam VREUGDENBIL staat in oud-bollandse letter 

bovenaan het bord vermeld. 
1. op de acbterz~de draagt bet bord te tekst: 

ter herinnering aan VREUGDENBILLENDAG 
5 oktober 1985 's Gravenzande Holland 

Het idee voor zowel bet bord als voor het ontwerp is af
komstig van Tiemen Vreugdenbil te Maassluis (N X j). Het 
ontwerp is fraai en belangeloos getekend door Jeanne 
Abbing Vreugdenbil te Velp (0 X j.3). 

De borden zijn vervaardigd door " 't Delftscbe Huys". 

Tiemen Vr. 

Tiemen en Jeanne : wél bedankt ! 

Het bestuur was niet alleen, met alle aanwezigen, zeer verrast door 
de fraaie borden die op 5 oktober -letterl~k - ten tonele kwamen 
maar evenzeer door het bericht dat enkele dagen later b~ ~ binnen
kwam : het voorlopige batig saldo van de zo suksesrijke borden
verkoop ad f 1.015,-- werd overgedragen aan de Familiestichting 
"als b~drage voor de kClsteD, gemaakt t.b.v.de door iedereen geprezen 
familiedag". Tiemen en Jeanne: reuze bedankt ! Namens het bestuur: 

de penningmeester. 



Dit is een sterk 
ver!: 2.e inde 
te ~ening van tet 
Delfts-blau'.ve 
wandbo:!:'d, dat 
oe 5 oktober '85 
i ~ 's-G~avenzande 
te ~mop vms. 

Dit bord is nog 
te beste ll en. 
De bestelbon is 
te vinden op de 
laatste bladzi,'·de 
van deze V.-S. 
I nforrra tie over 
dit b;,;zonder 
fraai e - en 
u :~i e ~ e ! - bord 
vindt u op de 
voor afgaande 
pagi na(s). 

rt e ö. . 
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HET "EERSTE" BOEK ' . 
~=============~======== 

Op pag. 7 hebt u kunnen 
lezen, dat aan Arie Vreug
denbil uit Velzen het eer
ste boek officieel werd 
uitgereikt. En op de foto 
zag u het boek, ingepakt. 

Hiernaast ziet u het boek 
nà het uitnakken. U mist 
alleen de helder oranje 
kleur via deze zwart-wit 
afdruk. Dat is trouwens 
een gemakkel~ke kleur ge
bleken in de boekenkast: 
je vist het boek er z6 
uit ! 

Arie: onder de indruk en 
Jan: glu~der. Terecht die 
reakties, allebei. Want er 
was sprake van een histo
risch moment. Voor het ge
slacht Vreugdenbil aller
eerst, maar zeker ook voor 
een stukje historie (400 
jaar trouwens) van het West
land. 
De bakermat van de Vreug
hillen is een r~k boek 
rijker ! 

M.Vr. 
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D A N K ' • 
Het bestuur dankt allen (zonder nog namen te noemen) die: 

- het drukken van het stamboom-boek mogel~k 
maakten door vooruit te bestellen èn te betalen; 

- een renteloze lening voor hetzelfde doel verstrekten; 

- op enigerlei ~ze b~ de organisatie van de Vreugden-
billen-dag waren betrokken; 

- op diezelfde dag ongevraagd hun/haar handen uit de 
mouwen staken; 

-met geld en (ja, dat ook:) met goede raad het bestuur 
terz~de stonden voor wat betreft die happening op 5/10; 

- door hun aanwezigheid en spontanerteit de 5e oktober 
1985 tot een historische en onvergetel~ke dag maakten; 

-als pers voor de uitstekende verslaggeving zorgden; 
kortom: ~et bestuur dankt iedereen voor z~n/haar grandioze inzet ! 

het Bestuur. 

