
•. 
.-· 

familie-stichting 

vreugdenhi 
El.,VK (RABO) 

Postgiro 

31 • 36. 07 • 060 

53.11.808 's GravenhagelDieren /De Lier, november 1986 

EEN NIEUW WAPENFEIT DE VREUGDENBILLEN HEBBEN EEN WAPEN ! 
==========================~=====================================· 

In de vorige "Vreugde-Schakel" (maart 1986) werd de vraag gesteld: "Waar
mee gaan we als Familiestichting nu verder ?" Immers: het stamboomboek 
was er inmiddels en najaar 1985 hadden we ook die onvergetel~ke familie
dag in 's-Gravenzande. Voorzichtig werd geopperd : zou het bestuur kunnen 
gaan denken (en werken !) aan de totstandkoming van een familie-wapen ? 

DAT \IAPEN IS ER IN1IIDDELS ! 

Elders in dit nummer leest u er uitvoeriger over. Koos Verhulst heeft er 
zich ingevolge bestuursbesluit het afgelopen half à drie-kwart jaar intens 
mee bezig gehouden. Z~n voortvarendheid en vasthoudendheid hebben opnieuw 
tot een resultaat geleid - na het boek - dat er z~n mag ! 

In z~n laatste vergadering besloot het bestuur het wapen(waarvan slechts 
één handgetekendi-geschilderd exemplaar bestaat) in een zodanig grote 
oplaag te laten drukken, dat het beschikbqar komt voor alle Vreugdenbillen 
die donateur z~n (Of een gift overmaakten) aan onze stichting. &!r~1i.ê ! 
Hoe dát precies wordt afgewikkeld leest u op de laatste pagina van deze 
Vreugde-Schakel. Daar leest u eveneens over de mogel~kbeid ekstra exem
plaren te bestellen, b~v.voor de overige gezinsleden,van de kleuren-foto. 
Eeerst in de loop van 1987 zullen de wapens gereed z~n (het drukproces is 
uiterst ingewikkeld en naär de beste drukker wordt nu nog gez~cht). Het 
duurt oorhalve nog zeer geruime t~d voor u uw wapen toegezonden ~gt ! 

AANVULLINGEN OP HET STAMBOOM-BOEK 
Het stamboom-boek, dat in het voorjaar 1982 
ter perse ging, was zeer volledig. Maar niet 
helemaal (dat kan ook bijna niet in zo'n om
vangr~k geslacht). Koos Verhulst heeft zich 
be~verd kleine verbeteringen en aanvullingen 
(maar . geen gew~zigde adressen en telefoon
nummers !) te verzamelen tot en met eind '85 
Dat leverde 5 f~nbedrukte-känt3ës-"Errätä __ _ 
etc." op. Deze worden, tegelUk met deze 

vreugde
schakel 

4e jaargang 
(volg) nummer . . 7 

Vreugde-Schakel ~ratis toegezonden aan allen, die het stamboom-boek ooit 
kochten (degenen,-arë-het boek nu nog kopen, kr~gen uiteraard de Errata 
er direkt bU). Met 100 %zekerheid kan gesteld worden dat er- ondanks de 
Errata - n6g (kleine) onjuistheden in het boek z~n gebleven. Het z~ zo. 
Als er (over 20 jaar wellicht ?!) een volgende enthousiasteling het weet 
op te brengen een vervolg oo het huidige boek te publiceren, kan die dán 
alsnog recht ~etten wat aanvulling of verbetering behoeft. Overigens: in 
een levende (en levendige !) generatie verandert er dagelLiks van alles. U 
blUft alle geboorten, huwel~ken, overlUdens e.d.toch wel melden ?! BESTUUR. 

Stamboom-onderzoek 

Koos Verhulst, 
Meppel weg 11 7, 
2544 AC's Gravenhage 

Tel. 070 - 668686 

Sekretaris 

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

Tel. 01745 -13188 

Penningmeester/Redakteur 

Maarten Vreugdenhil, 
Zutphensestraatweg 56a, 
6953 CN Dieren 

Tel. 08330 - 27540 
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UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN 

Op 9 april 1986 vergaderde het bestuur, sedert de oprichting van de 
Familie~stichting in 1983, voor de negende keer en op 30 oktober j.l. 
voor de tiende keer. Onderstaand enkele zaken, die het bestuur besprak. 
In de april-vergadering nam Daan Vreugdenbil afscheid als bestuurslid. 
Met gemengde gevoelens, zoals hij zelf zei. Vanaf de oprichting had 
hij zitting in het bestuur. Gelukkig verdwijnt hij niet helemaal uit 
't zicht: hij blijft af en toe kopy leveren voor de "Vreugde-Schakel". 
(Die belofte heeft hij voor dit nummer al waar gemaakt !). Het voor
beeld_ van Daan (die ''bibliothecaris" was) wordt binnen afzienbare tijd 
gevolgd door onze voorzitter Jan Vreugdenhil, eveneens woonachtig te 
Velp : Jan zal ons in de bestuursvergadering, die gepland is op 2-5 febr. 
1987,verlaten. . 
Tot het verschijnen van deze Vreugde~Schakel (november 1986) kon in de 
genoemde vacatures nog niet worden voorzien. Wel zullen vóó~-25 febr.'87 
enkele naamgenoten gepolst worden. Intussen woont Jannie v.d.Ven
Vreugdenbil uit Waterin~en (K X e.2) tijdelijk de bestuursvergaderingeq 
bii. Daarmee heeft na 32 jaar nu ook eindelijk een vrouw haar inbreng 
±n de bestuursvergaderingen. Jammer, dat Jannie meent niet echt als 
bestuurslid te kunnen toet reden vanwege ándere "beslommeringen" (zie 
hierover elders in dit nummer). 
Tenslotte: de combinatie penningmeester/redakteur blijft noodgewongen 
óók (nog even ?) voortbestaan: een nieuwe redakteur is evenmin gevonden 
tot nu toe. Jammer, dat zo veel Vreugdenbillen het blijkbaar verantwoord 
vinden het ,_.,erk op zo weinig schouders te laden. Dat heeft o.a. gevolgen 
voor de k1..raliteit en de (on)regelmatige verschijning van ons familie•blad. 

