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VAN DE REDAKTIE (en: HET BESTUUR) 

Vroeg in het jaar al weer een "Vreugde-Schakel" ! Enerz~ds is daar de 
aanhoudende vorst (ik typ dit op 28 februari 1986) de oorzaak van: uw 
redakteur kan nog niet in z~n tuin(tje) aan de ~ang. Anderz~ds is er 
ook een"technische" oorzaak: binnenkort kan de offset-machine waarop 
dit blad gedrukt moet worden, enkele maanden niet gebruikt worden. 

Dit blad draagt nog de "na-galm" van de "Vreugdenhil-dag" op 5 oktober 
jl. te 's-Gravenzande. Steeds meer mensen die daarverstek hebben(moe
ten) laten gaan bl~ken dat te betreuren. Terecht ! Het bestuur, dat in 
april 1986 een -uitgestelde -bestuursvergadering hoopt te houden zal 
zich onget~feld beraden over een toekomstige herhaling. Maar dan moet 
er wél iets "attraktiefs" zijn (zoals deze keer het BOEK). Hebt u daar 
ideëen voor: het bestuur verneemt die gráág voor 6 april. 

De vraag is intussen actueel: "Hoe - en waarmee - nu verder, als Fami
lie stichting?". Ook dáár-over gaat . het bestuur zich beraden, nu het 
eerste doel - het stamboom-boek - gereali
seerd is. Een wapen ? Het is maar een idee 
van uw redakteur, hoewel .•• :Koos Verhulst 
heeft toegezegd (zie de vorige V.-S.) daar 
nog wel eens aandacht aan te willen bestede 
U hoort hier t.z.t. méér over. 
Jammer is, dat er voor uw redakteur tot nu 
toe geen opvolg(st)er kon worden gevonden. 
Is er nu echt niemand, die dat eens een 
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paar jaar over kan/wil nemen ?! Voor iemand 
met een creatieve geest(én pen) + wat vr~e 
~~d is het echt leuk werk. En als je ook nog 
ln het Westiand woont, ligt de kopy ongeveer ------------------------------------------------
voor het oprapen. Zoveel Vreugdenbillen wonen daar immers! Graag ver-
strek ik vr~bli2vend nadere informatie over het redakteur-schap. 

Tenslotte een verzoek om (zonder accept-giro) t6ch uw b~drage voor 1986 
aan ons over te willen maken (zie ook pagina 2).B~ voDrbaat dank ! 

JONGE VREUGDENHILLEl~ OP HET CONCERT-PODIUM ! 
Maarten Vr. ,red. 

En - hebt u Els (klarinet) en Anneke (hoorn) Vreugdenbil uit De Lier 
maandagavond 17 februari j.l. 6ók op de T.V. zién en h6ren .musiceren? 
Onze complimenten voor de beide (jonge-)damee, die op knappe ~ze haar 
kunnen toonden ! Het wekt verwachtingen voor de toekomst. Red. 
BLIJ NA DIEFSTAL 
Däags nadat een naamgenoot z~n Vreugdenbil-bord had ontvangen, werd er 
's nachts bij hem ingebroken. Zei z~n vro~w, 's-morgens vroeg na de ~nt
dekking !"Gelukkig -ze hebben het bord top tafel,red.)laten liggen ! 

Stamboom-onderzoek 

Koos Verhulst, 
Meppelweg 117, 
2544 AC's Gravenhage 

Tel. 070 - 668686 

Sekretaris 

Drs.Aat Vreugdenhil, 
Hoefweg 38, 
2678 KK De Lier 

Tel. 01745 -13186 

~enningmeester/Redakteur 

Maiirten Vreugdenhil, 
Zutphensestraatweg 56a, 
6953 CN Dieren 

Tel. 08330 - 27540 
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RESULTATEN 1 9 8 5 

Dank zij 380 bijdragen in 1985 én een reeks giften op de "Vreugdenhil
dag" d.d. 5 oktober te 's-Gravenzande kon uw penningmeester de (vele) 
uitgaven van de Familie-stichting in 1985 het hoofd bieden : 

