
eugde scha 
115 JAAR FAMILIE VREUGENHIL OP MADESTEIN (LOOSDUINEN) 
' 
Veel oudere informatie over Madestein is mij geleverd door de heer Steven van 't Slot, 
geboren op 18 december 1845 in Waddinxveen. Hij kwam in 1866 als tuinknecht op 
Madestein in dienst en - hoewel hij toen 'zei, dat hij het er geen veertien dagen zou uithou
den- is hij er 72 jaar, totaan zijn overlijden in februari 1938, gebleven als tuinbaas en rent
meester van de buitenplaats. Hij heeft de geboorte en het overlijden meegemaakt van mijn 
vader Teunis (0 VIII g); ook heeft hij overgrootvader Cornelis Lucasz. (0 VI) nog 
meegemaakt, die met het' leger van Napoleon mee naar Rusland is geweest. Van 't Slot is 
ook ouderling van de Gereformeerde Kerk en lid van de gemeenteraad van Loosduinen 
geweest. 

Uit het verleden 
Madestein was in de vorige eeuw een prach
tige buitenplaats met moestuinen en muren 
(voor de wind) met leibomen; een klein stukje 
muur staat er nog, vlakbij het sportveld van 
Postduiven. 
Het herenhuis was reeds enkele malen ver
bouwd en uitgebreid. Vroeger hebben hier 
waarschijnlijk de heren van Monster ge
woond. Het is in eerste instantie op een 
duinwal gebouwd, op dezelfde hoogte als de 
nu gerestaureerde Abdijkerk. Vààr en achter 
het huis waren vijvers; in de vijver achter is 
vroeger zelfs een eilandje geweest met een 
priëel. 
Van het oude herenhuis zijn in de vorige eeuw 
16 kamers afgebroken en het huis werd 
geschikt gemaakt voor boerenwoning. Daar
vààr woonde de boer erachter en was er 
halverwege de oprijlaan een ijzeren hek met 
een pad naar de boerderij. De heren gingen 
dan de hoofdlaan af, de boer het pad (verschil 
moet er zijn .... ) . 
Ondanks het afbreken van een deel van het 
huis was het toch nog groot genoeg. Op de 
eerste verdieping waren twee kamers die 
praktisch nooit werden gebruikt. De kamer 
aan de voorkant was 'voor de eigenaars (toen
dertijd de famil ie Tienhoven); deze kwamen 
eens in de zoveel jaar op bezoek en aten daar 
dan eigengebakken brood. De andere kamer, 
met een oppervlakte van ongeveer 12 bij 7 
meter, werd alleen gebruikt bij bruiloften en 
andere feesten. Op de benedenverdieping 
waren kleinere kamers en een grote keuken. 

Deze laatste was voorzien van een bakoven, 
een waterput om melk te koelen en, in het 
midden, een tafel van zo 'n twee meter lang; in 
een lollige bui fietsten we daar wel eens met z'n 
drieën omheenl Onder de keuken is bij de 
afbraak een complete kelder gevonden. 
Rechts van het huis was het koetshuis metaan 
de voorkant de koetsierswoning (op de foto 
net nog te zien). Achter het koetshuis was de 
paardenstal met een ezel hok. Via de hooizol
der kon een kamertje bereikt worden dat 
bestemd was voor de palfrenier. 

