
Als wordt besloten een genealogie in boekvorm te gaan uitgeven is er altijd de vraag of 
de inhoud ervan voldoende compleet is. En steeds opnieuw blijkt dat in de loop van de 
tijd aanvullingen worden gevonden. 
Dat is ook niet zo verwonderlijk, want de bronnen van het verleden zijn veelal 
onuitputtelijk. Bovendien blijkt het in roulatie brengen van een genealogie ook 
andere belangstellenden te activeren. Kortom, er blijven altijd wel aanvullingen 
mogelijk. 
Dat is trouwens ook al gebleken waar het de ambachten betreft van een aantal 
Vreugdenhillen die op de Delflandsche buitenspui op het Oranje Gors werkten, zoals 
bij de publicatie van ons familiewapen duidelijk werd. Hieronder laten we nog een 
drietal aanvullingen volgen. 

Uit het verleden 
1. DE NAAM VREUGDENHIL. 
In 1983 is er een genealogie van het geslacht 
Van Staalduinen verschenen. Een Westlands 
geslacht, dat verscheidene malen aan het 
geslacht Vreugdenhil is geparenteerd. Bij het 
onderzoek van de Van Staalduinen's was ook 
dr. Th. P. van Zijl uit Teteringen betrokken. 
Nu is de stamvader van het geslacht Van 
Staalduinen Joachim Pieterszoon en dr. Van 
Zijl vond van hein enkele akten , die mogelijk 
ook voor de Vreugdenhillen van betekenis 
zouden kunnen zijn. 

In een akte van 1 september 1596 (Recht. 
Arch . Naaldwijk, inv. nr . 6 , folio 16r) lezen we: 
'Joachim Pieterszoon, wonende binnen deze 
dorpe van Naeltwijck, bekendedat hij Tomas 
Adriaenszoon, duijnmejer tot Sgravesande, 
sijn swaeger, schuldigh is uijt saecke van 
geleende penninghen in borchtocht voor hem 
verschaoten 68 guldens ... hypotheqeert sijn 
huijs, barch enz. op Vreugden HiJ '. 

En in een akte van 26 april1597 (Recht. Arch. 
Naaldwijk, inv. nr. 6, folio 31 verso): 
'Nee/gen Louwen, weduwe wylen Joachim 
Pieterszoon zaliger, geassiteert met haer ge
coren voocht in deses Tomas Adriaenszoon, 
trantporteert ten behoeve van Willem Pieter 
Jacabszoon een huijs ende erve enz. met 
barch, met den til, staende ende gelegen op 
Vreugden Hili. .. gelijck Joachim Pieterszoon 
die heeft gebruyct ... voor 54 gulden '. 

Uit deze beiden akten blijkt dat Joachim 
Pieterszoon woonde in Naaldwijk, maar ook 
een huis had op Vreugden Hil in 's-Graven
zande. Bovendien blijkt uit een akte van 23 
mei 1577 (Recht. Arch. Naaldwijk, inv. nr. 3 , 
folio 49 r-v) dat 
Joachim Pieterszoon, wonende inden am
bachte van Scravesandt, bekent schuldich te 
weesen Maritgen Joachimsdochter, zijn on
mondige weeskint, geprocureerd bij zaliger 
Ma ritgen Tonisdochter, wylen zyn huysvrouw 
was, 300 calolusgulden wegens haar moeders 
erffenisse'. 

In 1577 woont Joachim Pieterszoon dus in 's
Gruvenzande. Hij zou daar nog eigendom 
gehad kunnen hebben, ook na een verhuizing 
naar Naaldwijk. 