Q!!S~Y~!!i 
Stamboom-onderzoek f 926,10 
2x "Vreugde-Schakel" f 3.382,08 
Bestuurskosten f 3.412,78 
Vreugdenhil-dag(5/10)f 4.895,99 
Kamer van Koophandel f 60,-
BAT!G SALDO 1985 f 72,42 

f 12.749,37 
============ 

Inkomsten: ----------Donaties (f 25,= of meer)/ 9.680,53 

Giften f 547,50 
Verkochte statuten e.d. 
Vreugdenhil-dag(5/10) 
Rente 

f 17' 50 
f 2.220,92 

f 282,92 

f 12.749,37 
============ 

Oók over 1983 ( f 146,66) en over 1984 ( f 1.754,08) waren er batige 
saldi. Totaal-generaal tot en met 1985 : f 1.973,16. Dit is derhalve 
het "werk-kapitaal" (of: Vermogen) van de Familie-stichting. 
Véél dank aan allen, die tot nu toe hebben bijgedragen ! Het bestuur 
had daardoor in ieder geval nooit écht financi~le zorgen. Het aantal 
donateurs en gevers (er zijn ruim 1000 adressen) ligt tussen 35 en 40 % 
van het aantal aangeschrevenen.(NB: die 1000 zijn alléén Nederlandse !) 
Het stamboom-onderzoek kostte, alle voorafgaande jaren ook meegete~d,ruim 
f 10.000,--. De "Vreugde-Schakel" was in 1985 extra duur als gevolg 
van het "feest-"nummer naar aanleiding van de "Vreugdenhil-dag".Overi
gens worden er per keer ongeveer 1100 nummers verzonden (ook aan rela
ties, bibliotheken e.d.). Onder de Bestuurskosten zitten nog aanwijs-
baar f 878,30 als kosten i.v.m. de uitgave van het Stamboom-boek. En 
voorts een bedrag van f 608,96 voor aankoop en verzending van accept
girokaarten 

Eigenl\ik "zonden van het geld, vindt u ook niet ? ! 
Daarom: maak s.v.p. voor 1986 zélf even een bank-
of giro-o dracht. Voor de rekenin -nummers: zie 1 

De "Vreugdenhil-dag" kostte dus bijna f 5.00 ,--. ehalve e 1jne 
herinnering resteert van die dag een fraaie foto-reportage ad f 975,--. 
Hoe u die kunt inzien leest u elders in dit nummer. 
Voor de kosten-bestrijding van de "Vreugdenhil-dag''kw:am op 5 oktober 
en daarna f 1.073,92 aan giften binnen. Tiemen Vreugdenbil droeg als 
bate op door hem verkochte borden f 1.015,-- af en Marto Vreugdenbil 
maakte f 132,-- over als batig saldo op door hem verkochte bandjes 
met de Vreugdenhil-mars. 
Bovenstaande cijfers moeten nog vóór de bestuursvergadering in april'Bb 
worden gecontroleerd door de twee leden van de Fianc.Controle-commissie • 

. _..:# 

Het Stamboom-boek 
om-aë-arüffër-vän het boek de verschuldigde f 35.493,88 te kunnen beta
len moesten 474 boeken à f 75,-- verkocht worden. Vóór 5 oktober waren 
er 391 verkocht, óp 5 oktober 76. Samen 467 stuks.Bijna genoeg dus ! Ná 
5 oktober werden er in 1985 vervolgens nog 55 boeken verkocht, zodat 
tot 31 dec.l985 totaal 522 exemplaren verkocht werden. Op dat moment- was 
er financieel een overschot van f 3.638,62 op verkochte boeken, terwijl 
in 1985 f 1.338,65 rente werd gekweekt. Totaal stond er dus f 4.977,27 
op de bank- en girorekeningen van het Stamboomboek. Het bestuur moet 
zich nader beraden over de bestemming van dit bedrag. Eén idee is: de 
kopers van het boek er een aanvulling op hun boek voor toesturen. 
Ook deze cijfers moeten de Financ.Controle-commissie nog passeren. 
Het stamboom-boek . is trouwens nog steeds te koop: zie pag.3. 