De kascommissie, bestaande uit Tiemen (N X j) en Ton (0 X w) Vreugdenhil, 
heeft de boekhoudingen over 1985 gecontroleerd en in orde bevonden. Elders 
in dit blad treft u hun verslag aan. 

Besloten is 1600 "Errata" te laten drukken en die gratis toe te sturen/ 
ter beschikking te stellen van de kopers van het stamboom-boek. Het be
t~e~t verbeteringen en aanvullingen tot en met 31 dec. 1985. Aanvullende 
burgerlijke stand gegevens zullen voortaan via de Vrëûgd~SchäRëi-gë~lSii
ceerd worden. Daarbij is het uiteraard van veel belang dat álle Vreugden
billen vijzigingen trouw doorgeven (aan onze sekretaris: Aaat Vreugdenbil 
in De Lier). Dóen, mensen ! 

In beide bestuursvergaderingen is uitvoerig gesproken over een (ontwerp) 
1Aranen- voor de Vreugdenhillen. Zoals u in de V.S. uitvoerig kunt lezen: dát 
is er inmiddels en álle donateurs 1986 krijgen het t.z.t. gratis toege• 
zonden. 
Langdurig be~prak het bestuur de vraag of de Familie-stichting steeds gro
tere fin anciele reserves moet opbouwen (en zo ja, waarvoor dan ?!).Besloten 
~Jrerd de thans beschikbare middelen, dat zijn vooral overschotten op de ver
koop van h et stamboom-boek, ten goede te laten komen aan de huidige dona
teurs door hen gratis t.z.t. een kleurenfoto van het (nieuwe) familie-wapen 
ter beschikking te stellen. Dit uit waardering voor het feit, dat het juist 
de trouwe kern van (300 á 400) donateurs is, die het tot nu toe mogelijk 
maakte de u bekende aktiviteiten van de Familie-stichting te ontplooien: 
l angjarig stamboom-onderzoek, de uitgave van het stamboomboek, de Vreugden
hil-dag, h1ee Vreugde-Schakels per j~ar _en de ont,~rikkelingskosten + druk
kosten van het Vreugdenhil-wapen. Zonder deze trouwe kern van enthousiaste 
donate'J. rs zou het aan het bestuur onmogelijk zijn gebleken de aktiviteiten 
(soms met flinke financi~le risico's) te ontplooien, die de afgelopen jaren 
gelukkig wel. mogelijk waren. _ 

Over ándere zaken~ die het bastuu~ besnrak in twee lange vergaderingen, 
treft u elders in ait blad inrormatie aan.-

Maarten Vreugdenhil,redakteur. 
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FAMILIE-WAPEN VREUGDENHIL. 

============================== 
Toen op de Vreugdenbillen-dag op 5 oktober 1985 (overigens een on
vergetel~ke happening !) het woord "familie-wapen" viel, barstte een 
spontaan en langdurig applaus los onder de circa 700 aanwezig en. Z6 
zelfs, dat het onontkoombaar was dit te negeren.De Familiestichting 
zou tekort geschoten z~n, als het bestuur hieraan geen gehoor zou 
hebben gegeven. 
Welnu : er is inmiddels het een en ander gebeurd. Er z~n verschill ende 
deskundigen geraadpleeg d, er is onderzoek gedaan en overleg g evoerd . 
Dit alles heeft er toe geleid dat kontakt is gezocht met Nederlands · 
weest vermaarde heraldische ontwerper, Karel v.d.Sigtenhorst te R~s
~k. Deze heeft in eerste instantie een schetsontwerp vervaardigd 
waarb~ de historische gegevens, ontleend aan de genealogie Vreugdenhil, 
als basis hebben gediead. Immers, alleen op grond daarvan zou registra
tie b~ het Centraal Bureau voor Genealogie mogel~k z~n, waardoor het 
wapen het onvervreemdbaar eigendom van het geslacht Vreug denbil zou 
worden. Dit schetsontwerp werd door het bestuur van de Familiestichti ng 
unaniem met enthousiasme begroet. Eerst toen kon de ontwerper beginnen 
met de uitwerking. 
Die uitwerking van z~n schetsontwerp leverde b~ Karel v.d.Sigtenhorst 
een zo danig eindproduct op, dat ~ daardoor in h et bezit zun gekomen 
van een schitterend familie-wapen Vreugdenhil. BU insiders heeft het 
reeds groot enthousissme tewe~gebracht. Al l e lof voor de ontwerper ! 
Het wapen is inmiddels door het stichtingsbestuur van het Centr aal 
Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage op 3 juni 1986 gereigstreerd 
onder nummer 385/441. 
Het enige, originele exemplaar van het wapen is eigendom van (h et 
bestuur van) de Familiestichting Vreugdenhil . B~ dat b estuur b erusten 
ook alle rechten met betrekking tot vermenigvuldiging er vaa - in 
welke vorm of uitvoering ook. 

Een omgekeerde gespleten zilveren keper op het · ( wapen)schild symboli
seert niet alleen de letter "V" van Vreugdenhil, doch tevens de deur en 
van de Oranjebuitensluis op het Oranje Gors (bij Maasilijk). Het eerste 
dui del1jk omschreven ambacht dat in de genealogie van de famie wordt 
aangetroffen is nameljjk dat van spuiwachter op deze sluis. Boven di en 
hebben verscheidene generaties op deze sluis gewoond en deze bedi end. 
Bij de buit enge.bruikst elling in 1891 werkte en woonde nog een Vreugden
bil op deze sluis. 
Voorts treft men op het schild een gouden Jacobs-schelp aan , welke de 
naam van de stamvader symboliseert. 
Verder is de uit de helm komende blauw getongde en genagelde ro de leeuw 
ontleend aan het wapen van de gemeente Naaldwijk, het dorp dat de 
bakermat is van het geslacht Vreugdenhil. 
De totale symboliek wordt als zeer treffend ervaren. 

