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BESTE WENSEN EN HAHTELIJKE GROETEN 
====================================== 

(Afscbeid van de voorzitter) 

Hoe we elkaar op het spoor gekomen z~n weet ik niet meer precies, maar 
vri,idagavond 11 maart 1983 zitten we bii elkaar : De.an, __ c.arten, Koos en 
ik. Vreugdenbillen met verschillende bloedvoerinpen. Ta~ Koos weten we 
nu dat we moeten snreken van takken; takken aan de Vreug~enhillen-boom. 
Koos heeft die woudreuf' laten wortelen in de 17-e eeuw en z'n stam 
breed laten vertakken tot op de dag van vandaag. 

Ik weet niet of ik de j ·Jiste beeldspraak gebruik. 'lat dat betreft mis ik 
Daan, want hi,i was de meest natuurli.ike "historicus" o:::dcr ons. Hij wierp 
zich dan ook op als archiefvormer ir Jns prille beetuur. ·:ant een bestuur 
voelden we ons en we lieten dat ook vastle~qen in ~e~ notariêle akte, 
die (zoals dat in 1aktermen heet) verleden ~erd ~n l5 ~'ri: 19°~. Ik had 
dat van die akte op r.1e genomen. Er bleef voor mïi o::~~c r,iet :J.nders over. 

Maart en, een ras-financier, zo•:t de gelden we 1 bijeen .!Sa.ren. Doven di en 
hanteert hij een vanzelf schrUvende oen, zoals iedere Vreurdenhil beseft 
b1,i het lezen van de Vreu~de-Schakels. Die schakels z:ir:: t:..~om•Jens ook een 
uitvinding van hem ! 

Koos zat voor de grootste klus: zjjn gegevens van de tc::lr"}ke Vrellgdenhil
len-families completeren tot een - genealogisch veran~~oord - familie
boek. U zult het on onze Fa~iliedag in 's-Gravenzande riet van Koos 
hebben afgezien - want hD straalde - maar 
oh, oh, wat zag hi~ bi~ ti.'d en wï.ile tegen 
die op- en uitgave op. baar gelukkig:we zjjn 
allen geboekstaafd ! 

En wat is het nog snel gegaan : binnen vier 
jaar : een stichting, een boek, een feest
mars en een familiedag ! \!elke familie doet 
dát na ? ! 

vreugde
schakel 

En nog een grcte verrassing: een familie- 5e jaargang 
wanen: Als sticker on de auto, als glas-in- (vol \nurr~er : 8 
loÖd voor het raac, àls ring aan onze vinge~,~~----.w--~~----------------~ 
onuitnuttel~k zijn de mogel,Jkheden voor het voeren van ons wapen. Alle-
maal leuke dingen voor een speels facet van ons ~ike fanilieleven. 

Als onze historicus was ~~an -uiteraard- de eerste die oog kreeg voor de 
relati vit ei t, ook van z1~n bestuurslidmaatschap. Hi.i gine en Aat kwam. U hebt 
het kunne.r" vo2 gen in onze "Schakel" .Maar het verhaal gaat verder en het 
hoge woord moet er no~ uit: ook ik meen het voorzitterschap te moeten 
overdragen aan een andere VreugdenbiL U begri_~pt het ·:.'el: je moet nooit 
te lang met de vlag voorop blijven lopen. We kri.igen nu trouwens een wanen en 
dat draagt andere. · (slot: nag. 2) 
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(vervolg pag~ 1 :) 

Vandaar lieve familie .....• graag gedaan ....• en ~llemaa l : 
de beste wensen en de hartelij ke groeten 

van jullie aller 

JAN VREUG DErlli'TL. 
Velp, 2 februari 1987. 
-------------------------------------------------------------------
Naschrift van de redakti e: 

Elders in dit nummer v;ordt vermeld hoe in de bestuursvergadering op 
25 februa ri j .1. van Jan ( 0 XI d) afscheid is genoEen. 
Als redakteur wil ik onze (oud-)voorzit ter echter op déz e nlaats 
graag harteljjk bedanken voor zijn bi.idragen aan de rrvreug de=-schakel" 
in de b~na 4 jaar van z~n voorzitterschap. Eén verzoekj e was alt~ d 
voldoende om nagenoeg omgaand een b~drage van he~ te ontvangen, die 
m~ in ieder geval alt~d weer trof door vlotheid en originaliteit, 
niet in het minst b~ het typeren van situaties of Bensen. 
Bedankt voor je stimulansen, Jan ! Maarten Vr. 

,. 
VERSLAG VAN DE KAS-CONTROLE-COlJII.:ISS IE *======================================= 
Op zaterdagmiddag 7 februari 1987 heeft de kas-controle-commissie 
de administratie van de Familie-stichting over 1986 aan een nauw
keurig onderzoek onderworpen. Aan het bestuur werd daarna schrif
tel~k het navolg ende gerapporteerd: 

"Door de penningmeest er is op overzichtelijke vVi ... jz e boek ge
houden van alle ontvangsten en uitgegeven gelden, alsmede 
verrichte handelingen, hetgeen is uitgemond in Balansen per 
31 december 1986 en nota's van Baten en Lasten over het verslag
jaar 1986. 

·Het vorenstaande geldt zowel voor de Familiestichting Vreugden
bil als voor de apart geadministreerde exploitatie van het 
Stamboomboek. 

De op genoemde periode betrekking hebbende boeken en bescheiden 
zijn door ondergetekenden gekontroleerd en in orde bevonden. 

W~ verzoeken u op grond van onze bevindingen de penningmeester 
décharge te verlenen voor z~n beheer over het verslagjaar 1986." 

(was getekend:) Ton Vreugd~nhil(O X w) 
Bruin Sirnon Vreugdenbil (K X h) 

(N.B.: zie voor de Financiële Resultaten 1986: pag.4 en 5. -Red.) 

DE WAPENS ZIJN GEDRUKT ! 
Het is gelukt met het drukken van de wapens op een zodanige wjjze,dat 
het prachtige originele exemplaar alle eer aan doet. Een kompliment 
voor de drukker(s), die een veëlheid van kleurschakeringen- inclusief 
schaduwwerkingen • uiterst secuur en zeer subtiel hebben weten te 
reproduceren ! 
Wanneer u dit leest hebt u het wapen, in fraaie omslag mét toelichting, 
mogel~kerw~ s ree ds in uw bezit en anders ontvangt u het uiterlijk in 
de maand april. De verzending van zo'n kleine 500 exemplaren dient 
vanzelfsprekend zeer zorgvuldig te gebeuren en vergt dus enige t~d. 
Elders leest u over de mogel~kheid van nabestellen. Red.-

MELDT OOK UW VERHUIZING s.v.p. 
Verhuist u: meldt het s.v.p. onze sekretaris. 
Vreugdenbil - uit huis, geef dát 66k door : u 
adres de Vreugde-Schakel ontvangen. 