Maarten Vreugdenbil 
penningmeester. 
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D E S C , H R IJ V E R V E R T E L T ( Ill) 

===========================================~=== 

W~ vervolgen de nagenoeg volledige weergave van de twee speeches 
die Koos Verhulst (samensteller/schr~ver van het Stamboom-boek) 
op 5 oktober 1985 t~dens de "Vreugdenhil-dag" te 's-Gravenzande 
heeft gehouden. Red.-

~§:!_g~!§:~~~:g 
Misschien vindt u het interessant te-vernemen dat b~na 1700 keer 
in 400 jaar door een Vreugdenbil een huwel~k werd gesloten: een 
eerste, een tweede, derde of zelfs vierde huwel~k. Eénmaal trouwde 
een Vreugdenbil twee maal dezelfde vrouw. 
Niets mensel~ks is ons vreemd. De eerste wettel~ke echtschei~ing 
van een Vreugdenbil vond plaats op 1 oktober 1898. Kunt u zich 
voorstellen wat dat in dié t~d betekend heeft ? De oorzaak van 
dit toenmalige familie-drama lag wel niet b~ de Vreugdenbil (zo
als uit wettel~ke stukken en getuigen-materiaal bl~kt), maar diens 
leven is er wel door verwoest. Z6 ging dat in die jaren •...• 

EH~!_sê:g~~~~~-~!:~~s ·· d t d. - · 1 d euweniang ls getracht het dagel~ks broo e ver lenen ln an -
bouw of veeteelt. Tot ca.l800 moesten de meeste Vreugdenbil
gezinnen dan ook genoegen nemen met een eenvoudig(om niet te zeggen 
armel~k) bestaan, al was dat wat beter in de zestiende eeuw, dus 
tussen 1600 en 1700 : de zgn.Gouden Eeuw. Ter illustratie vindt u 
daarvan in het boek een testament afgedrukt van een vrouwel~ke 
Vreugdenhil, waaruit bl~kt dat men toen soms enig bezit had ver
gaard. 
Halverwege de vorige eeuw verbeterden de economische mogelijkheden 
zo nu en dan wat, in de agrarische sector. Sommigen kwamen toen met 
hard en vooral lang werken (maar dat kent men in deze sector nog 

- steeds ) tot -een z ek-ere w-e 1-v aar-t~.- Er war em er z-ej_f-s-;- - di ee em- " hu 1 p" 
of een "meid" in huis hadden. 
Zo'n "meid" in huis was overi
gens ook nie~alt~d alles,want 
een meid bleef een meid en een 
boer bleef een boer - als u be
gr~pt wat ik bedoel.Uitwerking 
van dit thema zou een roman op
leveren. Maar dat was niet de 
bedoeling van het stamboom
onderzoek •.... 

HET BOEK IS NOG TE KOOP 

Het stamboom-boek (474 pags.) is 
(nog) niet uitverkocht ! 

Het wordt toegezonden aan ieder 
die f 75,-- (incl.verpakkings
en verzendkosten) overmaakt op 
één van de navolgende rekeningen: 

bank : 25.96.39.575 
of 

giro : 56.93.171 

elk ten name van: 

Stamboom Vreugdenhfî te Dieren. 

Omstreeks de tweede helft van 
de vorige eeuw zette zich ook 
de verspreiding in. Verbleef 
men tot die t~d in het Westland 
(Naald~k,'s-Gravenzande,De 
Lier, Maasland en Schipluiden 
bijv.)daarná treft men ook 
Vreugdenbillen aan in Rijs~k, 
Loosduinen, Delft, Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht, Schiedam ._ ____________________________________ _. 

en Rotterdam. Later (zo omstreeks 1890) werden ook de landsgrenzen 
overschreden. Thans z~n er Vreugdenbillen in Canada, U.S.A.,Curaçao, 
Brazilië, Argentinië, Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika en ook 
wat dichter b~ huis: Spanje, Frankrijk, België en West-Duitsland. 
Uit zowel Amerika (Maarten: K XI f) als uit Canada (Peter:K XI bf) 
zijn vandaag Vreugdenbillen op deze feestel~ke dag aanwezig ! 