Uit het bovenstaande zou kunnen blijken dat 
de naam Vreugdenhil van 'het Vreuchdenhil
sche Boomgaerd Laentje ' in Naaldwijk en die . 
van 'het Vroechdenhil, binnen de ban van 's
Gravesandt ' (zie ook bld 15 en 16 van onze 
genealogie) van één en hetzelfde geslacht 
afkomstig zijn. Een mogelijk niet onbelangrijk 
gegeven. Het is weliswaar (nog) geen bewijs, 
maar toch ... 
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2. MAATSCHAPPELIJKE 
WELSTAND. 
Er is ook wat meer bekend van de maatschap
pelijke welstand van de Vreugdenhillen in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw. Met 
name dus van de gezinnen van Ary Jacobs
zoon (generatie I) en Jacob Arienszoon (gene
ratie II). 
Zo weten wij inmiddels dat zij weinig kapitaal
krachtig zijn geweest, want zij werden in 167 4 
niet aangeslagen in het familiegeld (Archief 
van de Rekenkamer ter Auditie der gemeene 
landsrekening van Holland, inv . nr. 15). 

3. WEERBARE MANNEN. 
Verder is nog bekend geworden dat op lijsten 
van z.g. weerbare mannen tussen de achttien 
en zestig jaren van 's-Gravenzande, Zandam
bacht, Naaldwijk en Monster uit de jaren 1652 
- 1653 niemand voorkomt met de naam 
Vreugdenhil (Archief Staten van Holland, inv . 
nr. 1335). 

Tot zover deze gegevens. Wij houden ons 
graag aanbevolen voor (nog) meer! 

Koos Verhuist. 

De Vreugde-Schakel is een uitgave van de 

FAMILIESTICHTING VREUGDENHIL. 
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Voor Vreugdenhillen en niet-Vreugdenhillen 
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tot de redactie, Meppelweg 117, 2544 AC 
Den Haag, tel. 070-66.86.86. 

---------------------------- FEBRUAR/1988 ----



De bibliotheek 

In onze Stichting is al vrij snel gestart met het verzamelen van (gegevens over) publikaties 
die zijn geschreven door of over of waaraan is meegewerkt door een Vreugden hiJ. 

Het is een wapen naar zijn aard, 
herinnering aan het verleden; 
ons voorgeslacht wordt zo bewaard 
voor Vreugdenbillen in het heden. 

In het Stamboomboek heeft Koos Verhulst (0 VIII d 2) reeds een aantal publikaties 
vermeld en mijn voorganger Daan ( B X b) heeft ook al het nodige verzameld, waarvan het 
resultaat op de familiedag te zien is geweest. 

Zien wij de leeuw als rechtssymbool, 
als een bewaker van de vrede; 

Voor de verdere opbouw van de F amiliebiblioth.eek had ik zelf het volgende in gedachten: 

1. (Systematisch) opsporen van gegevens 
over publikaties. 

Hiermee ben ik ai enige tijd geleden begon
nen door te gaan rondneuzen in enkele 
grote bibliotheken. Vooral Brinkrnan's 
Catalogus van Boeken en Tijdschriften , 
die bestaatvanaf 1850, is een bron van veel 
gegevens; deze catalogus bevat gegevens 
van vrijwel alle in Nederland uitgegeven 
officiële publikaties. 
Overigens is de oudste hierin gevonden 
publikatie 'Uit Freekje's leven ' van Co me
I ia Maria (E VIII b 2) uit 1929. In totaal heb 
ik nu gegevens van 220 boeken waaraan 
tenminste door een VreugdenhiJ is meege· 
werkt; vertalingen door een familielid 
behoren ook daartoe. 
Het vinden van tijdschriftartikelen is een 
stuk moeilijker. Een aantal bronnen voor 
Nederlandse tijdschriftliteratuur en een 
aantal vakbibliografieën hebben tot nu toe 
138 artikelen opgeleverd. 
Zeker op het gebied van tijdschriftartike
len, maar ook op het gebied van boeken is 
het overzicht nog lang niet compleet. 