Trekt u - als jeugdige 
bli,jft dan op uw nieuwe 

Bestuur. 
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OVER "ARBEIDER" EN OVER KERKELIJKE BENAMINGEN 
================================================== 
Al b~na 2 jaar geleden bereikte de redaktie een aardige en informa
tieve brief van de (toen) 70-jarige heer Adr.Ch.van der Knijff uit 
Hoek van Holland. Door ruimte-gebrek kunnen de voornaamste zaken 
uit daj epi st el eerst nu in de nvreugde-Schakel" worden gepubliceerd. 

Pa~gi~~-~f-~ig~~§~~ 
Zelf - aldus de heer van der Knijff - ben ik ve~~ant aan twee families 
VreugdenbiL Dat bl~kt uit de door m~ verzamelde 900 namen van voor
ouders in de vorm van een kwartier-staat. Het vele onderzoek dat ik 
verrichte leerde mij over het beroep narbeidern (en dat waren bl~kens 
de publicaties vele Vreugdenbillen in vroegere eeuwen ook) het volgen
de. 
Wie vroeger boer of ·tuinder was, al was het maar een kleine, stond bij 
de burgelijke stand ingeschreven als arbeider indien hij zijn boerde~~ 
of tuinderij had gepacht. Dit wijkt duidelijk af van de reeds tien
tallen jaren gangbare gewoonte om diegenen arbeider te noe~en, die 
bij een baas werken (een werknemer, werkzaam voor een werkgever., - _z6 
zeggen we het nu, anno 1987, als we een arbeider bedoelen). Het was 
dus vroeger z6, amtelijk bezien - en geregistreerd - dat je pas boer 
(bouwman) heette wanneer je landerijen op jouw naam sto.nden (ook al 
was dat met een zware hypotheek). 
Er zullen dus onder onze voorouders veel meer zelfstandigen geweest 
zijn (weliswaar als pacht~r) dan de officiële terminilogieën doen 
vermoeden, al zullen het wel vaak kleine zelfstandigen geweest zijn. 
Uit een à~;.e:e.t-v.aor'Q,? ela · woràt het· bovenstaande wel zeer duideljjk: 
Mijn vader (geboren in- 1864) bezat in 1888 al weiland en koeien,gepacht 
van de familie van Rijckevorsel. Daarnaast was hij, 48 jaar lang, 
watermolenaar. Bjj het huwelijk van 2 van vaders' zusters in 1896 was 
hij als oudste broer- getuige. Burgemeester v.d.Kasteele van 's-Graven
zande zette bjj die gelegenheid ook "arbeider" achter de vraag naar 
vaders' beroep. Toen mjjn vader daarop tot twee keer toe zei "water
molenaar" antwoordde de burgemeester : "Je bent in loondienst, je 
dient de polder "Het Nieuwland". En het bleef - in de trouwakten -
dus : arbeider ! 
Tot zover de heer v.d.~ff, met dank voor zijn informatie ! R~dg-

~~~~!Y~~-~~~~~~e~~~ 
Niet alleen bij het doorbladeren van het Stamboom-boek was het mljzelf' 
opgevallen, ik heb er als redakteur inmiddels ook vele opmerkingen 
en vragen over gekregen :"Zijn er werkelijk z6 veel Vreugdenbillen lid 
van de Gereformeerde Gemeenten ?" 
We komen hier op een terrein, waar enige voorzichtigheid geboden is. 
Je moet immers ongeveer A.J.Klei heten (columnist in "TROUW") om niet 
alleen alle kerkelijke benamingen goed te kennen, maar om het onderlinge 
verschil - inklusief alle kleine of grote nuanceverschillen - ook uit 
te kunnen leggen. 
Toch lijkt het mij hier niet al te moeilijk. Op de ingezonden vragen
lijsten ten behoeve van het stamboom-onderzoek zullen velen slechts 
ingevuld hebben "Herv." (als zij Hervormde Gemeente bedoelden) of 
"Geref. t-t (als zij Gereformeerde Kerk bedoelden). In zo'n geval ont
staat gemakkelijk de vergissing (à la Herv-. · . gemeente) van "Geref." 
te maken : Geref.gemeente. Terwijl bedoeld was : Geref.Kerk. 
Onze op de Vreugdenbillen-dag oudste aanwezige, Arie Vreugdenbil 
(D IX h) vertela.e mij in een gezellig, lang telefoongesprelt ook 
"slachtoffer" van de bovengesignaleerde vergissing te zijn. Gelukkig: 
hij lag er - in zijn negenstigste levensjaar en nog uiterst vitaal 
niet wakker van ! 
Toch leek het mij goed u bovenstaande verklaring niet te onthouden. 

Maarten Vr.-
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F I N A N C I E L E R E S U L T A T E N 1 9 8 6 

Aanvankel~k zag het er in 1986 naar uit, dat er weinig giften of 
donaties zouden binnenkomen. Er was weliswaar door een aantal lezers 
positief gereageerd op de oproep -in de Vreugde-Schakel nr.6 van 
maart 1986 om een b~drage ovar te maken (zonder dat eerst een 
accept-girokaart was toegezonden), maar na enkele weken al droogde 
de geldstroom op. In mei werd de oude voorraad accept-girokaarten 
opgemaakt en dát hielp ! Het waren er echter maar 28 en dus moesten 
er nieuwe worden besteld en ook nieuwe, passende ruitjes-envelo~pen 
worden gekocht. In de maanden augustus tot en met oktober werden er 
vervolgens wéér 350 acceptgirokaarten verzonden. Dat was n6dig, want 
in augustus was gebleken, dat er inmiddels in 1986 méér was uitge
geven dan ontvangen. Ook deze tweede zending acceptgirokaarten werd 
goed ontvangen: de b~dragen strdomden binnen. Bovendien, toen in de 
Vreugde-Schakel nr.7 werd medegedeeld dat diegenen die over 1986 een 
donatie of gift hadden overgemaakt recht hadden op toezending (in 
1987) van één gratis afdruk van het nieuwe familie-wapen, voegden zich 
een kleine 20 nieuwe donateurs b~ de schare "vaste" gevers. Allen har
tel~k dank en dan toch een speciaal dankwoord voor diegenen, die __ 
eigener beweging (dus zonder acceptgiro-kaart af te wachten) iets 
overboekten. Z~ bespaarden de Familie-stichting veel kosten en de 