Boer, veefokker, tuinder 
Grootvader Teunis Cornelisz. (0 VII d) is in 
1855 boer geworden op Madestein en is in 
1895 gaan rentenieren. Mijn vader Teunis 
(0 VIII g) is hem toen opgevolgd. Hij begon 
direct alles te moderniseren en was een bekend 
veefokker. Hij heeft in de loop der jaren een 
prachtige veestapel opgebouwd met een 
melkgift van goede kwaliteit, waar hij meer
malen prijzen mee heeft behaald. In noodge
vallen leverde hij modelmelk voor Berken dal, 
later de Sierkan. Een bijzonderheid voor die 
tijd was dat het vee tbc-vrij was. 
Hij liet de koestal verbouwen en uitbreiden (de 
foto is van vààr die tijd) en er kwam een 
nieuwe hooischuur. 
Daarnaast had vader ook nog een paar tuinde
rijen, één op Madestein en één aan de 
Nieuweweg. Baasknecht van de tuin op Made
stein was Maarten van den Bos die in de 
koetsierswoning w,oonde. 
Vader was verder nog lid van de vereniging 
'Nederlands Fries Rundveestamboek' en van 
de gemeenteraad van Loosduinen. 
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Vlooienmarkt 

Onlangs liep ik op een vlooien-/rommelmarkt te zoeken naar .... niets. Tot mijn oog viel op 
twee postzegelboeken van vooroorlogse tijden. Dit bleek bij navraag ook zo te zijn. Ze 
waren respectievelijk vijfenzeventig en honderd jaar oud. Daar in mijn kennissenkring 
liefhebbers van postzegel verzamelen voorkomen, dacht ik: 'kom, een buitenkansje' en 
heb ik ze gekocht. Om de prijs ging het niet, want die was maar f 25,- per stuk, een koopje 
dus. 
Opgetogen ging ik naar huis. Wie schetst mijn verbazing bij het doorbladeren ervan, toen 
de Westlandse Courant van woensdag 8 augustus 1934 er uitviel. Maar mijn verbazing 
werd nog groter toen ik in deze krant een verslag las van de begrafenis van oud-wethouder 
G. Vreugdenhil uit Maasland. 

Bij verder bladeren kwam er nog voor de dag 
een overlijdensadvertentie van deze G. Vreug
denhil, waarin als correspondentieadres voor
kwam Ir. D. VreugdenhiJ te Utrecht; voorts 
nog een overlijdensadvertentie van een me
vrouw E.C.M. van Eeusom geboren Van Wijk, 
overleden in oktober 1933. Dit bleek bij nader 
onderzoek de schoonmoedervan Ir. D. Vreug
denhil te zijn. Ook rolden er nog drie envelop
pen uit, gericht aan Vreugdenhillen. Gege
vens genoeg dus om op zoek te gaan naar de 
meest naaste familie. Want die zou ik er na 54 
jaar natuurlijk zeer mee verrassen. 

Het Vreugdenhillenboek bracht uitkomst. 
Oud-wethouder G. Vreugdenhil was snel 
gevonden (B VII b). Hieruit bleek dat zijn 
zoon Ir. D. VreugdenhiJ was, degene was die 
op de enveloppen voorkwam. Volgens het 
boek leefde deze nog, doch daar ik in zijn 
omgeving woon, wist ik dat hij inmiddels was 
overleden. 
Uiteindelijk kwam ik terecht bij B X e. Deze 
kleinzoon, ook een Gerrit , is volgens mij de 
meest rechtstreekse familie heden ten dage, 
althans naar leeftijd. De volgende was B IX d 
met een dochter en een zoon, nl. Maartje in 
Schipluiden en haar broer Gerrit in Australië . 

Ik had nu dus twee Nederlandse adressen en 
telefoonnummers , te weten Gerrit (B X e) en 
Maartje Bijl-VreugdenhiJ (B IX d} , beiden in 
Schipluiden. Eerst belde ik Gerrit. Na enige 
uitleg van mijn kant kwam er een gesprek op 
gang tussen twee Vreugdenhillen die elkaar 
nog nooit ontmoet hadden . Het ging over de 
befaamde Vreugdenhillendag, het blauwe 
bord en het familiewapen. Gerrit toonde veel 
interesse naar bovenvermelde krant en ik 
beloofde hem terug te bellen na een gesprek 
met Maartje. Mevrouw Bijl-VreugdenhiJ be
greep snel waar het om ging en wist te vertellen 
over de tijd 1933/34 alsof het om vandaag 
ging. Ook zij toonde veel interesse in al deze 
spullen. De twee postzegelboeken waar alles 
mee was begonnen wilde zij graag aan haar 
broer in Australië zenden. Na een hartelijk 
gesprek maakten we een afspraak. Ook met 
Gerrit maakten we een afspraak. 