2. Relateren van publikaties aan perso
nen. 

Vinden van gegevens is één ding , weten 
van welke persoon de publikatie is, is vaak 
nog iets heel anders. In veel bronnen 
worden alleen voorletters gegeven van 
auteurs. Zijn dit veel voorkomende initia
len , dan is het weleens moeilijk de juiste 
auteur te vinden . Is B. bijvoorbeeld Ba
rend , Benjamin of misschien zelfs Abra· 
ham? 
Gelukkig is het bij veel publikaties wel 
duidelijk, maar in enkele gevallen zal ik 
wellicht een beroep moeten doen op één 
of meer familieleden. 

3. Het opbouwen van de bibliotheek zelf. 

Het vinden van gegevens is op zich natuur
lijk al mooi, maar het uiteindelijke doel is 
het verkrijgen van de publikaties zelf, zodat 
er een familiebibliotheek kan worden op
gebouwd. Deze bestaat thans uit 22 boe
ken en enkele tijdschriftartikelen. Een 
enkele auteur zendt feeds gesigneerde 
presentexemplaren van nieuwe publika
ties, een gebaar dat zeer gewaardeerd 
wordt en navolging verdient' 

Op de resultaten zal ik in komende Vreugde
Schakels nog nader ingaan. Intussen doe ik 
graag een beroep op alle schrijvende (en niet
schrijvende} familieleden om publikaties of 
informatie daarover te verstrekken . Met name 
ben ik daarbij geïnteresseerd in: 
- een compleet overzicht van alle publika

ties van uzelf of een familielid; 
- informatie over nieuwe uitgaven, het 

liefst met een presentexemplaar; 

- publikaties, ook oudere, die u zoudt willen 
schenken aan de Familiebibliotheek 

Tom VreugdenhiJ (0 X z) 
Muzenlaan 95 
2353 KC Leiderdorp 
Telefoon 071-413809 

de helm daaronder als idool 
voor de bescherming van de rede. 

De Jacabsschelp als onderscheiding 
aan de beginner onzer stam; 
eens nam hij onbewust de leiding 
die op het schild tot uiting kwam. 

En uit dat schild zou mogen blijken 
dat onze fiere letter V, 
een sluis vormt die niet zal bezwijken: 
een regelaar van wel en wee. 

Meer kunnen wij toch niet verlangen. 
En voor de eenheid, rond het schild, 
is dan de mantel omgehangen; 
ook Jacob had dat zo gewild. 

Henk VreugdenhiJ (MIX s) 

VREUGDENHIL-KRONIEK 

Onderstaande echtelieden willen wij alsnog van harte feliciteren en hun een fijn en 
gelukkig huwelijk toewensen. Daarbij hopen wij dat anderen in jullie vreugde mogen 
delen. 

30-07-1967 trouwden te Simcoe (Canada) Engelina Vreugdenhii(N X v.5) en Peter Kiers · 
geboren 24 september 1945 te Smilde, zoon van Albert Kiersen Roelotje 
Karsten . 

25-11-1977 trouwden te Delft Arie Abraham VreugdenhiJ (K XI ad .1) en V anna Perkraccha 
geboren 26 november 1950 te Rover Bella (Italië). 

03-12-1980 trouwden te Zevenaar Neeltje Vreugdenhii(K XI e.1) en Samuel Sedoeboen, 
geboren 29 september 1952 te Ommen, zoon van Absalom Sedoeboen en 
Elizabeth Masbaitubun. 

24-06-1982 trouwden te Rotterdam Maria Helena VreugdenhiJ (K XI a1.1) en Pieter 
Hildering, geb. 3 december 1956 te Naarden, zoon van Albert Johannes 
Hildering en Geertruida Christina Hageman. 

15-09-1983 trouwden te Lunteren (Ede) Helena Vreugdenhii(K XI e.2) en Hendrikus Kas, 
geboren 13 juni 1960 te Lunteren (Ede), zoon van Jan Dirk Kas en Adriana van 
der Kraat. · 

18-07-1984 trouwden te Bleiswijk Martin Gerard Vreugdenhii(C XI a.5) en Cornelia van der 
Kooij, geb. 12 december 1962 te Rotterdam dr. van Anton Cornelis van der 
Kooij en Stijnie de Heer. 