penningmeester veel t~d. 
H6e goed het ná augustus liep bl~kt uit het volgende overzicht : 

~!!B~!~E 

2 x Vreugde-Schakel f 2.516,97 
Bestuurskosten f 2.256,80 
Nagekomen kosteri'85 f 313,76 
Opslag boekenvoorraaqf 100,-

Kamer van Koophandel f 60,-
BATIG SALDO 1986 f 4.485,65 

f 9.733,18 
------------------------

Inkomsten ---------
Donaties f 9.335,--
Giften -" 262,--J 

Rente f 136,18 

f 9.733,18 
============= 

Sedert 1984 (het eerste volle boekjaar van onze stichting) worden van 
350 tot 400 Vreugdenbillen (en aanverwanten/belangstellenden) b~dragen 
ontvangen. In 1986 waren dat er 380. 
Duidel~k merkbaar is _~ dat de betrekkel~k hoge kosten voor stamboom
onderzoek die ~1j tot in 1985 hadden, tot het verleden behoren nu het 
stamboom-boek gereed is. Dát is één van de voornaamste verklaringen 
voor bet hoge "Batig Saldo" in 1986.same·nmet de overschotten uit 
voorgaande jaren is er nu een "Vermogen" (= werk-kapitial) van niet 
minder dan f 6.458,81. Het bestuur gaat er zich zeker over beraden 
of dit vermogen enerzijds en de toekomstig geschatte kosten ander
z~ds, aanleiding zijn om b~voorbeeld het aantal aktiviteiten van de 
stichting op te voeren en/of de gevraagde bijdrage te verlagen. Mis
schien in dit en anders in het volgend nummer van de "Vreugde-Schakel" 
leest u daar meer over. 
Nog één opmerking : de "Vreugde-Schakel" wordt telkens aan 1100 à 1150 
adressen toegezonden. De bovengenoemde 380 "gevers" in 1986 vormden 
dus zo'n 30 %van het totale adressen-bestand. De vraag zou gesteld 
kunnen worden of we moeten bl~ven doorgaan met het toezenden van de 
Vreugde-Schakels aan al diegenen, die niet ook financi~le mede
verantwoordel~kheid voor onze stichting en haar aktiviteiten willen 
~agen. Ook dez~ vraag zal toekomstgericht in het bestuur aan de orde 
MQe~n komen. Daarb~ is uw mening waardevol om te vernemen. Een brief 
of telefoontje wordt dus zeker gewaardeerd ! 
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~-2-~-~-~-~-=-Y-~-~-~-2_2_E 
Bij de 11 Financiële Resul t a ten 1986" (zie blz. 4) hoort ook informatie 
over de boekenverkoop - en de financiële result 2ten daarvan - in 1986. 
Nadat er in 1985 kon worden g emeld dat van het tóen uitgekomen 
Stambo om-boek totaal 522 exemplaren waren verkocht, kan nu worden 
medegedeeld dat er in 1986 totaal 78 boeken van de hand gingen 
(55 werden er vanuit Dieren afgeleverd - tot in alle uithoeken der 
aarde - 20 va nuit De Lier en 3 vanuit Den Haag). Samen met gekweekte 

rente kwam er op de bank- en girorekeningen van de Stamboom f 6.144,35 
binnen. Van deze baten werd allereerst betaald het drukken van . de 
"Erratan, die gratis werden nagezonden aan allen die ooit een boek 
hadden gekocht. Nieuwe kopers kregen uiteraard die a anvullingen/ 
verbetering en er direkt bij. De drukkosten van de 11 Errata" waren 
f 984,13. De verzendkosten zijn geboekt onder de op pagina 4 genoemde 
keosten van de Vreugde-Schakels, want ze werden g elijktijdig met V. S. 7 
vè'rzonden. 
Gelet op de inrr~ddels gerealiseerde baten op de boeken-verkoop, 
besloot het bestuur in najaar 1986 álle kosten verbond en aan het 
doen ontwerpen, registreren, drukken enz. van het familie-wapen 
ten laste van de gekweekte overschotten op ver~o chte boeken te 
brengen. In 1986 waren dat de "on\wikkelingskosten 11 ad f l. 485,--. 
(In 1987 zullen dat de druk-,verpakkings- en verzeftdkos ten zijn en 
die zijn voorlopig geschat op zo'n f 4.000i-- ~ f 6.000,--). Verre

weg het grootste deel van de op 31 dec.l986 nog aan~ezige overschot
ten op boekenverkopen in 1985 en 1986 (nl. f 6.911,99) zal daarmee 
opgesoupeerd zijn. 
De belegde baten uit boeken-verkoop hebben tot en met 1986 ook nog 
f 1.740,50 rente opgebracht. Dát bedrag is volg ens bestuursbesluit 
uit 1985 een soort reserve, voor het geval in enig toekomstig jaar 
de giften en donaties (zie pag.4) niet voldoende zouden blijken om 
de uitgaven in dat jaar op te vangen. 

Het bovenstaande (vanaf pag. 4) is een kleine greep uit een 10 pa
gina's tellend financieel verslag, voorzien van toelichtingen en 
overwegingen, dat over 1986 is uitgebracht. Een positief verslag 
uiteraard - want de financiële resultaten waren bepaald gunstig. 
De Financiële Controle-commissie zal, na controle van de boekhou
ding, verslag uitbrengen aan het bestuur dat eind februari vergadert. 
Elders treft u het verslag van deze commissie aan. 

Dieren, 24 januari 1987. Maarten Vreugdenhil, penn.meester. 

WAArt en HOE KOOPT U het STAMBOOM-BOEK ? 
==================~==~=================== 
Onderaan op de voorpagina van deze Vreugde-Schakel vïndt.· u de namen 
van 3 bestuursleden, waar u het Stamboom-boek persoonlijk kunt af
halen tegen kontante betaling van f 75,-- (en dat mag uiteraard 
ook per cheque). Vanzelfsprekend ontvangt u er de gratis "Errata"bij. 
Veiligheidshalve wordt u aangeraden uw komst telefonisch aan te 
kondigen: het is niet leuk voor een gesloten deur te komen ! 
Tijdens de openingstijden van museum "De Schilpen11

, 's-Herenstraat 24 
te Maasland is ons boek ook dáár te koop. Normaal is dit aardige 
museu~ met een gezellige ouderwetse (o.a.: snoep-)winkel geopend op 
zaterdagen van 10.-- tot 16.-- (soms 17.--) uur. 