VAN DE REDAKTEUR 
================== 
In dit "Feestnummer" van ons Familie-blad opent onze voorzitter met een 
uitstekende impressie van de 5-e oktober 1985. Eén ding kon h~ er 
natuurl~k moeil~k in verwerken: z~n eigen belangrijke aandeel in het 
welslagen van die dag en in de bevordering van de goede sfeer! Het 
moet toch maar gezegd worden : de w~ze waarop Jan, àls voorzitter, 
de dag leidde - en soms de onderdelen "aan elkaar praatte" - was wel 
uiterst plezierig. Uit de kunst ! (Maar h~ is dan ook van tak 0 ••• ) 
Dit nummer is voor 99,9 % ge~d aan het gebeuren op 5 oktober. Een 
normale editie (6 pagina's) was daarvoor op geen stukken na toe
reikend, vandaar deze meer dan dubbel-dikke editie. Om het blad niet 
te hoeven beschadigen, als u een bestelbon wilt gebruiken, zijn die 
bonnen op een apart vel afgedrukt - helemaal achteraan. 
De vervaardigigng van dit blad (alsmede de verzending er van naar ca. 
1100 adressen) kost vanzelfsprekend geld en deze keer extra veel geld 
omdat we boven de 20 gram zitten. Tot nu toe heeft ongeveer 1/3 van 
de ons bekende adressen in 1985 een gift of donatie overgemaakt. De 
overige ca. 700 adressen attenderen we graag op bank- of gironummer') 
van de Familiestichting (of op de eerder dit jaar toegezonden accept
girokaart). Misschienhebben ook hier "goede verstaanders •••• enz."? 
Er is veel "normale" kopy bl~ven overstaan,deze keer. Hopelijk heeft 
iedereen daar begrip voor onder het motto: "Feestnummers gaan vóór". 
Het voorjaarsnummer 1986 zal vr~ zeker een andere redakteur hebben.Het 
werk is ~ -naast het penningmeesterschap - te veel. Ik doe graag bij 
deze een klemmend beroep op Vreugdenhillen, liefst in het Westland, 
zich b~ m~ te melden als z~ denken te kunnen helpen in de toekomst bij 
o .. a.: eneveloppen stempelen, adressen plakken, vergaren, nieten en 
vouwen.En typen en/of offsetten, niet te vergeten ! 

Maarten Vr./Dieren. 
Nabestellen van foto's uit dit blad 
Stort op bank- of gironummer?van de Familiestichting f 5,--(briefkaart: 
10 x 15 cm) of f 6,50 per foto (13 x 18 cm) en vermeldt duidelijk de 
naast de foto's vermelde (handgeschreven) nummers. U k~gt de foto's 
dan na enkele weken thuisgestuurd. 