Emoties 

En zo togen mijn vrouw en ik op maandag 16 
november jl. richting Schipluiden. De Zoute
veenseweg nr. 1 was snel gevonden . We 
stonden voor een prachtig huis van Gerrit. 
Onder het genot van een kopje koffie werden 
alle spullen door Gerrit zorgvuldig bestu
deerd. Met de reeds genoemde krant was hij 
zeer verheugd en ook de advertenties en de 
postzegelboeken maakten zichtbaar indruk 
op hem. Gelukkig had ik van alles copieën 
gemaakt. Uit het gesprek bleek dat de postze
gelboeken toebehoord hadden aan Ir. D. 

Vreugdenhil, zodat een heleboel duidelijk 
werd. 

Na nog gezellig gepraat te hebben gingen wij 
richting Zouteveenseweg 45: onze tweede 
afspraak die dag. Op deze van de weg afgele
gen boerderij werden we hartelijk ontvangen 
door Maartje Bijl-VreugdenhiJ en haar man 
Willem. Tijdens de koffie werden de paperas
sen doorgekeken en op mijn vraag of de 
gastvrouw de enveloppen herkende zei ze 
ineens: 'Deze heeft mijn vader geschreven, 
dat is zijn handschrift'. Mijn vrouwen ik keken 
elkaar aan . Er was iets geëmotioneerds in 
haar stem geweest. Ik zei daarom snel dat de 
spullen dan op de juiste plaats terecht geko
men waren. 
De postzegelboeken werden bestemd voor 
haar broer in Australië. En zodoende kwam 
het gesprek op dit werelddeel waar ze onlangs 
een reis naar gemaakt hadden. Hun dochter 
en haar broer woonden daar. Het gesprek ging 
vergezeld van indrukwekkende fotoalbums en 
kaarten van dit gebied. 
Het was inmiddelsallaatgeworden en met nog 
een reis van twee uur voor de boeg togen we 
zeer voldaan en vol van de verhalen huis
waarts. 

A. Vreugdenhil (M X h) 

Twee jeugdige deelnemertjes aan 
de happening van 5- 10- '85. 
Wie zijn ze ? Weet u het ? 
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Vader is na een ziekte van enkele dagen op 17 
juli 1919 overleden aan typhus. Moeder is op 
de boerderij gebleven tot april 1935. Daarna 
heeft broer Matthijs (0 VIII g.9) tot 1970 
geboerd op Madestein. 
Enkele jaren daarna is Mades te in afgebroken 
om plaats te maken voor een recreatiegebied; 
daarbij is nog een tiental waterputten gevon
den. De fundering van het oude gedeelte van 
het huis is het enige dat nu nog rest als 
herinnering aan 115 jaar familie VreugdenhiJ 
op Madestein. 

Arend Vreugdenhil (0 IX 1) 

VAN DE REDACTIE 

De redactiezou hetzeerop prijsstellenals zij in 
het bezit kon komen van verhalen - al of niet 
vergezeld van foto's- uit het verleden. Dat is 
niet alleen interessant voor de lezers maar ook 
historisch van belang voor het familie-archief. 
Eventueel worden deze bijdragen door ons wel 
persklaar gemaakt. "k 

- 'Helaas wordt een dame bij het schaken nog 
steeds als stuk aangeduid'. Aldus een stel
ling bij een proefschrift van E. Vreugdenhil. 
En wij ons maar afvragen welk stuk E. 
VreugdenhiJ is. ""À' 

- Arend VreugdenhiJ (0 IX 1) loopt deze 
zomer voor de 19e maal de Vierdaagsz in 
Nijmegen mee. Dat is op zich al een enorme 
prestatie, maar als je over enkele maanden 
75 wordt. .. 