Tenslotte: door f 75,-- over te schrijven naar bankrekening nr. 
25.96.39.575 óf naar giro-rekening 56.93.171 kunt u ook een stamboom
boek bekomen, u bezorgd via de P.T.T. Elk van de genoemde rekeningen 
staat ten name van : "Stamboom Vreugdenhi1" te Dieren. _ 
In dit laatste geval moet u rekenen met minstens 1 week tuss.en _het, 
posten van uw bank- of giro-overschrijving en de ontvangst van 't boek. 

Penn.mr .. 
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ARTISTIEKE (NAZATEN) VREUGDEI\THILLEN 
===================================== 
In de "Vreugde-Schakel" nr. 2 van april 1984 schreef onze voorzitter 
Jan Vreugdenbil (0 XI d) over de artistieke talenten van Nel Vreugden
bil- Verhave (B X a) onder de titel •.. Schilderachtig ! ... Hoe crea
tief z~ nog alt~ d is, bewezen de prachtige aquarellen (allemaal ri
vier - gezichten) aan de wand van de wachtkamer van haar zoon Gijs 
(B XI d). Hij opende een tandarts-prakt i.ik voor binnenschippers, waar
over gerept werd in de V.S. nr. 7 van november 1986. 
Intussen zijn er méér talenten (geweest) in het geslacht Vreugdenhil. 
Daarop attendeerde ons Pleuna van Delft - van der Hout (E VII a._.5 -kldr.) 
Z~ is de kleindochter van Janna Vreugdenbil (E VII a.5) en in het be
zit van twee boeken, die getiteld zijn "Uit Freekjes leven" en "Wat niet 
meer kon". Deze beide boekjes zijn genoemd Onderaan blz . 182 van het 
Stamboom-boek en geschreven door Cornelia Maria Vreugdenbil (E VIII b.2). 
Reeds op de H.B.S. bleek haar literaire aanleg en in haar studenten-
tijd publiceerde zij regelmatig. Nadat zij in 1926 was afgestudeerd als 
arts, werkte zij in de Valerius-Kliniek te Amster dam. In 1930 &erleed 
z~ helaas jong (33). · 
Pleuna van Delft schreef de re daktie (waarvoor dank !) dat "Wat niet 
meer kon" zich afspeelt in 's-Gravenzande. Dat was niet zo'n wonder, 
want de schrijfster logeerde met haar oudere zus Johanna (later ook 
arts) als kind vaak bij grootvader Vreugdenbil i n 's-Gravenzande. In 
"Wat niet meer kon" wordt ook gestalte gegeven aan de va der en groot
vader van Pleuna van Delft. 
Laatstgenoemde informeert ons tevens dat een kleindochter van Dirk 
Pleunisz Vreugdenbil (E VII a), ene Rina Cernelia van der Hout (tante 
van Pleuna van Delft - van der Hout) een zeer verdienstelijk dichteres 
èn schilderes was. Twee van haar dochters hanteren eveneens bekwaam 
het penseel en een kleinzoon in Canada is da~r illustrator van biologie
boeken. 

Tenslotte: bij de brief die Pleuna indert ij d de redaktie toezond (deze 
kopy moest diverse nummers van de V.S. overstaan) was een oude kar
tonnen fot6 - vergeeld uiteraard - van "De Schuur", het huis van de 
bovengenoemde Dirk Pleunisz Vreugdenhil. Dat huis heette officieel 
"De Heemraadsschuur" en stond dicht aan zee. Dirk was nl. opzichter 
van Delfland en als zodanig bewoonde hij dat huis. Op de foto stonden 
de zusjes Corrie (bovengenoemde jong overleden schrijfster) en haar 
zusje Jo. Op haar verzoe k is deze foto aan Pleuna van Delft geretour
neerd. Dank voor de inzage ! 

Redaktie. 

Niet hoffelijk 

De heer A.C~v.d.Knijff, reeds aan het woord op pag.3 van deze V.S., 
schreef dat zijn grootmoeder Gerri t je Vreugdenbil ( C VII c. 2) "mankerend en 
was. Geboren te Naaldwijk op 20 mei " 1829, woonde zii met haar man Arie 
Solleveld te 's-Gravenzande. Vandaar uit werd enkele keren een specia
list te Delft bezocht (omstreeks 1860 nog niet eens zo'n eenvoudige 
reis ! -Red.). Daar kreeg Solleveld op zekere keer te horen: "En nu 
hoef je niet meer met je vrouw terug te komen - het is net een afgesle
ten schoen : wat ik er aan de éne kant aannaai, dat scheurt er aan de 
andere kant toch weer af". 
Ja, zo ging dat- 120 jaar geleden- schrtj:ft de heer v.d.Knijff. Geluk
kig is de medische wetenschap intussen sterk verbeterd (en hopelijk de 
hoffelijkheid iets toegenomen!-Red.) Redaktie. 

VE..'nJIELDT S.V.P. UW (FAMILIE-)CODE 
Een vri~ndelijk, doch dringend verzoek van degenen die als"vrijwilliger" 
allerlel - soms heel veel - werd verzetten voor de Familie-stichting : 
vermeldt u s.v.p. op elke brief, bij elke betaling en zelfs bij een tele
foontje even uw familie-code (hij staat in 't boek en/of op uw envelon 
met de Vreugde-Schakel). Dat kan die vrijwilligers veel zoeken besnaren! 
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De Gravin van Egmond (II) 

In tl·e "Vreugde-Schakel" nr. 6 van maart 1986 is herinnerd aan de 
"legende" dat Vreugdenbillen afstammen, althans geparenteerd zijn, 

- _. de graven van Egmond. Hierop reageerde Ans Vreugdenbil (0 IX c,4) 
als volgt : 
De legende dat er een Vreugdenbil getrouwd geweest zou zijn met een 
gravin van Egmont is misschien wel uit de lucht g egrepen. Dat kan ik 
niet beoordelen. Toch zou ik het niet al te vlug naar het rijk der 
fabelen ver\~zen. Want er is in latere t ij d (dan 1572 à 1585 -Red.) 
wel terdege een Vreugdenbil met een rechtstreekse nazaat van de Graaf 
van Egmond getrouwd geweest. En dat is dus beslist géén legende ! 
Het betreft Cornelis Vreugdenbil (0 VIII a), die (geboren op 13 maart 
1845) als jonge weduwnaar met kinderen op 1 maart 1878 een tweede 
huwelijk sloot met Maria van Egmond. Deze beiden waren - schrijft 