~ 

Zoals u al las: er is van dit prachtige wapen nog slechts één kostbaar 
exemplaar aanwezig. Dit gaat evenwel in die zin veranderen 9 dat momen
teel wordt onderzocht hoe een zó verantwoord mogelijke (druk-technische) 
vermenigvuldiging kan plaats vinden. Daarna - maar dat wordt du s pas 
in de loop van 1987 - wordt het geheel hopelUk net zo' n verr assi ng 
voor alle donateurs en donatrices van·l986 als voor het bestuur . 

(NB: zie ook pag.l en 10 + de b~lage) KOOS VERHULST. 

BESTUURS-BESLUITEN (vervolg pag.2) 
Op 30 oktober 1986 besloot het bestuur de Vreugde-~cbakel t wee 
keer per jaar te laten blijyen ui tkomen 11 maar wel dlkker dan we 
gewend waren. Een tweede "Familie-dag" ziet het bestuur eer s t 
op langere ternwn zitten (in 198'1 dus zeker niet), aaÏgenome~m~ 
dat de Vreugde lllen idee~n aandragen voor een zlnvo prog 
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VREUGDENRIL K R 0 N I E K 
De aan onze sekretaris (Aat Vr. in De Lier, zie voorpagina) 
bekende "burgerlijke stand"-fei ten zijn onderstaand vermeld~ 
t/m 8 mei 1986 (meer ruimte had uw redaktie niet). _ , , ' Dank aan allen, die berichten instuurden! Doe het ook s.v.p •• 

.E..wl.. 
Gebruikte afkorting en: Vr.=Vreugdenhil; zn = zoon van; dr = dochter van; 
---------------------- I = geboren; tr. = trouwde; + = overleed 

w = weduwe van; wr = weduwnaar van; 
14-09-'76 tr.Petronella E Vr.(K XI ad.2) te Maasland met Hendrikus Ever

ardus van der Kieft, I 22-05-'48 te Amsterdam, zn Gerrit Jo
hannes v.d.Kieft en Petronella Ingetje de Ronde; 
01-03-'84 tr.Elizabeth F Vreugdenbil (C XI o.3) te 's-Gravenzande met 

Johan van Nieuwkerk,x 15-05-'61 te 's-Gravenhage,zn Matthij s v. 
Nieuwkerk en Suzanne Cornelia van Loenen; 

15-06-'84 tr.Dirk Vr.(K XI ae.6) te Drachten met Jantje Wia (Janneke) 
Wiegers,x 24-10-'57 te Meppel, dr Hendrik Wiegers en Geertje Vo s; 

22-03~'85 tr.Jenny W Vr.(K XI ae.8) te Rotterdam met Koop. Dekker,I 31- 08-
'61, zn I.:i.arten Dekker en Wiehertje v.d. ï7eterin-g; 

24-07-'85 tr. Adriana Vr.(C XI u.l) te .De Lier met Ma.rinus Verkade,I 11-0l
'63 te Maasdijk(Naaldwijk),zn Willem Verkade en Marina Huis; 

10-08-'85 I te Naaldwijk: Karen Esmeralda, dr Willem C Vr.(C XI k) en 
Catherina J v.Dijk; 

23-10-'85 tr. Ulanfred T Vr.(K XI ay.l) te Naaldwijk met Cecillia Gerarda 
lviaria Beijer,I 09-04-'64 te Naaldwijk,dr Eernardus V'lilhelmus 

Beij er en Wilhelmina C Maria Baaremans.; 

15-08-'85 tr.Dirk J Vr (C X m.3) te 's-Gravenzande met Neeltje(Netty) 
Di_j khuizen, x 26-06-'63 te Delft, dr Pieter Antoni Dtjkhuizen_ 

en Gerritje Storm; 

08-10-'85 + Frans Vreugdenbil (D X 0) te Klundert, wr B. Blommers; 83 jr. 
24-10- '85 + Iv~aria Vreug denbil ( D VIII e.l) te Wageningen. w A. Loek; 101 jr. 
05-12-'85 I Geertje (Gerleida) te Zwijndrecht, dr Dirk Vr.(K XI ae.6) en 

J. W. Wiegers; 
07-01-'86 I te Noordwijkerhout: Abraham Gerardus (Bram), zn Garardus Vr. 

(K XII n) en W . M.v.Ve~n; 

02-02-'86 + Gerritje Vreugdenhil-Vellekoop (D IX e) te Naaldwijk; 89 jr. 
28-02-'86 tr. Arend W Vr. (K XI ag.9) te Berkel en Rodenrijs met Licia 

Debora de Gelder, x 6-11-'63 te Berkel en Rodenrijs, dr Dirk 
de Gelder en Debora Licia Heijnsdijk; 

01-03-'86 +Aaltje F Speelman, w Teunis Vr (0 IX j), te Rijswijk; 90 jr. 

04-03-'86 I te Naaldwijk: Cathelijne, dr PieterA Vr.(N XI w) en N.J.Koen; 
12-03- '86 + te 1Iaassluis : Gerri t Vreugdenbil ( N IX 1); 83 jr. 

08-04-'86 +te Hoofddorp: JohannaG Meijer, w Jacob Vr. (0 VIII a.l2);9S j r 
25-04-'86 tr.Dirk J Vr.(K XI ag.lO) te Berkel en RoderuM~s met Corne1ia 

~aria van der Lugt,I 02-03-'65, dr Willem van der Lugt en 
Wouterina Hordijk; 

0'3-05-'86 I te 's-Gravenzande : Joehum 1'ieter, zn Dirk J Vr.(C X m.3) 
en Neeltje Dijkhuizen; 

06-05-'86 + te Duivendrecht: Jogchem A Vreqgdenhil -(E IX e); 84 jr. 
07-05-'66 tr.Jacob Vr.(K XI w.4) te Soest met Marysia Lewinski,I 07-08-

'54 te Utrecht, dr Edward ·Lewinski en Geertruda Henrica Mejjer ; 
08-05-'86 + Jacoba Wilhelmina Boom-Vreugdenbil (M VIII a.9); 80 jr. 