P.S. Van de auteur van het wapen-gedicht in 
de vorige Vr. S., Henk Vreugden hiJ, is de juiste 
codering M IX h. ""À' 

Oproep van de secretaris 

Verhuist u of doet zich een huwelijk, geboorte 
of overlijden voor, wilt u dan onze secretaris 
daarover berichten, eventueel telefonisch? 

De gemakkelijkste manier om een 
Vreugdeschakeltje te laten plaatsen 
(kosten f 25,-) is: 
telefoonnummer 070-668686 draaien. 

TE GEEF 

mits voor een ideëel doel: 
copieerapparaat, 

Sharp SF-740, iets defect maar goed 
te repareren. 
Tel. 070-66.86.86. 

Bent u in de buurt of met vacantie ? 
Wip eens binnen bij 

"Duhhie' s JL)ur" 
Café - Cafetaria 

Eig. A.P. Vreugdenhil. 

Geopend van 10.30 uur 's morgens tot 
01.30 uur 's nachts. 
Vrijdag en zaterdag tot 04.00 uur 
's nachts. Zondags gesloten. 

Dorpsstraat 1 0 
4308 AJ Sirjansland op Duiveland bij 
Bruinisse. 
Tel. 01114-1969, b.g.g. 01114-2403. 



Vreugdenhillenvaria 

GOUDEN HUWELIJK 

Op vrijdag 4 mei 1988 waren Abraham 
VreugdenhiJ (C X v) en Pleuntje VreugdenhiJ
van Geest 50 jaar getrouwd. 
Dit werd op vrijdag 6 mei in gebouw 'Open 
Huis' te Heenweg gevierd. Tijdens een druk 
bezochte receptie hebben Koos Verhulst en 
ondergetekende het echtpaar namens de 
familiestichting Vreugdenhil van harte gefeli
citeerd. We hoorden dat het echtpaar eerder 
op die dag tot zijn blijde verrassing met een 
open paardekoets naar de feestzaal was gere
den, zoals blijkt uit bijgaande foto. 

Aat VreugdenhiJ 

DAAN IN DE VUT 

De mede-oprichter en oud-bestuurslid van de 
Familiestichting Daan VreugdenhiJ (B x b) 
heeft op 1 juni 1988 gebruik gemaakt van de 
Vut-regeling, zoals dat officieel heet. Na een 
glansrijke carriëre nam hij als hoofdinge
nieur-directeur afscheid van de Rijkswater
staat en werd hem op 27 mei jl. door de 
Directeur-Generaal van de RWS een af
scheidsreceptie aangeboden. On telbaren heb
ben hem daar de hand gedrukt en vele waarde
rende woorden waren zijn deel. 
Maar op maandag 9 mei daaraan voorafgaand 
was er een Vreugdenhilien-koffietafel in het 
gebouw van de RWS in Den Haag georgani
seerd. Twee collega's Vreugdenhil -- Piet (0 

DE VREUGDENHILLENWINKEL 

XI n) en Daan (B XI b) -- alsmede Koos 
Verhulst genoten een gezellige gastvrijheid, 
ditmaal ter gelegenheid van dit afscheid. Een 
dergelijke koffietafel had vorigjaarook al eens 
plaatsgevonden. Waaruit maar weer eens 
blijkt dat steeds meer familiebanden worden 
aangehaald door mensen die enkele jaren 
geleden niet of nauwelijks wisten dat zij familie . 
waren. 
Onnodig te vermelden dat ook wijDaan en zijn 
vrouw Alice nog vele fijne jaren toewensen. 