29-12-1984 trouwden te Wateringen Joehem Vreugdenhii(C XI v.1) en Cornelia Martina 
Maria van der Kraan, geb. 15 juli 1966 te Nootdorp, dr. v. Martinus van der 
Kraan en Cornelia Schilperoort. 

14-03-1985 trouwden te Utrecht Hedwig Sophie VreugdenhiJ (M IX e.2) en Josephus 
Franciscus Wilhelmus de Koek, geboren 17 mei 1929 te Utrecht, zoon van 
Henricus Cornelius Franciscus de Koek en Wilhelmina Henriette Maria 
Claasen. 

23-05-1985 trouwden te Nieuwegein Maartje Vreugdenhi/(N X ac.2) en Leonard Willem van 
Bennekom geb. 4 november 1952 te Eindhoven, zoon van Willem Frederik van 
Bennekom en Johanna Maria Buruma. 

24-05-1985 trouwden te Leerdam Arie Vreugdenhii(K XI ag.6) bouwkundig tekenaar en 
Geesina Johanna (Jose) van Ginkel, fysiotherapeute geboren 28 juli 1960 te 
's-Hertogenbosch, dochter van Willem Johan van Ginkei en Liefke Broersma. 



Bestuursmededelingen 

. Hieronder ziet u een foto van de hitwoning 
(op het hek staat Hili-woning, dus met 

dubbel L), op de grens van 's Gravenzande 
en Hoek van Holland. 

U vindt de betreffende hit beschreven in 
nummer 2 van de 2e jaargang van 
Vreugde-schakel, van apri/1984. 

In 1986 heeft Jan VreugdenhiJ te kennen gegeven als bestuurslid te willen 
terugtreden. Wij hebben op de bestuursvergadering van februari 1987 hartelijk 
afscheid van hem genomen en hem onder dankzegging voor al het goede een 
ingelijste reproductie van het familiewapen overhandigd. 

Het is niet bekend of de woning ooit iets 
met het geslacht Vreugdenhit te maken 

heeft gehad, maar zéker heeft een groot 

Op dezelfde vergadering heeft Dik VreugdenhiJ (N X j.5) -één van de mannen 
achter de blauwe borden op de beroemde Vreugdenhillendag- de voorzittershamer 
overgenomen. 

aantal Vreugdenhillen haar gekend. 
Hoe het zij: de foto past uitstekend bij het 

algemene karakter van deze editie van ons 
blad. 

Maarten VreugdenhiJ heeft in het voorjaar 1987 zijn redacteurswerkzaamheden 
gestaakt en verder te kennen gegeven per 31 december 1987 ook zijn bestuurstaak te 
willen beëindigen. Wij zullen derhalve ook van hem op de komende bestuursverga
dering afscheid moeten nemen. 
Bovendien was er nog de vacature van bibliothecaris c.s. die Daan VreugdenhiJhad 
achtergelaten. 

Hili-woning 

(inhaalmanoeuvre tot en met 1986) 

Naar aanleiding van de geboorte van de hieronder genoemde kinderen feliciteert het 
bestuu~ de respectievelijke ~uders alsnog van harte. Daarbij hopen wij dat het kind mag 
opgroe1en tot een volwaardige telg van het toch al zo talrijke geslacht Vreugdenhil. Wij 
wensen_ de ouders dan ook, voor zover nog van toepassing, veel sterkte bij de 
opvoedmg. 

08-05-1964 geboren te Chatham (Canada) Nicolaas Keith zoon van Cornelis VreugdenhiJ 
(N X v.2) en Lijsbeth Alkema. 