--------------------------------(wordt vervolgd) 
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TVlEE VREUGDENRILLEN IN DE POLITIEK 

In het stamboom-boek (pag.2l) scbr~ft Koos Verhulst ;"In slechts enkele 
gevallen is een Vreugdenbil hier of daar een gemeenteraadslid of zelfs 
een wetbouder (rii.aasland), ....• n. Het stamboom-boek verschaft vervolgens 
weirig informatie - maar daar is het boek in eerste instantie ook niet 
voor - over wi~ er dan wel ooit in de vaderlandse politiek terecht z~n 
gekomen. Uw redakteur vond alleen de bedoelde wethouder : Gerrit Vreug
denbil (B VIII b) en herinnert zich de(niet in het boek)als raadslid 
gefungeerd hebbende dr.mr.Dani~l Vreugdenbil (B X a) en Maarten Vrèugden
hil, ec.cand.(K XI j) die resp. in Utrecht en Maassluis aktief!~~~~· 
Maar sedert de laatste verkiezingen zijn er weer twee aktief : 

1.~~~~~-Y~~-Y~~=Y~~~g~~gh!! (K X e.2) werd op 19 m~art 1986 te Wáte
rirgen geKozen 1n oe gemeenteraad (en wel als en1ge vrouw van de 8 
le Gen tellende CDA-fraktie). Z~ is inmiddels behalve fungerend 
raadslid ook lid van de kommissies"Sociale Zaken en Huisvesting~ en 

ncul turele Zaken" alsmede bet zgn. "College van Bijstand u (welk college 
beslist over Bijstands-uitkeringen). Daarnaast is z~ fraktie

_sekretaresse en -penningmeesteresse. 
2.~~~-Y~~~~~e~ti! (K XI n, volle neef van Janny) werd op 21 mei lq86 

in de Tweeae Kamer der Staten-Generaal gekozen voor het CDA. Zijn 
specialisme : fiscale zaken. H~ is vast lid van de Kamercommissies 
voor "Financiën", "Rijksuitgaven", "Midden- en Kleinbedrijf", "Verzoek
schriften" en de "Nationale Ombudsman". Daarnaast plaatsvervangend 
lid van de Kamercommissies voor "Economische Zaken","Volksgezondheid" 
en "Ju st i tie11

• 

Vvi,j wensen Jacoba Janny te Wateringen en mr.Thomas Oeny Vreugdenbil te 
Den Haag v~sheid en sterkte in hun bestuurl~ke taken toe ! Red. 

1~ E N G E L l\1 0 E S U I T D E M E D I A-
Nu had ik toch al tijd gedacht 
Dat ons illuster voorgeslacht 
Bizonder brave burgers waren: 
Hun deugd was niet te evenaren ! 

Zij zwoegden op 't Zuidhollands land 
En sprongen nimmer uit de band 
En als een brave olievlek 
Gedijden zij op VIestlands plek. 

Het Westland werd een glazen hof 
De kwekers oogstten eer en lof 
't Bleef niet bij 't kwekersvak alléén: 
Ook dominees liepen er doorheen. 

-NRC-Handelsblad van dinsdag 16 
september i986 had een biJha 
pagina-groot artikel over "De 
kleren en hoeden van de koningin". 
Theresia Vreugdenhil-Werdler 
(D X v) ' is al 20 jaar de coutu
rier van de huidige koningin en 

·vertelt over de st~l van de 
koninkl~ke kleren en het nut 
van hoeden. Boeiend artikel 1 

-Nauwel~ks is ons stamboom-boek 
uit en in televisie-series ver-

En uït dit vroom en werkzaam soort sch~nen de namen Verhulst en 
Kwamen wij ,moderne Vreugdenbillen, voort. Vreugdenbil : :{ 
I1Iaar. hoe kàn het da~,met een a?htergrond ~ ~~~- C' · 
Dat 1k zelf zo vol ondeugden z1t ? (als d1t -~, ~~ 

Het antwoord vond ik in "Het" boek _ S'~p \ltJ ~ . -
De braafheid vroeger was vaak zoek f\C\~· ~~{\ 
Z~ reden óók een scheve schaats \)\Ji> - s geleend van Koos ?Z 
En hadden dikw~ls te veel praats. der\ef\d'\1'f'0 

Het bl~kt dus dat de Vreugdenbillen "
8 

Heus van geen ander mens verschillen 
Ze z~n, net zoals dat alt~d gaat: 
Een mengelmoes van goed en kwaad. 

mw.L.M.Vreugdenhil(D IX k.l) welke 
Vreugdenbil 

~V~A~N~D~E~R~E~D~~~K~T~I~E----------------------~ dát z~n? 

OPlET OF ONGEWK? 
Nederland 2 NCRV 

VÎ/as het wel een ongeluk? Of 
was het opzet? Acteur l.ou 
Steenbergen speelt de ,.. 
van de gewiekste inspec
teur Tromp die met de emsti
Re dokter Vreugdenhii (Henk 

tgters) tof een IPiWeSsante 
samenwerking komt. Ook in dit nummer -hoewel zo _, n 70 % dikke 

dan voorheen gebruikel~k- kon niet alle 
kopy verwerkt worden. Graag ge~~ld van in
zenders/sters ! NTEIJlNE KOpy yooR 15-2-'87 

Maarten Vreugdenhil, 
Dieren;(eind-)redakte 
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S C H R IJ V E R V E R T E L T ( V ) 
================================================== 

In deze Vreugde-Schakel vervolgen (en besluiten) ~ de nagenoeg 
volledige weergave van de 2 speeches, die Koos Verhulst (samen
steller/schrijver van het stamboom-boek) op 5 oktober 1985 hield 
te 's-Gravenzande, tjjdens de toen gehouden Vreugdenbillen dag. 