Sedert de tweede helft van de vorige eeuw treft men naamgenoten aan 
in o.a. de zuivel- en later de groenten- en fruithandel. Een logische 
stap voor zonen uit toenma]ge Westlandse agrarische gezinnen ! In 
Rotterdam b~voo~beeld treft men vele Vreugdenbillen in die branches 
aa.n.Omstreeks ca.l900 begint trouwens ook de industrialisatie en 
later trekt die ook heel wat Vreugdenbillen aan : de "technici".( ) z.o.z. 
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(DE SCHRIJVER VERTELT, vervolg van pag.3) 
OE~E~~r~/~~E~~!~~~ f~g~!~~~ . . 
Tot het oegin van aeze eeuw worden Vreugdenhlllen(endat lS op-
vallend) weinig of niet in openbare funkties aangetroffen.In 
slechts enkele gevallen is er hier ·of daar een gemeenteraadslid 
of zelfs een wethouder (Maasland) met de naam VreugdenbiL Maar 
op andere terreinen van het maatschappel~k bestel worden ze slechts 
zelden aangetroffen. 
Dat ligt totaal anders op kerkel~k terrein ! De veelal diep gelovige 
en vr~wel alt ~ d protestante gezindheid -al z~n er uitzonderingen
brengt Vreugdenbillen in vele geledingen van de kerkel~ke hiër
archie. Z~ spelen een rol in kerkbesturen,z~n kerkvoogd, ouder-
ling of godsdienstleraar dan wel -in deze eeuw- predikant. Zo 
spelen z~ ook hun rol b~ Afscheiding (1834) en Doleantie (1886), 
z~ het op plaatsel~k niveau. Momenteel z~n er een 10-tal predi
kanten met de naam Vreugdenhil, doorgaans in kerkel~ke gemeenten 
met een ietwat behoudende sfeer. Ook treft men familieleden aan 
in uiteenlopende kerkel~ke functies. 

~~~hg~~~-eg_w~t~g~~h~E . . 
Z~n VreugaennlÏlen van huis ult opgegroe1d op het land, hun nuch-
tere levensopvatting en nauwgezetheid hebben hen deze eeuw ook in 
de techniek en in de wetenschap gebracht. B~ de bouw van de Maas
tunnel - en in mindere mate de Metro te Rotterdam - was de naam 
Vreugdenbil voor de mensen op de werkvloer geen onbekende. Ook bij 
de Rijkswaterstaat waren - en z~n - verschillende Vreugdenbillen 
op diverse niveaus werkzaam. Andere naamgenoten trokken als gezag
voerders over de wereldzeëen. E~n daarvan vestigde zich in 1928 on 
Curaçao en stichtte er een omvangrijk levensmiddelenbedr~f, dat ook 
scheepsfourages verzorgt. Trouwens"zaken doen" komt meer voor in de 
familie en niet alleen in de tuinbouw.In Rotterdam b~v.zetelt een 
flink bedr~f in verpakkingsmaterialen, dat .her en der filialen in 
ons land heeft. 

ê~h~~y~~~-~g-~~g~!~~§§E§ 
Er is nog een talent in de familie, nl.dat van schr~ver.Afgezien 
van boe·ken en geschriften van kerkel~ke aard zijn er ook tal van 
andere pennevruchten: verscheidene romans, kinderboeken, boeken 
verband houdende met de zeevaart, journalistieke b~dragen in perio
dieken en vakt~dschriften. 
Oók z~n er creatieve geesten met penseel en hamer.Het is b~v.op
vallend dat in tak 0 -maar daarin niet alleen- verschillende kunst
schilders voorkomen en in deze tak ontmoeten we ook een beeldhouwer. 

Het "Centraal Boekhuis~ te Culemborg . 
geeft (o.a.voor boekhandelaren en 
bibliotheken) een hele dikke voorraad 