EEN WEGGETROKKEN 
VREUGDENHILTERUGGEHAALD 

Op zondag 17 april1988 preekte ds. Leenderf 
Martinus VreugdenhiJ (0 Xl1) uit Gouda in 
gebouw' de Kandelaar' te Naaldwijk, de baker
mat van de Vreugdenhillen. 
De totale opkomst was niet bijzonder groot. 
Dit lag waarschijnlijk aan het mooie weer en 
het tijdstip (19.00 uur). Een groot gedeelte 
van de aanwezigen bestond uit in der haast 
opgetrommelde Vreugdenhillen. Het aantal 
Vreugdenhi llen zou hoogstwaarschijnlijk veel 
hoger geweest zijn als deze bijeenkomst ons 
bekend was geweest vóór het drukken van de 
vorige Vreugde-schakel. 
Bij deze danken wij de heer Joehem Wilhel
mus Johannes VreugdenhiJ (C X t) , ouderling 
van de Nederlands Hervormde gemeente 
Dijkweg, voor dit bijzondere initiatief. Wie 
volgt? 

Door storting of overmaking van het terzake geldende bedrag op Raborekening nr. 
31.36.07.060 of Postgironr. 53.11.808 t.n.v. de Familiestichting Vreugdenhit en onder 
vermelding van het betreffende artikel, zijn verkrijgbaar: • • 

- afschrift Stichtingsakte Familiestichting Vreugdenhit 

- boek 'Het Westlandse geslacht Vreugdenhil; bijkans vier eeuwen 
genealogie ', door J. Verhulst (475 pagina 's) 

reproduktie Familiewapen Vreugdenhil, ware grootte, met toelichting 

borduurpatroon van het Familiewapen, A3 formaat, plus toelichting 

-I 7,50 

- 1 75,00 

- 125,00 

-I 3,00 

Het wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantooruren) kunt u deze 
artikelen echter ook afhalen bij onze secretaris Aat Vreugdenhil, Hohorst 24, 2678 DO De 
Lier, tel. 01745-16173. 

IETS OVER GELD 

De afgelopen jaren is er dank zij vele 
Vreugdenhillen en aanverwanten heel veel 
tot stand gebracht; 
- de oprichting van de Familiestichting op 

15 apri11983; 
- de uitgave van het Vreugdenhillenbook, 

waarvan al meer dan 650 exemplaren in 
omloop zijn; 

- de onvergetelijke happening op 5 okto
ber 1985 
in 's-Gravenzande met ca. 700 familiele
den uit verscheidene werelddelen; 

- het familiewapen dat al meer dan 470 
woningen siert; 

- sinds dit jaar een Vreugde-Schakel 
nieuwe stijl dat nog steeds aan alle 
Vreugdenhillen c.s. (ca. 1200 adressen) 
wordt gezonden. 

En dan praten we nog niet over de spon
tane blauwe-borden-actie; meer dan 500 
verkocht! 

Dat alles heeft niet alleen veel energie 
gekost, maar ook heel veel penninkjes 
verlangd. Heel belangrijk hierbij is ook dat 
dit alles tot stand kon komen met bijdragen 
van zeer velen. Er waren bijdragen van 
enkele guldens tot f 1 00,-. En het doet je 
toch wel wat als er een briefje wordt 
ontvangen met de tekst 'Ik kan niet veel 
missen, want ik heb alleen maar AOW, 
maar bijgaand toch vijf gulden want ik vind 
het zo fijn wat jullie allemaal doen'. 
Van zo iets word je dan toch wel even stil , 
want juist die vijf gulden zijn heel veel 
waard. 

We zijn nu met de Familiestichting een 
beetje in een nieuwe fase terechtgekomen 
Er zijn plannen genoeg, er is veel enthou
siasme, ook in het bestuur. Vandaardat we 
u graag even attenderen - voor het geval u 
het was vergeten - dat u voor I 25,- per 
jaar donateur bent. En u kunt dit zijn door 
zo'n bedrag- of meer- over te maken op 
postgiro 53.11.808 of Rabobanknr. 
31.36.07.060 ten name van de Families
tichting Vreugdenhil. Ook voor giften klein 
of groot zijn deze nummers uitstekend 
geschikt. Doet u het ? 