· Red. -
Al staat er veel in het boek, lang niet alles kon natuurlijk worden ver
meld. li.taar één ding vertel ik dan toch nog, omdat het mij persoonlijk zo 
sterk raakte. 
In elke familie is er wel eens wat. Daaraan ontkomt ook de onze niet. 
Zo stuitte ik bij mjjn naspeuringen eens op iemand 9 die al meer dan 40 
jaar niets of nauweljjks iets van zijn kinderen had gehoord. De oor
zaken van de onderlinge verwjjdering doen er hier niet toe. Wel was 
duidelijk dat betrokkene er onder leed. Toen ik kort daarna een dochter 
van deze vader aan de telefoon had, vertelde zjj mjj - in alle oprechtheid -
dat haar vader al jaren geleden zou zijn overleden. Ik kon haar zeggen, 
dat dit onjuist v1as, dat ik hem daags tevoren nog aan de lijn had gehad 
en ook op de hoogte was van zijn verdriet. Nadat het eerst een poosje 
stil was, heb ik op verzoek van de dochter vervolgens kunnen helpen om 
het kontakt tussen vader en kind te herstellen. Dat leverde vervolgens 
een van dankbaarheid huilende vader op, die nadien - naar ik meen - ook 
met zijn andere k~nderen weer in kontakt gekomen is. 
Ook in andere gevallen heb ik weer een brug tussen ouders en kinderen 
mogen slaan, evenals tussen broers en zussen. Dat is mede de reden waarom 
in het boek zo veel mogelijk alle adressen en telefoonnummers vermeld zijn. 

PL~ACHTIG UITGEVOERD BOEK 
"Gens Nostra" is het blad van de 
Nederlandse Genealogische Vereni
ging. In het maart-nummer 1986 
van dit blad werd op pag.l46 ons 
stamboomboek (officieel: genealo
gie)besproken •. Wij citeren: 
"Het geslacht Vreugdenbil is on
miskenbaar een vV estlands geslacht. 
Naaldwijk is de plek waar de stam. 
vader Jacob Jacebazoon in de 2-e 
helft van de 16-e eeuw werd gebo
ren.Eerst halverwege in de vorige 
eeuw gaat de familie zich over 
ons land en de landsgrenzen ver
spreiden. 
Een prachtig uitgevoerd boek, 
waarin globaal de oudste genera
ties zijn beschreven. Achterin een 
3-tal registers •••• "(einde citaat) 

Uit tal van andere, mondelinge 
reakties van terzake kundigen is 
het bovenstaande bevestigd: ons 
boek wordt qua opzet, systematiek 
en uitvoering vaak ten voorbeeld 
gesteld aan anderen, die voor hun 
familie iets dergelijks willen 
opzetten. 
Een compliment voor Koos Verhulst • 

Red. 
KADO ? 

K66p het stamboom-boek ! 
( zie pag. 10 ) 

Veel kontakten 
Uit het voorgaande zal duidelijk 
zijn, dat ik ontelbare kontakten 
heb gehad met Vreugdenbillen en 
aanverwanten. Daar zijn er bij ge
weest, die mij diep troffen door 
het leed dat ik vernam (de ellende 
van een heroïne-verslaafd kind 
leverde de vader een dodelijk hart
infarct op), maar er waren ook 
zéér veel kontakten waaraan ik met 
vreugde terugdenk : Je kunt wat 
aflachen met al die Vreugdenbillen ! 

g~~-~~g_y~~~~~~~~!~~~~~z 
Als ik tot slot de Vreugdenbillen 
bezie·, waarvan ik er de afgelopen 
jaren zo veel heb ontmoet of nader 
heb leren kennen, dan zou ik kunnen 
zeggen dat zij globaal zijn (en schrikt 
u nu maar niet ) : · 

nuchter? degelijk, meestal redelijk , 
moralistisch, afkerig van extreem 
gedrag, zuinig (ja, vooral : 
zuinig !)~ democratisch en 
tamelijk tolerant ••••• 

Ne·t zoals de meeste Nederlanders dus ! 
KOOS VERHULST. 

GELEZEN VOOR U : 
"Een stamboom is de enige boom, 

die veilig is voor wegenbouwers 
en houthakkers" 

(En dus: mil i eu-vriendeljjk •• !Red.) 
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VREUGDEliniLLEN IN DE SCHIJNvVERPER 

Er z1,1 n in een z6 groot geslacht als het onze maandelijks, 
rr-.isschien wel wekelijks of dagelijks, naamgenoten die "de 
krant halen» of waarvan het eenvoudigweg leuk is hen in 
ons familie-blad neens voor het voetlicht te halen".Da.t 
gebeurt dus bij deze. De keuze moest willekeurig zijn : 

··zwarte Zwaan " 
Maashaven O.Z . 26 
3072 HP Rotterdam 

PRAKTIJK VOOR DE BINNENVAART 

G.W. Vreugdenhil 
E.M .R. Vreugdenhil- Stolp 
tandartsen 

Behandeling 
van 08.30 tot 17.30 uur 
of vlg. afspraak 
Tel. 010-48 47 500 

Red.-

GIJS en ELLEN 

Vlak na de geboorte van hun zoon 
Boudewijn (op 19 september 1986) 
openden Gijs en Ellen Vreugdenbil 
(B XI d) op 3 oktober hun splin
ternieuwe tandarts-praktijk in de 
Maashaven te Rotterdam.Zij vulden 
daarmee een gat(!)in de markt : 
voor binnenschippers was zoiets 
er eerder niet. De intieme en 
fraaie praktijkruimte is de 

"omgetoverdet' ho l te van een ponton, die in de Maashaven drijft. Op die 
ponton bevindt zich een caf~-restaurant, de "Zwarte Zwaan" (Goed om je 
vooraf een beetje moed in te drinken of achteraf de pijn weg te spoelen?!) 

Maarten Vreugdenhil,D1~ 

MIES 
In de Vreugde-Schakel is al meermalen vermeld dat onze familie allerlei 
talenten kent.Talenten op het gebied van muziek, schilderen en aquarel
leren.De groot s te groep vormen de schrijvers en schrijfsters. Wij willen 
hier de aandacht vestigen op recent werk van Mies Vreugdenhil (0 X f.l) 
uit Waalwijk. Na haar eerste gedichtenbundel ''Vooruitzicht!' uit l984 
verscheen in 1985 de bundel "Ik geloof'', 28 gedichten rond de geloofs
bel1jdenis van Nicea. Deze bundels werden uitgegeven door de Groot Gou
driaan te Kampen. In het najaar 1986 (hij is er, als u dit leest net wel 
óf net nog niet) komt de derde bundel uit :"Vindenstijd". 
Mies schrijft religieuze gedichten. Zij geniet in reformatorische kring 
ree Ci s bekendheid. Haar bundels zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. 