Ans dus - rmjn grootouders. Dat deze grootmoeder uit een adelijk ge
slacht stamde valt af te leiden uit het feit dat de grootvader van 
Maria Vreugdenbil-van Egmond (die grootvader was Willem van Egmond) het 
grafelijke wapen had. Een achterneef van Ans droeg trouwens nog een 
Egmond-penning aan zijn horloge-ketting. 
Dank voor deze interessante informatie, Ans ! Enig"blauw bloed"in een 
enkele Vreugdenhilien-tak blijkt dus aantoonbaar wél aanwezig ! 

Redaktie. 

VREUGDENBIL - V A R I A 
======================= / 

1. Kerstmis 1986 : "Kerst-Flora" in de R.A.I. te Amsterdam. Op een 
koude, -·winters-gure 27 -e december genoten :ni,:;n vrouw en ik van de 
uitbundige voorjaars-bloemenpracht inde. RA.I- uiterst kunstzinning 
gear~angeerd. Wie--Sche-tste on-z-e verrassi!lg toen we grote witte 
fresia's bekroond zagen met een eerste pr'ijs(en wel met het zeer 
hoge punt 3n-aantal van 9, 36) welke fresia's gekvveekt waren door 
de firma gebroeders Jan en Ton Vreugdenbil uit Honselersdijk. 
Van harte proficiat !! Terecht was vader Huib (K XI v) mede trots 
op het resultaat : hij begon 40 jaar geleden de fresia-teelt en 
droeg in de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid over aan zijn 
beide zoons. 

2.-. Een" telefoontje over (winnende) fresia's met Huill Vreugdenbil 
leverde nog een geheel àndere informatie op : de in het boek ver-

-melde bijnaam van Jan (K XI u) zou moeten zijn: Dunne Jan. Die naam 
ontstond -op de lagere school in De Lier (in het begin van de'20-er 
jaren) toen déze Jan in dezelfde klas zaf als zijn neef en naam
genoot Jan Johannes (K XI y), die ter onderscheiding Dikke Jan 
werd genoemd (deze laatste overleed overigens op 8 augustus 1986). 
Huib zelf (K XI v) is ten onrechte, zegt hij, met een bijnaam in het 
boek gekomen (Dikke Huib) - temeer omdat hij nooit dik geweest is. 
Jammer, dat het toch gebeurd is. 

3. De opmerkzame ontvanger van dése (en ook al de vorige) Vreugde
Schakel, zal op de enveloppe een computer-gefabriceerd etiket 
hebben opgemerkt. Dat klopt. Ton Vreugdenbil - maar inzonderheid 
zijn vrouw Marijke (0 X w) - hebben het hele adressenbestand van 
de Vreuedenhillen, hun aanverwanten èn de overige ginteresseerden 
(waaronder de afneme~a van stamboom-boeken) in een computergeheugen 
ingebracht. Aat Vreugdenbil (C X y.2), onze vol-ijverige sekretaris, 
bracht daarbij adviezen uit en leverde mutaties aan. Behalve de 
reeds genoemde etiketten kunnen lijsten worden geprint (bijv. op 
postcode of per tak) en wellicht ook acceptgirokaarten. Zoals ge
bruikel~k gaat dat printen zeer snel en zeer nauwkeurig. Dat laatste 
danken we dan vooral aan Marijke, die met zoveel geduld en toewijding 
de gegevens heeft ingebracht en de mutaties verzorgt. Veel dank ! 

Maarten Vr., red.-
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DIRK JAAP NOORDAM : nHet leven in Maasland" 
--------------------------------------------------------------------------------------
Jarenlang was Dirk Jaap Noordam een trouwe bezoeker van het Maaslandse 
Gemeentehuis. Hij werkte daar (en elders in o.a.'?iestlandse archieven) 
aan zijn proefschrift nLeven in Maasland: een hoogontwikk elde platte
landssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende 
eeuw". Op dit proefschrift promoveerde hij medio oktober 1986 in ~ Leiden . 
tot doctor in de Letteren/Geschiedenis. 
In zijn "Woord vooraf" zegt de jonge doctor: nsteeds heeft mij voor ogen 
gestaan een boek te schrijven dat de resultaten van wetenschap voor een 
groter publiek vertaalde". Dat is hem zeker gelukt, getuige de prettig 
leesbare - zij het niet altijd "eenvoudige'' of "spannenden - stof, die 
"Leven in Maasland" biedt. 
Dr.D.J.Noordam heeft in zijn (verre) voorgeslacht Vreugdenbil l en en dat 
is daarom niet geheel verwonderlijk : t\idens zijn studie ontdekte hij dat 
zijn "wortels" in Maasland liggen (hij is zelf een geboren Dordtenaar): 
de allereerste Noorda~n.rnen zijn afkomstig uit een huis, aan het einde 
van de Westgaag op de hoek van de Maasdijk. 
Mede omdat er in zijn voorgeslacht Vreugdenhillen zitten,was Dirk Jaap 
steeds zeer geïnteresseerd in de werkzaamheden van Koos Verhulst toen 
dié met de -voorbereiding van het stamboom-boek Vreugdenbil bezig was. 
Ondanks zijn drukke studie kon Dirk Jaap aan Koos af en toe bruikbare 
of belangwekkende tips geven. De (toen nog:)drs.D.J.Noordam wordt dan 
ook door Koos in "Een woord voorafn van ons Vreugdenbillen-boek ge
noemd als één van diegenen, die hem steun en medewerking verleenden. 
In dit verband mag niet onvermeld blUven dat het Dirk Jaap was, die 
op een laat moment de vermoe d el~ike stamouders van onze familie "op
diepten en tevens de reeds bekende gegevens over Arij Jacabszoon (van) 
Vreugdenbil completeerde. ("Op een laat moment" slaat op het volgende: 
Koos Verpulst had de stamboom praktisch gereed en àlle coderingen 
waren voor de tweede of derde keer herzien en - met het oog op het 
drukken van het boek bijv. - definitief vastgesteld. A~~ Jacabszoon 
(van) Vreugdenbil kreeg als generatie-code: I. En tóen kwamen de 
waarschijnlijke stamauders - Jacob Jacabszoon en Heiltje Willeros -
dus nog ''boven water". Op dàt"late moment" is de codering derhalve 