catalogus uit. In de uitgave van 
september 1983 trof ik onde~staande 
opsomming indert~d aan van 15 voor
radige boeken van Vreugdenhill~ 

. VREUGDENHIL-VR 
90639 36060 W 200 VreugdenhiJ Bàan by de overheid îC dr i 24,50 
90331 01467 A 320 VreugdenhiJ Bybe1se geschiedenis 2 d1n 1 130,00 
90331 01483 A 320Vreugdenhi1 Bybe1se geschiedenis nwe testament 1 67,50 
90331 Q-1475 A 320\'reugdenhil Bybelse geschiedenis oude testament 1· 67,50 
90604 78517 A 553 Vreugdenbil Ik heb een vriend 1 22,90 
90331 01505 A 5"3Vreugdenhil Kerkgeschiedenis 1 1 25,75 
90331 01513 .A 553Vreugdenhil Kerkgeschiedenis 2 1 25,75 
90331 01521 A 553 Vreugdenbil Kerkgeschiedenis 3 1 25,75 
90331 0153x A 553 Vreugdenbil Kerkgeschiedenis 4 1 25,75 
90331 01491 A 553 Vreugdenbil Kerkgeschiedenis 4 dln 1 98,50 
90241 69601 S 100 VreugdenhiJ Kind bouwt aan zyn wereld Je dr 1 38,25 
90331 01459 A 553 Vreugdenbil Maar nu naby gekomen 1 42,50 
90331 03346 A 553 Vreugdenbil Medeburgers der heiligen 1 45,00 
90700 58413 A 553Vreugderihil Oogst van herinnenng i 16,50 
90614 00864 A SS3 Vreugdenhit Woord der verzoening I 14,90 

Academische titels 
Nä-!945-weraën-ae-opleidings
mogel~kheden veel ruimer. De 
maatschappU kreeg een ànder 
aanzien. Ook Vreugdenbillen 

. behaalden academische titels 
en zelfs het h~ogleraarschap. 
De eerste ingenieurstitel 
siert overigens al sedert 
1917 een naamgenoot, gebo
ren in 1891 en zoon van een 
broodbakker. Deze leeft nog 
heerl~k in Apeldoorn. 

KOOS VERHULST. 
(wordt vervolgd) 

KOOP EEN STAIWBOOM - BOEK 

BIJV. OM KADO TE GEVEN bij: 

geboorte - verjaardag -
verlov1ng - huwel~k - jubileum. 

z~e : nag. 3 
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W A A R 0 F N I E T W A A R ? (3, slot) 
============================================ 
In de vorige Vreugde-Schakel bleek, dat in ieder geval in tak J de 
bijnaam "de Kraai" heeft bestaan. Ik vroeg toen: :Maar hoe zit het dan 
met die Vreugdenbillen uit Maassluis(bij de Grote Kerk), die ook "de 
Kraai" werden genoemd ? (Vermoedelijk omdat op het dak van hun huis/ 
winkel vaak de tientallen kraaien uitrustten, die o.a. rond de toren 
plachten te vliegen en/of daarin nestelden). Henk Vreugdenbil(M IX k) 
schreef daarover : 

"Ik stam als enige zoon af van Jaap de Kraai, die vroeger bij de 
Grote Kerk woonde. In 1947 ging ik in Maasland, achter Henk 
Vink, poot-aardappelen kopen bij tuinder van der Burg. Die vroeg 
mij hoe ik heette ? "Vreugdenbil uit Maassluis'r zei ik. "Die ken 
ik niet" reageerde van der Burg en toen dacht ik: laat ik m'n 
vaders' scheldnaam maar zeggen (mijn vader was in Maassluis be
rucht en beroemd). Ik zei dus : "M'n vaderwas Jaap de Kraai" en 
toen viel hij zowat om van schrik. "Heette die man ~cht Vreugdenbil ?" 
vroeg hij, "ik heb jaren handel met die man gedaan en als het koud 
was zelfs koffie bij jullie thuis gedronken. Maar nu hoor ik pas 
voor 't eerst van mijn leven dat Jaap de Kraai in werkelijkheid 
Jaap Vreugdenbil was·". En dan te bedenken dat v.d.Burg 25 jaar 
lang groenteboer was in Maassluis !" 