SJAAK en MARYSIA 
Op 7 mei trouwden in Soest Sjaak 
(K XI w.4) Vreugdenbil en Marysia 
Lewinski. In zekere zin een inter
natiónaal gebeuren : Marysia's 
vader (Pools verzetstrijder in 
Wereld-oorlog II) bleef in 1948, 
op doorreis door Nederland,hier 
definitief, trouwde een Nederland
se en werd zelf Hollander. Zijn 
zoon huwde inmiddels een Amerikaan
se en woont in Florida. Hij was die 
stralende 7 mei 1986 getuige bij 't 
huwelijk van zijn zus met Sjaak. Die 
beiden leerden elkaar kennen,zo'n 
2~ jaar geleden, bij ~en Verzeke~ 
rings-conc ern te Utrecht. Daer ts ·_ 
Iïlarysia al 13 jaar sekretaresse en 
Sjaak als afgestudeerd Delfts in
genieur (wisbLnde) sedert 3 jaar 
"automatisering~ De kerkelUke in

zegening en de receptie werden druk 
bezocht door oa.collega's en vrienden. 

Maarten Vr. 

Daan Vreugdenhil, Velp. 
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S C H R IJ V E R V E R T E L T ( VI ) 
=================================================== 
Uit de tweede toespraak van Koos Verhulst, t~dens de Vreugden
billen-dag op 5 oktober 1982 te 's-Gravenzande, hebt u nog het 
slot tegoed. U treft het onderstaand aan. Red. 

Hoe vindt u iets in het boek ? 

D~-~~~~~-h~~-j~-j~~~lf-C~f-~~deren) in/~~~ht bedrukt boek van 474 
pagina's terugvindt, is een hele praktische vraag ! Het boek pro
beert u - ook praktisch ! - op J manieren daarb~ te helpen. 

Heet uzelf, bl~kens de burgerl~ke stand op het stad- of gemeentehuis, 
Vreugdenbil ? Dán vindt u achterin het boek 2 registers. Eén register 
van alle mannetjes Vreugdenhil, een tweede register·van alle vrouwtjes 
Vreugdenhil. Beide registers mét de geboortedatum (sedert 1585) van 
elkeen, die als Vreugdenbil in het boek voorkomt. Die geboorte-data 
beginnen met de oudsten en eindigen in het heden (medio 1985, -red.). 
Bent u b~voorbeeld een Cornelis, dan vindt u uzelf onder de ellenlange 
rij van 400 jaar Cornelissen - maar de geboortedatum brengt u precies 
op de bladz~de die u zoekt. Dat laatste doet trouwens ook de eerlering 
(uw "tak" aan de Vreugdenhillen-stam) die nog achter de geboortedata 
in het meisjes- en jongensregister vermeld is. 
Bent u (of zoekt u) een "aangetrouwde", dan kunt u op 2 manieren het 
gezochte in het boek terugvinden. Allereerst kunt u het doen via de 
naam van uw (de) Vreugdenbil-wederhelft in één van beide bovengenoemde 
registers. Wmar u kunt ook het derde register, dat van de aangetrouwden, 
raadplegen. In dat register treft u de stadhuisnaam van de aangetrouwden 
plus hun eerste voornaam plus codering aan, waarna dan de bladz~de van 
het boek is vermeld waar u betrokkene vermeld vindt. 

Dus: weet u van een Vreugdenbil maar weinig (maar wel iets van z~n 
familie, b~v. de achternaam van z~n schoonzoon) dan lukt het via dat 
derde register - in dit voorbeeld - allereerst de "tak" te vinden, waar 
de gezochte toe behoort. Kent u ook ongeveer z~n leeft~d, dan bent u al 
een eind op weg en lukt het vr~wel zeker de betrokkene te vinden. 
Doolhof 
Ons stamboomboek is eigenl~k een doolhof van duizenden gegevens. Met 
behulp van de registers is het evenwel mogel~k - met het nodige geduld -
zeer, zeer veel terug te vinden. Ook dingen, waarvan u 6f nooit had 
gehoord 6f het rechte nooit wist. Bovendien : dingen die u tot nadenken 
kunnen stemmen o.f veel vreugde berokkenen. 
Missc~ien mijmert u wat, boven uw boek gezeten, en zegt u het Bilderdfjk 
na : "In 't verleden ligt het heden, in het nd wat worden zal." 

KOOS VERHULST. 
HERDENKINGS-BORDEN VAN .DE ... -"vREUG.DENHILLEN-DAG" 

De verkoop van deze borden is ná 5 oktober 
1985 onstuimig doorgegaan. Velen, die toen 
het bord zagen~ kochten niet alleen voor 
zichzelf maar ook voor familie-leden vera~ 
en dichtb~ - ook als geschenk voor verjaar
dagen of àndere gedenkdagen. De .borden p~
ken nu behalve in ons land ook in Amerika, 
Canada~ Australi~, Duitsland en mogel~k nog 
meer landen ! 
De eerste voorzichtige aanmaak van 150 bor
den is uitgegroeid tot ruim 550 stuks.Er is · 
thans evenwel achter de produktie een punt 
gezet. ~~!_2~~~-~~-~~~!-~~~~-!~-k~~E· 

lukkig was de originele 
tekening van het bo»4 in 
mijn bezit en kon(na opening 
.an ~ heel nieuw be~f) de 
bestelling toch nog worden 
uitgevoerd. Uiteraard wel 
met veel vertraging. 

Met veel genoegen heb ik 
aan dit project gewerkt en 
ik hoop dat u mede door dit 
herdenkingabord nog dikw\ils 
met plezier zult terugdenken 
aan onze onvergetelijke en 

Toen overigens de laatste bestelling nog vreugdevolle "VREUGDENHILLEN-
niet was ui tgelever.d~ werd op 1 januari ~6 DAG" op 5 oktober 1985 te 
de fabriek volledig door brand verwoest.Ge- - 's-Gravenzande ! 