') = zie voorpagina "Vreugde-Schakel" 
Penningmeester. 
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DE "V R E U G D E N H I L M A R S" 

~~~~~~:E~~~!~~~-~~-~~~~~~~!_h22g!~E~e! 
Zo'n jaar of zes, zeven geleden werdik:in de pauze van een 
vergadering aangeklampt door een mij onbekende mevrouw. Zij 
vroeg me enigszins verbaasd of het waar was dat ik Maarten 
Vreugdenbil heette ? Ik beaamde dat en zij vertelde mij toen 
in Nijmegen te wonen, waar haar zoon een schoolvriend had 
die nét zo heette. Toen was 'ik verbaasd want bij m}.jn weten 
was er geen jongere M.Vr. (K XI j) dan ikzelf •..• Kort er 
na maakte ik kennis met mijn naamgenoot {J XI d.3) en in
middels hebben we samen kunnen vaststellen - dank zij het 
stamboomboek - dat het met dat aantal Maartens wel snor zit! 

De vader van Maarten is Marto (J XI d), een "beminnelijk man 
die in stilte - en ijverig - zijn weg gaat. Ik zou dat niet zo 
»zwart op wit" durven schr~ven, wanneer ik het niet persoonlijk 
had vernomen op zijn afscheids-receptie op 23 augustus 1985 
in de mess van een Nijmeegse kazerne. Hij nam daar afscheid van 
de Luchtmachtkapel en werd er - samen met zijn vrouw Emmy en 
kind~ren - met muziek en woorden eens flink in het zonnetje 
gezet. Ruim 34 jaar was hij militair muzikant in hart en nieren 
en dat werd tijdens die geanimeerde receptie niet onder stoelen 
of banken gestoken. Wat mij opviel in de toespraken was het 
feit dat Marto er zo veel "klusjes" had bijgedaan (administra
tieve bijv.), onopvallend maar nauwgezet. 

Het stokje (van 
Marto) èn "LIORA" 

) 
no.19a 

Marto. 
(op 2 3 - 8 - ' 8 5) 

no/19 

op 5-10-'85. Op 5 oktober dirigeerde Marto "LIORAn uit De Lier, ook onop
vallend en ook nauwgezet. Feestelijke muziek bracht de 70-jarige 
muziekvereniging (voorzitter: Thijs Vreugdenhil, C X ac) ten 
gehore! Maar ja: 7 of 8 Vreugdenbillen onder de muzikanten: dat 
m6est op die dag wel goed gaan .••• De door Marto gecomponeerde 
Vreugdenbil-mars beleefde een gloedvolle wereld-première en dit 
muzikale hoogtepunt moest dan ook aan bet eind van het optreden 
van "LIORA" worden herhaald. (Een band-opname van deze pittige 
mars, gespeeld door "LIORA", is te bestellen, zie laatste pag.) 
Marto, Thijs en "LIORA" : dank voor jullie fijne bijdrage ! 

Maarten Vr. 
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D E S C H I L D E R : J 0 0 P V R E U G D E N H I L ---------------------- ----------------------------------
(en àndere talenten in de familie) 

Andere talenten 
In het stamboomboek kan men lezen, dat Vreugdenbillen tal van be
roepen uitoefenen of in het verleden uitgeoefend hebben. Ook op 
artistiek gebied. Er z~n enkele schr~fsters, waarvan ik noem 
C~E~~~~~-~~Eia_VE~~gdeng~~ (E VIII b.2), 1897 -1930 en~~~~~~~!~!!~ 
YE~~g3~~h~~ fK IX b.lOJ, 1913 - 1971. Ook z~n er enkele muslc1 
actlef. ~~E!~_YE~~g3~~~~! (J XI d) te N~megen, geboren 1930, compo
neerde de VREUGDENHIL-mars. ~E~~~-YE~~g3e~gi! (D XI v) te Krimpen 
aan deniJssel, geboren 1933, 1s trompettlst b~ het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. ~1ê_Y~~sgg~~hi1 ( C X ac.l) uit Schipluiden, 
geboren 1963, is als klarinettiste "vaste vervangster'' b~ hetzelfde 
R.Ph.O. en haar zus Anneke (C X ac.2), geboren 1964, studeert voor 
hoorniste. ------
Voor de aquarellen van !i~:h=YE~12:g3~~h~~=Y~Eh§:Y~ (B X a) uit Utrecht, 
geboren 1915, vroegen w~ in nummer 2 van dit blad al eens de aan-
dacht. ~~~~~~-~~~~~g=YE~12:g3~~h~:h (0 X j.3) te Velp, geboren 1949, 
hebben w~ op de Familiedag leren kennen als portretschilderes, 
illustratrice en ontwerpster van het Delfts-blauw familiebord. 

Joop Vreugdenbil 
In Den Haag woonde en werkte de schilder Joop Vreugdenbil (0 VIII 
c.9). H~ leefde van 1904 tot 1969 en was lid van Pulchri Studio, 
waar in augustus 1985 een herdenkingstentoonstelling werd gehouden. 

Schilden}, Joop Vreugden hit. foto J. van 
Leeuwen 

In de tuingalarie hingen acht v~ forse 
abstracte olie-verf schilderijen van 
Joop en er stonden tevens acht beelden 
en beeldjes van Leen Blom (1901 - 1983). 
Het viel op, dat het figuratieve werk 
van de beeldhouwer en het abstracte werk 
van de schilder samen een goed geheel 
vormden. 

Het persbericht over de tentoonstelling 
vermeldt, dat Joop een "filosofische 
inslag had". Z~n werk is "abstract, 
expressief, fors van lijn en beeld; vaak 