niet mee aangepast). 
Zeventien fijnbedrukte pagina's literatuur vermeldt dr.D.J.Noordam als 
zijnde door hem geraadpleegd bij zijn studie. Daaronder: "Verhuist, J.: 
Het Westlandse Geslacht Vreugdenhil. Bijkans vier eeuwen genealogie( Den 
Haag 1955) :' In zijn eigenlijke boek komen de Vreugdenbillen niet écht 
voor: slechts twee keer is er een verwijzing of voorbeeld(je) in de 
vorm van voetnoten. Dat bevestigt nog eens wat Koos Verhulst in ons 
Stamboom-boek schrijft (pag.21) : "Tot in 1800 moesten de meesten dan 
ook met een eenvoudig, vaak zelfs erbarmelijk bestaan genoegen nemen. 
Halverwege de vorige eeuw •••• kwamen sommigen met hard en vooral 
lang werken tot een zekere welvaart." 
Op dát mocient was evenwel het tijdvak reeds voorbij waarop de studie 
van Dirk Jan Noordam zich richtte. 
"Het leven in Maasland" is te koop in museum/winkel nDe Schilpen" te 
Maasland C's-Herenstraat 24), 's-zatèrdags van 10 tot 17 uur.En naar 
ik aanneem ook via de boekhandel. Het fraai uitgevoerde en geillus
treerde boek (uitgeverij Verloren te Hilversum, 1986) kost f 42,--. 

I.:aarten Vreugdenhil. 
Borden en foto's Vreugdenhilien-dag 
No~maals wordt er op geattendeerd: Delfts-blauwe borden (uitgegeven 
ter gelegenheid van de Vreugdenbillen-dag op 5-10-'85) zijn uitverkocht 
en worden ook niet meer nieuw aangemaakt. Foto's van die dag zijn uit-
sluitend na te bestellen via onze sekretaris: Aat Vreugdenbil in 
De Lier (adres en telefoonnummer: zie voorpagina). Bij hem zijn de 
reportages eventueel ook in te zien, na(telefonische)afspraak graag. 

Bestuur. 
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-VREUGDENHILLEN in "GETAL en RUIMTE" 
===============================~=== 
Ja ~ het "getal" der Vreug denbillen is groot. En geef ze ook maar de 
''ruJ.mte". Maar daar gaat het nu niet over. "Getal en Ruimten is een l eer
boek voor Wiskunde, bestemd voor de t weede klas HAVO en ~~0. Zowel in het 
e~~s~e als het ~weede deel van dat boek komen heel wat sommen voor, die 
Zl.Jn opgehangen aan de f amilie Vreugdenhil. Onderst a and enkel e voorbeel
den daarvan uit deel 2 van "Geta l en Rui mte": 

9 De familie VreugdenhiJ kookt bij het kamperen altijd op _ga.>. Ze hebben een 
gastankje bij zich, dat geheel gevuld 6,5 kg weegt. Het lege tankje 
weegt 3,5 kg. Zo'n tankje heeft 30 branduren. 
Bij het gastankje van de familie VreugdenhiJ hoort een functie f 
Deze functie voegt aan het gewicht x in kg van het tankje het aantal nog 
beschikbare branduren toe. Zo is f( 6, 5) = 30. 
a. Geef de pijlnotatie van de functie f 
b. Teken de grafiek van f 

Neem langs de horizontale as I cm = I kg en langs de verticale as 
I cm = 5 branduren. 

21 Op hun vakantiebestemming wandelen de Vreugdenbillen graag in de 
bergen. Een wandeling .begint op 3000 meter hoogte. Ze nemen een pad 
dat uiteindelijk eindigt op 2000 meter hoogte. 
Het bijzondere van dit pad is, dat ze afwisselend een halfuur dalen en een 
halfuur klimmen. Als ze dalen komen ze per kwartier 200 meter lager en 
als ze klimmen komen ze per kwartier 50 meter hoger. Ze beginnen met 
een half uur dalen. 
a. Teken een grafiek bij deze wandeling. Zet op de horizontale as de tijd 

duur is I cm) en op de verticale as de hoogte (200 meter is I cm, laat 
deze as bij 2000 meter beginnen). 

b. Hoe lang doen ze over de wandeling? 

10 Het emmertje van de familie VreugdenhiJ is gelukkig gerepareerd. 
Moeder VreugdenhiJ zet per dag x keer koffie en y keer thee. 
Voor het koffiezetten heeft ze ~ liter water nodig en voor het thee-
zetten I liter. 
a. Moeder VreugdenhiJ zet op een 

dag 3 keer koffie en 2 keer 
thee. Hoeveel liter water heeft 
ze daarvoor nodig ? 

b. Voor x keer koffie- en y keer 
theezetten is nodig 
x· ... + y · . . . liter. 

c. In het emmertje zit 5 liter 
water. Op een dag maakt moeder 
VreugdenhiJ bet emmertje precies 
leeg. Dus ~x + y = . . . . 

d. Mevrouw Vreugdenbil heeft op 
een dag 4 keer koffie gezet. 
Ook deze dag gaat het emmertje precies leeg. Hoeveel keer heeft ze 
theegezet? 

60 Aan het eind van de tweede klas ben je misschien wel benieuwd hoeveel 
Vreugdenbilletjes er zijn. 
Dat zullen we je nu vertellen. 
De jongens wegen gemiddeld 40 kg en de meisjes wegen gemiddeld 35 kg. 
Samen wegen ze 190 kg. 
De jongens zijn gemiddeld 7 jaar en de meisjes gemiddeld 8 jaar. 
Samen zijn ze 37 jaar. 
Hoeveel jongens en hoeveel meisjes hebben pa en ma Vreugdenhit ? 

Zo - en nu allemaal aan het (huis-)werk ! 
Benieuwd of alle ouders van die Vreugdenbilletjes over kunnen naar kla s 3 ~ 
"Getal en Ruimte11 is een uitgave van EDUCA-BOEK b.v.te Culemborg . 
Geinige tekeningen (waaronder "Villa Vreugdenliil" : hun tent op de campi ng ) 
van Ben Verhagen uit Sch~ndel en andere illustraties ver lucht i g en dit 
boek dat door 9 schri~v ers werd samengesteld waar onder ... ~4én 7:.--eugdenhil. 

Tiiaart en Vr. 
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VREUGDENBIL - V A R I A (II) 
============================= 
-Nog een aanvulling op "Artistieke Nazate~" (pag.6~ : Pleuna va~ Delft

van der Hout schreef inmiddels nog dat D1rk Pleun1sz Vreugdenh1l ( E 
VII a) nóg een artisjieke kleindochter had: Iet de Boone-Swartwolt, 