Maassluis: TIEMEN VREUGDENRIL 
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ALLERLEI 

-Op 9 april 1986 vergaderde het bestuur ten huize van Daan Vreugdenbil 
(B X b) te Velp. In die vergadering werd van Daan afscheid als be
stuurslid (bibliothecaris) genomen. Voorzitter Jan (0 XI d) dankte 
Daan - die op 15 april 1983 ook mede-oprichter van de Familiestichting 
was - hartel~k voor z~n inbreng in 't bestuur en z~n initiatieven. 
Een opvolger-bestuurslid is tot nu toe niet gevonden. Wordt aan gewerkt. 

-Elisabeth Nelia Karpershoek-Vreugdenbil (E IX g.l) uit Rio de Janeiro 
in Brazilië schreef in een hartel~ike brief o.a.: 11Wij achten het van 
groot belang dat op onze rusteloze planeet, waar steeds meer tekort 
aan 11 houvasten" schijnt te ontstaan, mensen als u en uw stichting besta:m'! 

-Met vele uitgaven voor de boeg (o.a. deze Vreugde-Schakel) konstateerde 
uw penningmeester in augustus j.l. dat er tot dan over 1986 minder 
geld was binnengekomen dan reeds uitgegeven. Moest het (geringe) 
stichtingsvermogen worden aangesproken ? Een andere oplossing bleek 
effectiever : in de loop van september en oktober werden 350 accept
giro's door hem verzonden. Dank aan hen die reageerden !Er is weer poen! 

-Aan Maarten Biesheuvel (zoon van K IX b.2) is,als sch~ver, door het 
g emeentebestuur van Leiden dit jaar de erepenning van deze gemeente 
toegekend. Maarten Biesheuvel woont in Leiden en hij kreeg 'de penning 
aan de vooravond van de herdenking van Leidens ontzet uitgereikt. 

-VERSLAG KASKONTROLEKOMMISSIE -· .;;.Qp de Vreugdenbillen-dag was in de 
Door de penningmeester is op boekenstand een lijst verkrijgbaar 
overzichtelijke wijze boek ge- van boeken en publicaties, geschre-
houden van alle ontvangen en ven door Vreugdenhillen. Naast deze 
uitgegeven gelden, alsmede eerste lijst (oktober 1985) is er 
verrichte handelingen,hetgeen een eerste aanvullingslijst(april'86) 
is ui t g_emond in balansen -per beschi.Kbaar. De in- deze-1j __ is-rmet 
Jl-12-1985 en not a 's van B gemerkte titels zi,in in de familie-
baten en lasten over het ver- bibliotheek opgenomen. · 
slag-jaar 1985 van de Familie- De lijsten zijn op verzoek gratis ver-
stichting Vreugdenbil (voor de krijgbaar bij' Daan Vreugdenbil (B X b), 
"Stamboom Vreugdenhil": 1984/85) Oasthuislaan 43, 6883 JA Velp, tel. 
Het vorenstaande geldt zowel 085 - 615051. 
voor de Familiestichting Vreug
denbil als voor de apart ge
administreerde exploitatie van 
het Stamboomboek. 
De op genoemde perioden betrek
king hebbende boeken en beschei
den zijn door ondergetekenden 
gekontroleerd en in orde bevon
den. 
WD verzoeken u op grond van on
ze bevindingen de penningmeester 
décharge te verlenen voor zijn 
beheer over het verslagjaar 
1985 c.q. 1984/1985. ,

86 9-4- . 
( was g etekend :) 

TON VHEUGDE l'THIL / TIENIEN VR 'HIL 
(0 X w) (N X j) · 

- -De foto-reportage van de "Vreugden
billen-dag" op 5-10-'85 lag tot voor 
kort ter inzage bij foto-speciaalzaak 
Wim Valstar in Naaldwijk.Nu niet m~! 
Het album met fraaie foto's ligt nu 
bij onze sekretaris: Aat Vreugdenbil 
me De Lier. Wie het wil (in)zien, 
dient· daarover vooraf met hem kon
takt op te nemen: 01745 - 13188. 

--Op 4 september 1986 overleed te 
Apeldoorn, na een korte ziektej 
ir.Daniël Vreug denbil (B VIII b.5), 
geboren te Maasland 14 jan.l89l.Hij 
wasvo~ne · het stamboomboek(pag.22) 
de eerste Vreugdenbil die zich -al 
in 1917 met een ingenieurstitel 
mocht sieren. 

JI.'B: Zie voor de "Financiële Re
sultaten 1985" de vorige V.S. · 

NB 2:Het bestuur verleende de 
geadviseerde décharge op 

Bestuursvergadering op 30-10-'86 in 
De Lier:voorz.Jan(Velp!)zoekt zich 
in het aardedonker het "apezuur" om 
de Hoefweg te vinden. Vraagt het 5 
keer. Zegt de laatste informant: 

9 april 1986. Penn.mr. 

KADO ? Vreugdenhil•wapen 1 25,: 
Vreugdenhil-boek f 75,= 

zie: 0 

"Hé - jjj bent Jan van de Familie
stichting !" 
Compliment, Peter Tanis (C XI af.l ! 
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HOE U IN HET BEZIT VAN HET WAPEN KOMT 
------------------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur besloot in zUn vergadering van 30-10-'86 ~n foto van•t ~pen 
g~~!~~ toe te sturen aan allen die in l98f een -donatie (minlmaal f 25~--) 
hebben overgemaakt. Tot nu toe (8 november 1986) ziin er dat 220, maar 
nog dagelijks komen er donaties binnen nadat er in de afgelonen maanden 
een aantal ''trouwe" gevers/donateurs een herinnering was gezonden. Stel 
dat dit nog zo'n 80 donaties onlevert in de komende weken, dan zUn er 
derhalve circa 300 betalingen voor 1986 binnen en dié 300 goede gevers 
kriigen - in de loon van 1981 - dus automatisch het wanen toegezonden. 
Opmerking: willen deze donateurs ekstra exemplaren van het wanen ont-

vangen (à f 25,-- per stük;-rnëiüsiëf-verzendkosten en ver
nakking) dan dienen ~~ de onderste bestelbon van de losse 
bijlage bU deze Vreugde-Schäfëi-Ingevuld -in te sturen.lr. 
uiteraard: te betalen !) 