met tekens, die h~ boeiend in het vlak 
weet te plaatsen". Hij gebruikt in een 
schilder~ meestal een drie-tal kleuren, 
zoals blauw-zwart-geel 6f wit-rood-blauw. 
Het handboek van ?ieter Scheen vermeldt 
over Joop: ".Kunst schilder en graficus. 
Schilderde, tekende en lithografeerde.Had 
als onderwerpen o.m. naakten, figuren en 
stillevens, werkte ook abstract". 

Gezi-en deze kenschets was ik eigenl~k 
enigszins teleurgesteld. Op deze herden
kings-periade lag naar ~n mening erg 
eenz~dig de nadruk op abstracte schilde

r~en uit z~n laatste levensjaren.Ik had meer een overzichts-tentoon-
stelling verwacht met werk uit verschillende perioden. Veel van zjjn 
werk is bljjkbaar in particulier bezit en moeil~k te achterhalen. Al 
met al was het voor m~ een boeiende kennismaking ! Wellicht lukt het 
onze Familie-stichting nog eens een echte overzichts-tentoonstelling 
van z~n werk te organiseren. 

Daan Vreugdenbil (B X b),Velp. 
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Oudste Vreugdenbil overleden 

Op de Familiedag werd Maria Loek-Vreugdenbil (D VIII e.l) genoemd 
als oudste, thans levende Vreugdenhil. Z~ was op dat moment 101 
jaar en haar gezondheid liet te wensen over. 
Intussen is Maria overleden, op donderdag 24 oktober 1985. Z~ hee:ft 
de leeft~d van 102 jaar (op 23 december a.s.) niet mogen halen. 
Het bestuur, dat reeds een condoleance zond, wil ook langs deze weg 
allen die onze oudste naamgenote lie:f en dierbaar waren troost en 
sterkte toewensen b~ dit verlies. Bestuur. 

Boeken-li,jst 
Ons bestuurslid Daan Vreugdenbil (B X b) was op de Vreugdenbillen-dag 
present met een kleine stand waarin een aantal geschriften en boeken 
lagen, geschreven door Vreugdenhillen. Ook had hij daar voor belangstel
lenden een boekenl~st beschikbaar, z~nde een (onvolledig) overzicht 
van alle hem op dat moment bekende boeken van een Vreugdenhil-hand. 
Deze boekenl~st is intussen wat meer compleet geworden : Daan hee:ft 
er nog zo'n 12 titels b~gevonden. 
Geinteresseerden kunnen de l~st b~ Daan aanvragen: Gasthuislaan 43, 
6883 JA Velp, tel.: 085 - 615051. De l~st is gratis. 
Wie boeken, brochures enz. kent, die nog niet op de (b~gewerkte) l~st 
voorkomen . gelieve daar Daan over in te lichten. Redaktie. 

Moskou 
Ooit trok er, in de Napoleontische t~d, een soldaat Vreugdenbil tot 
v66r de poorten van Moskou ~n •••• keerde als ~~n van de weinigen terug. 
De hem verleende onderscheiding (met oorkonde) is er na Fuim 1~ eeuw 
nog steeds. Wij hopen dat het lukt in een volgende V.S. hierover uit
gebreidere informatie te kunnen v~rstrekken. 

WAAR 0 F NIET WAAR ? (2) 
===================~======================== 

Dank voor de reakties op "Waar o:f niet waar ?" in ons juni-1985 nwnmer! 
Jannetje van Zanten-Vreugdenbil (J IX d.4) schr~ft over de b~naam 
"de Kraai": "Nu, daar stam ik zelf van a:f. Ik heb m'n vader dat ver
haal dikw~ls horen vertellen, maar of het ver in het verleden geweest 
is weet ik niet. Volgens m'n overleden vader was de tekst van het 
eerste gedicht: De wereld is een hooirook zo men zeid, 

Wie het meeste plakt, wie het meeste heit. 
We zouden allemaal wel plokken, 
Maar we kunnen niet van die lange rokken. 

"Van een proces - schr~ft Jannetje verder - heb ik nooit gehoord, maar 
dat is best mogel~k geweest. Wel werd verteld, dat dit gedicht er 
niet op mocht bl~ven (op de eerder genoemde boerenwagen -red.). Het 
tweede gedicht luidt als volgt: 

De kraai die zeidt 
Wie m~ beneit en niet wil geven 
Moet maar zien en laten leven! 

Tot:zo ver mevr.Van Zanten. Haar nicht Jannetje Verhagen-Vreugdenbil 
(J X d.l) schreef over het tweede gedicht in gel~ke trant en voegde 
er aan toe :"Het moet op de wagen van m~n overgrootvader (J VIII c, 
vrachtr~der) of van ~niDon Cornelis hebben gestaan (J IX e). Deze 
laatste werd "Kees de Post" genoemd. H~ had een bodedienst op Del:ft, 
vandaar die naam. Een neef van mijn vader, Johannes Jacobus Vreugdenbil 
(J X g) werd nog alti,jd met "Joop de Kraai" aangeduid. Van de volgende 
generatie is mij niet bekend, dat er nog ~~n met "De Kraai" werd aan
geduid .. Wel in onze familie nog: Het is er é~n van Joop de Kraai". 
VRAAG: En de Vreugdenbillen in Maassluis(bij de Grote Kerk)~ ~ie,(Qok) 
"De Kraai" werden genoemd - h6e zat dàt d.an ? Graag uw reaKtJ.e • ~ 