30-06-1965 geboren Paul Nicolaas zoon van Jacob VreugdenhiJ (N X v.3) en Christina 
Wilhelmina Brus. • 

15-01-1967 geboren Gordon John zoon van Jacob VreugdenhiJ (N X v.3) en Christina 
Wilhelmina Brus. * 

03-09-1969 geboren te Chatham (Canada) Andrew James zoon van Cornelis VreugdenhiJ 
(N X v.2) en Lijsbeth Alkema. 

06-01-1978 geboren te Delft Marianne dochter van Arie Abraham Vreugdenhil (K XI ad.1) 
en Vanna Perkraccha. 

10-11-1979 geboren Martin Albertzoon van Nicelaas VreugdenhiJ (N X v.4)* 
19-06-1981 geboren te Delft Lauradechter van Arie Abraham VreugdenhiJ (K XI ad.1) en 

Vanna Perkraccha. · 

07-07-1982 geboren David Benjamin zoon van Nicelaas VreugdenhiJ (N X v.4)* 
06-10-1985 geboren te Naaldwijk CorineJosephine Ceciliadochter van Frans VreugdenhiJ 

(C XI s)_en CorneliaJos~.phine Cecilia dochter van Frans Vreugdenhi( (C XI s) en 
Corneha Johanna Cec1ha Gregoire. 

01-12-1986 geboren te Bleiswijk Mariettedochtervan Martin Gerard VreugdenhiJ (C XI a.5) 
en Cernelia van der Kooij. 

* 
Het bestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan de naaste familieleden van de 
onderstaande overledenen. Het hoopt dat de goede herinneringen hen zullen troosten 
en bemoedigen. Daarnaast wenst het hun veel sterkte. 

19-02-1986 Rotterdam Eugenie Catharins Johanna Vreugdenhit (E IX b.1) 

21-08-1986 Maassluis Lourens Cornelis Vreugdenhit (K XI s) 

Dank aan allen die berichten hiervoor instuurden. Doet u het ook? 
*: Voor nadere gegevens houden wij ons graag aanbevolen! 

Inmiddels is Janny van der Ven- VreugdenhiJ 
(K X e.2) bereid gevonden in het bestuur 
zitting te nemen als gewoon lid. Onnodig te 
zeggen dat zij als eerste vrouwelijke functiona
ris 'met gejuich' is begroet. Zij heeft trouwens 
ook al zitting in de Wateringse gemeenteraad. 

Voortsis Tom Vreugdenhil(OXz) uitLeider
dorp tot het bestuur toegetreden om de 
bibliotheek verder uit te bouwen en het archief 
te beheren. Dat we daar erg blij mee zijn zal u 
duidelijk zijn als u weet dat Tom hoofd is van de 
afdeling Bibliotheek en Documentatie van het 
Centraal Bureau v.d. Statistiek. 

Als nieuwe penningmeester is 'inmiddels be
reid gevonden Jaap VreugdenhiJ (K XII aa) uit 
Zwijndrecht. · Wij mogen ons hiermede wel 
zeer gelukkig prijzen. 

Voorts is Koos Verhulst (0 VIII d.2) bereid 
gevonden bestuursverantwoordelijkheid te 
dragen voorde redactie van de Vreugde-Scha
kel. Het is de bedoeling dat hij daarbij zal 
worden bijgestaan door een redactiecommis
sie waarvoor nog enkele - zo mogelijkdeskun
dige - leden worden gezocht. 