Wie nog geen donatie 1986 overmaakte kan alleen en uitsluitend in het 
oëzif-vän-fiëf-Vrëüguënnii=wänën-fömën door : 

1. b~gevoegde bovenste bestelbon in te sturen en gelUktUdig 
de donatie !98~-äo-minimaal f 25,-- omgaand over te maken; 

2. eventueel gewenste ekstraexemnlaren van het wapen te be-
stellen via de onderste bestelbon(en: te betalen !). 

Voor alle duidelUkheid: ook in deze gevallen zal het wanen eerst in de 
loop van 1981 kunnen worden toegezonden. 
Tenslotte: in één van beide Vreugde-Schakels (5e jaargang : 1981) zal 
gemeld worden, dat - en wanneer - de wanens dat jaar zijn verzonden. 
Wie meent er recht op te hebben en het alsdan niet heeft ontvangen,kan 
daarover dan kontakt onnemen met Koos Verhulst (die de verzending op 
zich heeft genomen, maar - nogmaals - dat zou wel eens midden 1987 
kunnen worden). -Maarten Vreugdenhil, penningmeester. 
r-----------------------------------~ 

ER ZIJN NOG STAliJBOOM-BOEKEN 

Hoewel er gedurende 1986 al weer 
bUna 70 stamboom-boeken verkocht 
zijn Cinrr1iddels naar alle uit
hoeken van Nederland én van de 
wereld) is het boek, en dan nu 
inclusief "Errata" ,nog verkriig
baar à f 75,-- (inclusief even~ 
tuele verpakkings- en verzend
kosten). IT kunt het boek per
soonlUk afhalen b~ Koos Verhulst 
in Den Haag, Aat Vreugdenbil in 
De Lier of lVIaarten Vreugdenbil in 
Dieren. T~dens openingstUden ook 
in het museum "De Schilpen" te 
Maasland. Belt u in alle gevallen 
vooraf even op, om na te gaan of 
betrokkene thuis is ! 
Ook kan als volgt besteld worden: 

bank: 25o96.39.575 
6f 

giro: 56.93.171 
elk ten name van: Stamboom Vreug
denbil te Dieren. 

DUUR en t6ch: GRATIS ? 

De ontwerp- en registratiekosten 
van ons nieuwe wanen hebben bijna 
f 1.500,-- bedr~gea.Voor dát bedrag 
beschikken we nu over é~n b~zonder 
fraai handgetekend en -geschilderd 
exemplaar. Dat kr~gt een veilige 
plaats in een kluis! 
Het drukken van ca. 1000 wapens is 
een kwestie van f 5000,-- à f lQOOO,= 
Daarb~i komen dan Vrii hoge verpakking
en verzendkosten. 
Kortom: een ~ dure "grap" ! 
Per exemplaar zo'n J 15,• à f .20,=. 

~ 

Enkele honderden donateurs hebben in 
de jaren 1983 t/m 1986 z6 veel geld 
beschikbaar willen stellen aan de 
Fam.-stichting dat het stamboomboek 
k~n worden uitgegeven en de Vreugden
h1l-dag georganiseerdQ Uit waardering 
daarvoor kan aan de donateurs 1986 
in de loop van 1981 één gratis wapen 
worden toegezonden. De stichtings
financiën laten dat oa.toedaar de op
brengst van het boek meevalt en die 
trouwe donateurs - u ook ?! - toch 
steeds weer voor de vereiste gelden 
hebben gezorgdo Dank daarvoor ! llJU:. 



I. OPGAVE als DONATEUR 1986 van de FAM.STG. VREUGDENBIL 
(met recht on toezending van één gratis wapen in 1981) 

Ondergetekende : 
(naam) : 

(straat) : 
( postcotle) : (plaatsnaam): 

meldt zich hierb~ als donateur 1986 van de Familiestichting 
Vreugdenbil en maakt minimaal f 25,-- over op: 

6f 
bankrekening : 31.36.07.060 ) elk ten name van: Fam.stg. 

) Vreugdenbil 
giro-rekening: 53.11.808 te Dieren 

en verwerft daarmee het recht op toezending in 1981 van één 
kleurenfoto van het familie-wapen Vreugde~~~il. 

Eê: Deze bon toesturen aan: 

ingestuurd on : 

handtekening: 

Fam.stichting Vreugd~nhil, 
Zutphensestraatweg 56 a, 
6953 CN Dieren. 

(datum) 

Wilt u m@ér dan é&a wapen on~vangen, stuur- dan -tegelüker
t~d onderstaande bon in ! 

------------------------------- hier langs afknippen s.v.p. -------------------· 

II. BESTELBON voor ekstra kleurenfoto's familie-wapen VREUGDENRIL 

Ondergetekende : 

(naam) 
(straat) 

(postcode) : (plaatsnaam): 

heeft reeds een donatie/gift 1986 aan de Familiestichting 
Vreugdenbil overgemaakt en ontvangt on grond daarvan in 1987 
gratis een kleurenfoto van het familie-wapen VREUGDENHIL. 
Tegen de priis van f 25,-- per stuk ontvangt hii/z~ nog gaarne: 

. • . . ex. 
(aantal) 

Laatstgenoemd bedrag is overgemaakt op : 
bankrekening : 

6f . k . glro-re enlng: 
31.36.07.060 ' elk ten name van Fa~Stg. 

53 .11 • .808 Vreugdenbil 
te Diereri 

NB Deze bon toesturen aan: Fam.Stg.Vreugdenhil, · 
Zutphensestraatweg 56 a, 
6953 CN Diere""l 

~:Maakte u in 1986 nog geen donatie over ?Gebruik dan (ook) 
bon I s.v.n. Alleen donateurs kunnen het wapen kopen. 