Hoera, een Vreugdenhil/en-wapen, 
daarmee kun je naar de koningin. 
Dan gaan alle deuren open 
en je stapt er zo maar in. 

Een wapen is goed voor je prestige, 
je loopt pedant, met trotse kop. 
Het ellebogen-werk wordt lichter, 
je dringt gemakkelijker naar de top. 

Een wapen daar kun je goed mee pronken: 
'Ik wel en jij lekker niet': 
Be-wapen-d voel je je ook safer, 
maar dat is er eentje, dat ook schiet. 

Ont-wapen-end is de conclusie: 
bliif gewoon maar die je bent. 
Want een blaaskaak is beslist niet aardig, 
en jouw gulden blijft toch honderd cent! 

L. M. VreugdenhiJ (D IX k.l) 



VREUGDENHIL-KRONIEK 

Onderstaande echtelieden willen wij van harte feliciteren en hun een fijn en gelukkig huwelijk 
toewensen. Daarbij hopen wij dat anderen in hun vreugde mogen delen. 
29-01-1987 trouwden te Naaldwijk Antoni Vreugdenhil (K XI v. 7) en Daniëlle Susanne Maria van 

Elteren, geboren 1 september 1963 te Den Haag, dr. v. Johannes van Elteren en Marrigje 
Gerritje Post 

29-05-1987 trouwden te de Lier Aart Gamelis Vreugdenhii(K XI y. 11 ) en Esther van den Berg, geboren 
30 oktober 1963 te de Lier, dochter van Arend van den Berg en Grietje Ras. 

04-06-1987 trouwden te Rotterdam Petronelia Christina Vreugdenhii(K XI a1.2)en Karel Marinus van 
Kampen, geboren 19 januari 1965 te Rotterdam zn van Karel Marinus van Kampen en 
Adriana Moerman. 

18-06-1987 trouwden te Zoetermeer Peter Jacob Vreugdenhii(C XI a.6) en Astrid Bekker, geboren 3 
november 1963 te Rotterdam, dochter van Gornel is Bakker en Jeannette Marie Molendijk. 

19-06-1987 trouwden te 's Gravenzande Arie Vreugdenhil (K XI aa.3) technisch onderwijs ass. en 
Klazina (Kiazien) Noordam, ziekenverzorgster, geboren 6 februari 1965 te 
's Gravenzande dochter vanGerrit Adriaan Noordam en Engeltje Elizabeth Vellekoop. 

28-08-1987 trouwden te Apeldoorn Gozewinus Jacobus Vreugdenhii(K XI ag.B) en Katharina Aalbers, 
geboren 30 oktober 1964 te Epe, dochter van Theodorus Gerhardus Aalbers en Aagje 
Griffioen. 

02-09-1987 trouwden te de Lier Aartje Johanna Vreugdenhii(K XI ad. 6) winkelbediende en Johannes 
Spoelder, electriciën geboren 1 december 1963 te Schipluiden, zoon van Johannes 
Spoelder en Elisabeth van der Hoek. 

28-10-1987 trouwden te Naaldwijk Joehem Vreugdenhil (C XI u.2) en Yvonne Clemens Maria de 
Hoogh, geboren 19 mei 1964 te Naaldwijk (RK) bankemploye, dochter van Joseph de 
Hooghen Maria van der Hoeven. 

28-10-1987 trouwden te de Lier Jan Vreugdenhil (C X ae) en Jacoba Hoorweg, winkelbediende, 
geboren 1 maart 1950 te Maasdijk (Naaldwijk), dochter van Cornelis Hoorweg en Jacoba 
Middendorp. 