Het Bestuur is er voorts nogal onaangenaam 
door getroffen dat een inwoner van Maassluis 
tegen betaling ons familiewapen naschildert. 
De man heeft reeds een aantal exemplaren 
vervaardigd en wel zonder het Bestuur daar
van op de hoogte te brengen. Wij hebben 
hierover ons ongenoegen tegenover de be
trokkene uitgesproken. 
De Familiestichting heeft veel geld en energie 
gestoken in de ontwikkeling en de reproductie 
van . het wapen en het ontwerp lijkt ons 

· derhalve uitermate geschikt om als basis te 
dienen voor de vervaardiging van diverse 
artikelen, welke wij de familieleden tegen 
kostprijs (derhalve zonder winstoogmerk) 
willen aanbieden. 
Men kan hierbij denken aan raamversierin
gen, bestek enlof lepeltjes, dassen, munten 
etc. 
Het Bestuur overweegt momenteel de uitwer
king van zulke ideeën. Wij zijn van mening dat 
deze activiteiten vanuit het Bestuur dienen te 
worden gecoördineerd. Dit heeft enerzijds te 
maken met kwaliteitsbewaking van 'deze arti
kelen, anderszijds met de vaststelling van de 
(kost) prijs. 



VAN DE REDACTIE 

De redactie is verheugd u hierbij het 
eerste exemplaar van de Vreugde
Schakel-nieuwe-stijl te doen toeko
men. 
Het heeft nogal wat voeten in de aarde 
gehad, maar nu is het gelukkig een feit. 
Het ligt in de bedoeling de V.S. driemaal 
per jaar te laten verschijnen. De feite
lijke verschijningsdata zullen mede af
hankelijk zijn van de hoeveelheid kopij 
én ... de ruimte in de begroting . 
. Wij hopen dat de nieuwe redactie er in 
zal slagen een even lezenswaardig blad 
te realiseren als tot nu toe gebruikelijk 
was door toedoen van de voormalige 
redacteur Maarten Vreugdenhi/. 

U gelieve kopij, alsook andere corres
pondentie te richten aan onze secreta
ris Aat Vreugdenhil, sinds kort wo
nende Hohorst, 24, 2678 KK De Lier, 
tel. 017 45-16173(buiten kantooruren). 
Niet onvermeld mag blijven dat het 
ontwerp voor V.S. nieuwe stijl afkom
stig is van L & J van Dalen, Bureau voor 
publiciteit en voorlichting te Hillegom, 
waarbij Loes van Dalen-Vreugdenhil 
een niet onbelangrijk aandeel heeft 
gehad. Ook de technische uitvoering is 
in handen van dit bureau. 
En wat deze uitgave betreft: u treft 
nogal wat zakelijke informatie aan. 
Wegens plaatsgebrek moest helaas 
ditmaal nogal wat (vreselijk aardige) 
kopij blijven liggen .. . 

** 
Anderhalf promille 

Toen ik per trein terugkeerde uit het bui
tenland- zomer 1987- ging een ijverige 
Nederlandse douane-ambtenaar, na pas
poortcontrole, zoeken in een dik boek. 
Daarhij achterin het boek zocht, moest het 
wel om denaam Vreugdenhit gaan. Toenik 
hem daarom vroeg, bevestigde hij dit. 

Bovendien beaamde hij dat er maar be
trekkelijk weinig Nederlanders niet als 
gezocht in zijn dikke naslagwerk voor
kwamen. 
'Overigens', zo deelde hij mede' komtook 
iedereen in dit boek voor die maar een 
kleine nalatigheid op zijn naam heeft 
staan: bijvoorbeeld een nog niet betaalde 
bekeuring of boete van /10,-'. 

Intussen was na deze belangwekkende 
informatie het zoekwerk voltooid. Zonder 
bezwaar kreeg ik mijn paspoort terug. Ik 
kwam in zijn boek niet voor. 
Desgevraagd vernam ik dat er 'slechts' 
drie Vreugdenhillen waren vermeld. 
Op de ca. 2000 naamgenoten dus ander
half promille. We zijn vast en zeker een 
nette familie! 

Maarten Vreugdenhit (K X c.2) 

Vreugdenbillenvaria 

FOTO'S REÜNIE 

Bij onze secretaris Aat VreugdenhiJ kunt u de fotoreportage van de reünie inzien. 
Van de fotograaf, de heer Valstar te Naaldwijk, hebben wij begrepen, dat er bij hem nog enkele 

. bestelde foto's niet zijn afgehaald. 
Willen degenen, die de bestelling geplaatst hebben, deze alsnog afhalen? 