Bedankt, Henk ! Ook in tak M dus die bijnaam. En wat waren vroeger 
die bijnamen sterk ! 
De weduwe van Marius Vreugdenbil (M VIII c.6) schrijft dat bij haar 
weten tegenwoordig in Maassluis geen Vreugdenbil nog "de Kraai" heet. 

Red. 
De Gravin van Egmond 
In Lasland was Bram Vreugdenbil (K IX 1) een gezien verteller en hij 
is voor de ouderen onder ons een inmiddels bijna legendarische figuur. 
Mevr.M. Vreugdenbil-Koornneef ~M VIII c__!_62 schr~~f_ o_y e:t>____hem_ :_ 

"Toen ik inwoonde (1953) bij mijn schoonmoeder kwam op een dag 
Bram Vreugdenbil uit Maasland bij haar op bezoek. Hij vertelde 
dat hij de stamboom aan het uitzoeken was. Omdat er één Vreug
denbil met de gravin van Egmond getrouwd geweest was, mocht hij 
van de Koningin gratis in de archieven kijken. Het wapen van de 
Vreugdenbillen was volgens Bram verloren gegaan hij de brand in 
de kerk van Naaldwijk. Op dat wapen moeten 2 broers hebben ge
staan, op een heuvel bij een vreugdevuur!, omdat de oorlog tegen 
Engeland gewonnen was. 
Tot zover Brams' verhaal. Maar of het waar is ?" 

Ziedaar ~én van de (vele) legenden, binnen het geslacht Vreugdenbil 
in omloop. Koos Verhulst wees die legenden in de vorige V.-s. allen 
naar het rijk der fabelen. T6ch is het aardig ze te horen en vast te 
leggen ! Graag derhalve mé~r van dit soort verhalen voor ons blad. 
En ook: graag informatie als iemand weet waar toch het uitvoerige 
onderzoek van Bram Vreugdenbil gebleven is ?'t Is nooit teruggevonden. 
Tenslotte: de graaf van Egmont werd onthoofd in 1572~ Over de Vreugden
billen uit die tijd heeft Koos Verhulst ' nog bijna niets (hij is terug 
weten te gaan in zijn onderzoek tot ca .• 1585). Wat we weten vanaf ca . 
1585 duidt echter op geen enkele manier op verwantschap met de graven 
van Egmont. Integendeel. Red. 
Korte berichten - De engelse vertaling van dit blad is gestaakt; er 
bleek nauwe!Uks animo voor te bestaan en bovendien had niemand er in 
het buitenland geld voor over. - Monique Vreugdenbil (M X d),l6 jaar, 
haalde uitvoerig de Alkmaarse Courant toen zij op 1-11-'85 als enige 
van de Beverwijkse Plantage-Mavo staakte tegen de kruisraketten - Aat 
Vreugdenbil (C X y.2) uit De Lier volbracht dit jaar de Elfsteden
tocht (maar vermoedelijk niet als enige Vreugdenbil ? gezien de Vreug
denbillen-deelname in 1982) - Veel kopy moest weer blijven overstaan. 
~~N PAGINA ALS , DEZE IVIAAKT DE V.S. EXTRA AANTREKKELIJK. STUUR DUS 
OOK UW INFORMATIE / ~~NTENKNIPSELS / LEGENDEN IN ! Maarten Vr. 
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Inde vorige "Vreugde-Schakel" gaven we uit de tweede toespraak 
van Koos Verhulst op 5 oktober in "De Brug" te 's-Gravenzande 
weer "Wat niét in het boek staat". In dit vervolg ga~at het over: 

, 
WAT WEL IN HET BOEK ST~AT 

Er staat héél wat in het boek. Ik adviseer u om te beginnen de 
eerste 22 bladz~den eens rustig te lezen, alvorens u de rest op
slaat. U zult dan merken dat u al heel wat te weten komt over 
onze familie. Ook over de naam Vreugdenhil. En verzuimt u dan 