dochter van Francina Vreugdenbil (E VII a.6) en Jan Swartwolt. Iet was 
vaardig met de pen. Van haar hand verschenen ver schillende ~inder
boeken die - zo schr~ft Pleuna - ik in ~n (vooroorlogse) Jeugd ver
slond,'o.a. "Darwintulpen" en "Wat Wim en Anneke in de vacantie be-
leefden". · 

-Trouwens : in Portland (U.S.A.) woont Micha~l Joseph Vanderhout, een 
achter-achterkleinzoom van Dirk Pleunisz Vreugdenhil, die een verdien
stelijk tekenaar en illustrator is. Terecht voegde Pleuna van Delft aan 
deze informatie toe : "dus met recht: door de eeuwen heen " ! 

- Over schr~vers : vorige keer meldde de Vreugde-Schakel dat Maarten 
Biesheuvel (K IX b.2.zn) de erepenning van de gemeente Leiden was 
toegekend. Hem werd door uw redakteur een Vreugde-Schakel toegezonden 
met de adressering : Maarten Biesheuvel, schr~ver, Leiden. Helaas : 
"tante Pos" liet het afweten, haar veelgeroemde speurzin ten sp~t;z~ 
retoerneerde de zending met de droge mededeling: "Verhuisd". Vraag : 
wie meldt~ even z~n nieuwe adres? Bedankt alvast : lli.Vr. te Dieren. 

- Ans Vreugdenbil (0 IX c.4) voegde aan haar stukje over de "Gravin 
·van Egmo·nd" (zie pag. 7) nog een opmerking en suggestie toe : Er is 
eens een reunie van de Van Egmonds geweest, waar het wapen en àndere 
"grafel~ke spullen" aanwezig waren. Die reunie is ui t !!.ezonden door 
"Van gewest tot gewest". Dit brengt m~ op de gedachte: Laat een volgen
de reunie van de Vreugdenbillen ook eens uitzenden door "Van gewest 
tot gewestn, althans: denk er eens over ! (Tot zover Ans). 
Als voorbereiding van onze Vreugdenbillen-dag op 5 oktober 1985 is 
toen, vanuit het bestuur, flink wat aan public-relations gedaan. Er 
zfjn o.a. t~dig persberichten verzonden aan plaatsel~ke (in het Westland) 
aan regionale en aan dagbladen. Radio- en T.V.-rubrieken zijn aange
schreven, waaronder "Van ,gewest tot gewest". Gelet op al die inspan
ningen vooraf, waren de resultaten - in de pers en andere media -
achteraf bepaald teleurstellend (enkele regionale Westlandse bladen 
uitgezonderd, overigens). Ja, zo gaat dat soms : wat jij belangrijk 
vindt, dat hoeft het voor de krant of de T.V. nog niet te z~n. En af
gezien daarvari: iedere dag moeten daar keuzes worden g emaakt over wat 
w~l of wat (net) niet wordt meegenomen in de nieuwsvoorziening. 
Enfin: ónze (Vreugdenhillen-)t~d komt nog wel een keer. Of niet ? ! 

- Hans Alberse. uit Dieren verbleef begin 1986 drie maanden op Curaçao om 
daar de gezinsverzorging en bejaardenhulp te adviseren. H~ woonde in 
een appartement van Vreugdenhil, leefde van boodschappen uit F.Vreugden
hil's Super-Market (stichter: D IX m) en keek op het Curayaose kantoor 
tegen een foto van uw Vreugde-Schakel-redakteur aan. Ons archief van de 
Familiesti~hting verrijkte Hans met een fraaie kleurenfoto van de ge
noemde sup~r-market, waarvoor hartel~k dank ! 

-Ook uw Vreugdenbillen-foto's (hoe ouder,hoe liever),vergezeld van zo-
veel mogel~k toelichting ontvangt onze sekretaris in de Lier graag ! 

- Hebt u er al aan gedacht een donatie/gift voor 1987 over te maken?»clen ! 
HET EIND VAN DE REDAKTEUR 
U leest het goed : de eindredakteur van de Vreugde-Schakel zegt na 8 num
mers: "Dit is het eind van de(ze) redakteur". Uiteraard hoeft dat niet 
het eind van dit blad te z~n, al is de opvolging thans nog een ? (Dat se
rieuze gegadigden zich melden!). KOPY voor het najaars-1987-nummer toch 
nog maar naar Dieren. Dank voor alle reakties, 4 jaar lang. Dank voor alle 
bijdragen voor ons familie-blad: Maarten Vreugdenhil,Dieren. 

17 februari 1987. B~lage: Nieuws uit de bestuursvergadering van 
25 februari 1987 en over het wapen. R d e •-



UIT DE BESTUURSVERGADERING 

Bijlage bij de "Vreugde-Schakel" nr.8 
maart '87 

Als we enkele flitsen weergeven uit de bestuursvergadering van 25 febru
ari 1987, dan beginnen we maar eens bij het slot van die bijeenkomst: in 
hartelDke bewoordingen werd afscheid genomen van onze aftredende voor
zitter, Jan Vreugdenbil uit Velp (0 XI d). Omdat Jan een "thuis-wedstrijd" 
speeNe - er werd b~i hem thuis vergaderd - kon ziin vrouw Rie daar ook 
getuige van zijn en in de waardering mede betrokken worden. 
De (niet bestaande) hamer kon vervolgens worden overgedragen aan onze 
nieuwe voorzitter : Dick Vreugdenbil uit Barendrecht ( N X j5)., die wel
llcht velen zich herinneren van de Vreugdenhillen-dag, toen h~ zijn vader 
Tiemen letterlijk en figuurlDk terzijde stond bU de verkoop van de Vreugden· 
bil-borden. Overigens betekent de toetreding van Dick (na onze sekretaris : 
Aat) een duidelUke verjonging van de bestuursgelederen en tevens een niet
onterechte "geografische" verschuiving : er wonen thans 3 bestuursleden 
in het westen des .-lands - Barendrecht, De Lier en Den Haag . - en nog één 
in het oosten (Dieren). Dat komt aardig overeen met de landeliike sprei
ding van de Vreugdenbillen en het kan zeker ook de efficiency verhogen 
en/of de coördinatie van de bestuurswerkzaamheden. 
Vacant is momenteel nog de bestuursfunktie van bibliothecaris/archivaris, 
indertijd door Daan Vreugdenbil (B X b) opgezet. Een voor de Vreugdenhil
histori~ belangwekkende funktie ! Wie Sij~(of:kent) hiervoor kandidaten ? 
Graag een tip aan onze voorzitter of sekretaris ! 