SPORT 

Bram VreugdenhiJ (C XI ag 3) staat z'n 
mannetje. 
Op de Nederlandse Judokampioenschappen 
voor junioren behaalde hij in oktober '87 de 
tweede prijs ( vorigjaar vijfde). Dat belooft wat 
voor de toekomst. 
Volgend jaar doet hij mee in de groep tot 21 
jaar. 
Sterkte Bram, wij hopen nog wat van je te 
horen! 

EENGOUDEN 
BRUIDSPAAR 

Het zalencentrum De Brug in ' s Gravenzande, 
waar op 5 oktober '85 de onvergetelijke 
Vreugdenhillendag is gehouden, was op vrij
dag 25 september '87 opnieuw gevuld met 
vele Vreugdenhillen. 
Nu ter gelegenheid van de viering van het 50-
jarig huwelijk van Joehem VreugdenhiJ (ama
rylliskweker) en Klazina VreugdenhiJ-van 
Staalduinen (C X 4) uit 's Gravenzande met 
kinderen, kleinkinderen en vele vrienden en 
bekenden. 
Op de (eceptie hebben zeer velen het in het 
Westland zo bekende en geliefde echtpaar hun 
gelukwensen aangeboden. . 
Op vele terreinen heeft Joehem (kerkelijk en 
maatschappelijk) zijn gaven ten dienste ge
steld van de gemeenschap. Wij wensen hen 
een gezegende levensavond. 

DE VREUGDENHILLENWINKEL 

VREUGDENHILLEN IN 
HET BUITENLAND. 

In maart 1987 heeft onze secretaris van een 
ver en enthousiast familielid, de heer W. v.d. 
Schee, kleinzoon van K VIII d.10, een aantal 
onbekende adressen van Vreugdenhillen ge
kregen, woonachtig in de U.S.A. (Sioux Falls 
en omgeving). 
Wij hebben wel ongeveer een idee waar zij 
' inpassen' in de stamboom. Om zekerheid te 
krijgen is er begin april 1987 een brief met 
informatie over onze Stichting en ons stam
boomboek naar al deze adressen verstuurd. 
Daarin werd tevens om enige reactie van hen 
gevraagd. Helaas hebben wij daarop (nog) 
niets ontvangen. 

Bij deze vragen wij aan een ieder die binnen
kort naar de U.S. A. en! of Canada gaat of hij of 
zij tegen enige vergoeding een bezoek aan een 
of meerdere van die adressen wil brengen. 
Waarschijnlijk is een bezoek aan de Mormo
nen nog efficiënter. 
Mocht een enthousiast familielid in de buurt 
van Salt Lake City komen en voor een onder
zoek enige tijd vrij kunnen maken, dan verzoe
ken wij contact met ons op te nemen. 

Door storting of overmaking van het terzake geldende bedrag op Raborekening nr. 
31.36.07.060 of Postgiro nr. 53. 11.808 t.n.v. de Familiestichting Vreugdenhil en onder 
vermelding van het betreffende artikel, zijn verkrijgbaar: 

- afschrift Stichtingsakte Familiestichting Vreugdenhil - 1 7,50 
- boek 'Het Westlandsegeslacht Vreugdenhil; bijkans viereeuwen genealogie', door J. 

Verhulst - 1 75,00 
- reproduktie Familiewapen Vreugdenhil, ware grootte, met toelichting - 125,00 
- borduurpatroon van het Familiewapen, A3 formaat, plus toelichting - 1 3,00 

Het wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantooruren) kunt u deze 
artikelen echterook afhalen bij onze secretaris A at Vreugden hit, Hohorst 24, 2678 KK 
De Lier, tel. 017 45-16173. 

. .. zeer velt(leind 
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