vooral niet eens goed te k~ken waar in Naaldwijk dat Vreuchden
hilsche Boomgaardlaantje heeft gelegen. Dat speelt denk ik een 
essenti~le rol b~ de naam-aanname van het geslacht Vreugdenhil, 
al heb ik dat helaas niet kunnen be~zen.Maar het is wel meer dan 
een vermoeden. Verder mag u er van uitgaan dat - tot medio 1985 -
vr~wel geen (geboren) Vreugdenbil ontbreekt in het boek (behoudens 
enkele Vreugdenbillen die elders in de wereld z~n neergestreken en 
niet te achterbalen waren; de vele moeite daaraan wel besteed 
bleek helaas in enkele gevallen tevergeefs). 

~2E!E~!~~~ 2E~~E~~he!~iES!E .. . . 
In het ooeK z1jn alle KOnlnkl~ke ondersche1d1ngen vermeld,alsmede 
de dragers/sters van de Verzetskruisen. Opvallend is dat slechts 
één vrouwel~ke Vreugdenbil een Koninkl~ke onderscheiding heeft : 
Gerritje Vreugdenhil, geboren op 11 juni 1902 in Maasland, thans 
wonende te De Lier. Eén onderscheiding mag toch wel met ere genoemd 
worden. Het betreft Cornelis Vreugdenhil, geboren op 12 januari 
1917 te Amsterdam, ttans woonachtig te Deventer. De motivering voor 
zijn onderscheiding - de "Bronzen Leeuw" - treft u aan op pag.l91-
l92 van het stamboom-boek. Het is een eer z6 iemand in ons 
midden te hebben ! 
"Het komt in de beste families voor" 
In-fiët-EöëK-rs-äliës-vërmëia;-wät-rn een genealogie thuishoort, 
ook verdrietige feiten. U kent de uitdrukking "Het komt in de 
beste families voor". Daarop is onze familie geen uitzondering. 
Er vinden soms gebeurtenissen plaats die voor de daarb~ betrokkenen 
veelal emotioneel en zeer p~nl~k z~n. Een genealoog kan daar niet 
omheen. H~ beoordeelt noch veroordeelt. Hij geeft slechts histori
sche feiten weer.Bovendien: u als lezer(es) kent de ware achter
gronden niét of nauwel~ks. Ik weet in enkele gevallen hoe in
verdrietig die z~n. Daarom vraag ik u met klem: wees terughoudend 
in uw oordeel. Ik herinner u daarb~ aan het bekende gezegde van de 
splinter en de balk. Trouwens~ genieten van andermans leed is niet 
bepaald een waardige manier van leven. 

B~EaJE~!! 
In Eet boek trei't u zo veel mogel~k alle beroepsaanduidingen aan. 
Ook aanverwante zaken, zoals b~v.titels van geschreven~ boeken, ge
schriften of anderszins. Voorzover ze bekend waren z~n ook b~namen 
niet vergeten (Of iedereen daar zo gelukkig mee zal z~n weet ik 
overigens niet). Kortom: u kunt in het boek ontzettend veel te 
weten komen over de (on-)deugden van de Vreugdenhillen. 
(wordt vervolgd) KOOS VERHULST. 

FOTO - · REPORTAGE "VREUGDENHIL-DAG" 
Van de Vreugdenbil-dag op 5 okt.l985 te 's-Gravenzande is een 
zeer uitgebreide foto-reportage gemaakt (in kleur uiteraard). 
Deze reportage is gemaakt in opdracht van het Bestuur en ook 
betaald door het Bestuur. De reportage ligt ter inza~e (tijdens 
de openingst~den van de winkel) b~ de maker er van : 

~2i~=~E~~!~~lz~~!_!~~V!~S!!~, !!~~~~~!~~E~e!~_!8L~a~!~!Y! 
De reportage woràt niet u1tgeieenalmeegegeven. Ter piaafse Kan 
de reportage worden ingezien en bestellingen worden opgegeven. 