De pennin~meester werd gedechargeerd voor het in 1986 gevoerde financi
eel belei en de verrichte werkzaamheden, waarover de Kas-kommissie po
sitief had gerapporteerd. Dank aan de Kas-ko_mmissie. 
Wanneer het gelukt met de computer van Ton Vreugdenhil (0 X w) zullen 
op korte termiin acceptgiro-kaarten voor donat~e_s/gif'ten 1987 worden 
vervaardigd en meegezonden met de"Vreugde-Schakeln nwnmer 8. De inhoud 
daarvan werd in grote lUnen doorgenomen. In maart, uiterlUk april 1987 
zal dit blad aan alle bekende Vreugdenbillen worden toegezonden alsmede 
aan de "aanverv1anten" en "geïnteresseerden". _ 
De verkoop van het stamboom-boek gaat in een rustig tempo gestaag door; 
ook in 'tDe Schilpen't te Maasland zijn enkele exemplaren verkocht. 
Veel bewondering oogstte bij de bestuursleden het inmiddels gedrukte 
wapen, dat het handvervaardigde originele exemplaar zeer knap benadert. 
Degenen die over 1986 een donatie/gift overmaakten krï_jgen het in maart 
1987 toegezonden en de begeleidende bestuursbrief werd daartoe vastge
steld. (Na-)bestelling (à f 25,-- per stuk, incl.verpakkings- en verzend
kosten) regelde het bestuur eveneens. Zie elders op deze pagina. 
Besloten werd de "Vreugdenhil-Kroniek" voortaan als bijlage bij de Vreugde
Schakel te verzenden en hij staat dan ook op de keerzijde van dit blad. 
De vragen "Hoe nu verder met(de aktiviteiten -~· van)de Familie-stichting ?" 
komen aan de orde op de bestuursvergadering die gepland is op 24 april 
1987. Eén duideliike suggestie ligt er al: een redaktie-kommissie voor de 
Vreugde-Schakel, omdat - naar het zich thans laat aanzien - dit ~ van 
de belangrijke aktiviteiten zal bl~iven , nu het Vreugdenhil-boek; ~wapen 
en -feest ( 5-10- r 85) er inmiddelr, (geweest) zijn. Overige suggesties zijn 
vanzelfsprekend zeer welkom voor het uitzetten van het toekomstig beleid. 

NA-)BESTELLEN VAN HET VREUGDENBIL-WAPEN 
oor storting overschrijving van f 5,-- op postgiro 53.11.808 6f op 

(Rabo)bankrekening 31.36.07.060, elk ten name van:Familiestichting 
Vreugdenbil te Dieren, kan een wapen (na-)besteld worden. Dringend-
verzoek : ~~E~~!3!_~_2E-~!-8!E2-_2f_2~~k2~l~~i_h~!-~22Ed =-!~E~Q· Er 
anders verwarring ontstaan met donaties7gl:Ften van dezelfële grootte. 

EXPOSITIE PITA VREUGDENRIL 
Het · Bestuur. 

kan 

Helaas te laat om er nog heen te gaan: tot 7 maart exposeert Pita Vreugder 
hil-Groen (K XI m) schilderijen in galerie ttDe Amethist" te Apeldoorn. 
Pita beheert beroepsmatig een galerie in Vaassen en is voor haar plezier, 
ongeschoold, begonnen zich in de schilderkunst te ontwikkelen. "Fanatiek" 
zoals ze zelf zegto -. Sukses, Pita ! • Maarten Vr 9 



FAMILIE-STICHTING VREUGDENHIL p/a hoefweg 38 , 2678 KK 1 de Lier 
V R E U G D E N H I L - K R 0 N I E K 

13-01-1984 Jorina Johanna Vreugdenhil N X ae.1 ) trouwde te Schoon
hoven met Paul Emanuel Visser, geboren 4 augustus 1959 te 
Schoonhoven; zoon van Pieter Visser en Anna Alida ter Hoor. 

11 - 05-1986 Pieter Vreugdenhil ( N XI y ) te Baarn overleden . 

15 - 05-1986 Willem Martinus van Antwerpen ( E VIII j.5 ) te Monster 
overleden. 

06-06 - 1986 Marije Elisabeth geboren te Hoek van Holland, dochter van 
Cornelis ·Vreugdenhil ( N IX o.3 ) en H.M.Y. Geerling. 

10-06-1986 Gerard geboren te Maasdijk ( Naaldwijk ), zoon van Johannes 
Vreugdenhil ( J XI I a ) en Gerda Lekkerker k . 

30-06-1986 Tjeerd Jan geboren te Bleiswijk, zoon van Jan Pieter 
Vreugdenhil ( c·XII b ) en Jeannette Antoinette Droogers. 

06-07-1986 Teuntje Solleveld ( C X ae ) te Delft overleden . 

22-07-1986 Wilhelmina Vreugdenhil ( K IX c.4 te Maassluis overleden. 

08-08-1986 Jan Johannes Vreugdenhil K XI y te de Lier overleden. 

10 - 08-1986 Cornelis Vreugdenhil ( o X m ) te Zeist overleden. 

20-08-1986 Gerhard geboren te Honselersdijk, zoon van Dirk Vreugdenhil 
( K XII k ) en Hendrikje Boeve. 

27-08-1986 Benjamin ( Ben ) geboren te Naaldwijk, zoon van Jacob 
Vreugdenbil ( K XII o ) en Jacqueline Irene Rensen. 

04-09-1986 Daniel Vreugdenhil ( B VIII b.5 ) te Apeldoorn overleden. 

19-09-1986 Boudewijn Gijsbertus Nicelaas geboren te Rotterdam, zoon 
Gijsbertus Willem Vreugdenhil ( B XI d ) en E.M.R. Stolp. 

26 - 09-1986 Jan Vreugdenhil ( C IX o ) te Wateringen overleden. 

11-10 - 1986 Johanna Cernelia Vreugdenhil(E VIII b.1) te Zeist overleden. 

23 - 10-1986 Onno Pieter geboren te Maassluis, zoon van Wilhelm Gerard 
Peter Vreugdenhil ( N X an ) en Elisabeth Lena Edelenbos. 

25-10-1986 Marjolein geboren, dochter van Jan Frans Vreugdenhil 
( C X ao ) en Adriana van der Hout. 

29-1 0-1986 Jacobus van der ~ indt ( K X m.1 ) te Schipluiden overleden. 

03 -11 - 1986 Johannes Vreugdenhil ( J X e ) t8 Delft overleden. 

2 3 - 1 1 -1986 Sytske Francisca geboren, dochter van Abraham Vreugdenhil 
( B XI c ) en Hermina Mathilda Slump. 

29- 1 2-1986 Leendert Joehem Jeroen ( Jeroen ) geboren te Delft, =con van 
Arie Laurens Vreugdenhil ( C XI aa ) Geertruida Maria de Vos 

21-01 - 1987 Perry geboren te de Lier, zoon van Abraham Vreugdenhil 
( K XII z ) en Johanna Catharina van Lenteren. 

30 - 01 - 1987 Antje Vreugdenhil ( K IX a.S ) te Delft overleden. 

Dan k aan allen die berichten hiervoor instuurden. Doe het ook s. v .p . ! 