* Naar aanleiding van de geboorte van de hierondergenoemde kinderen feliciteert het bestuur de 
respectievelijke ouders van harte. Daarbij hopen wij dat het kind mag opgroeien tot een 
volwaardige telg van hettoch al zo talrijke geslacht Vreugdenhil. Wij wensen de ouders dan ook veel 
sterkte bij de opvoeding. ,.. 
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geboren te Honselersdijk (Naaldwijk) ElisaAdriana (Eiise), dochter van Arie Vreugdenhil (K 
XII m) en Clasina Alida de Zeeuw. 
geboren te DOf11melen Marijke, dochter van Ewoud Vreugdenhil (J X h.5) en Mananne 
Petronelia Vijverberg. 
geboren te Hilversum Louise Martina (Louise), dochtervanGerrit Vreugdenhil (K XII ab) en 
Aafke Frouwina de Blecourt. 
geboren te Soest Paul Edward (Paul), zoon van Jacob Vreugdenhil (K XI w.4) en Marysia 
Lewinski. 
geboren te 's Gravenzande Abram(Benjamin), zoon van Nicolaas Vreugdenhil (C XI r.3)en 
Maria van Spelden. 
geboren te Zwijndrecht Johanna Wilhelmina (Jolanda}, dochter van Dirk Vreugdenhil (K XI 
ae.6) en Jantje Wia Wiegers. 
geboren te Naaldwijk Gerard, zoon van Johannes Vreugdenhil (J XII a) en Gerda 
Lekkerkerk. 
geboren te 's Gravenhage Christiaan Cornelis, zoon van Arend Willem Vreugdenhil (K XI 
ag.9) en Licia Debora de Gelder. 
geboren te de Lier Johan Hans (Johan), zoon van Jan Waling Vreugdenhil (C X aj) en 
Pietronelia Scheffers. 
geboren te 's Gravenzande Gerda, dochter van Dirk Joehum Vreugdenhil (C X m.3) en 
Neeltje Dijkhuizen. 
geboren te Delft Wietse Marinus (Wietse), zoon van Marinus Hendrik Vreugdenhil (C X an) 
en Helena Gomelia Maria Persoon. 
geboren te Delft Dennis, zoon van Lourens Arie Vreugdenhil (C XI z) en Willemina Jannetje 
Elizabeth Storm. 

* Het bestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan de naaste familieleden van de onderstaande 
overledenen. Zij hoopt dat de goede herinneringen hen zullen troosten en bemoedigen. Daarnaast 
wenst het hun veel sterkte. 
23-01-1987 doodgeboren zoon van Dirk Jacob Vreugdenhil (K XI ag.1 0) 
15-02-1987 Delft, Jan Gerard Vreugdenhil (D XI a.12) 
21-02-1987 Bennekom, Emkje Hofman (K X f) 
10-03-1987 Rotterdam, Adriana Vreugdenhii(K IX b.1) 
28-03-1987 Scheveningen, Jan Vreugdenhii(C XI m.3) 
06-04-1987 Ermelo, Gamelis Vreugdenhii(K X b) 
07-05-1987 Haarlem, Sophia Vreugdenhi/(0 IX a.2) 
01-06-1987 Naaldwijk, Jaapje Kleijwegt(N X x) 
03-06-1987 Breda, Phillippus Hermanus den Engelsen (D X o.5) 
23-06-1987 's Gravenhage, ArieAbraham Vreugdenhii(K XI ad.1) 
27-07-1987 Maasdijk (Naaldwijk), Pieternel/a van Nol (J X c) 
04-08-1987 's Gravenhage, Sophia Clasina Johanna Vreugdenhii(C VIII o.4) 
10-08-1987 Bennekom, Neeltje Vreugdenhii(C IX j.1) 

In het volgende nummer hopen wij de namen op te nemen van hen, 
die eveneens in 1987 overleden. 

Van het bestuur 

In 1987 had Maarten Vreugdenhil reeds 
te kennen gegeven als bestuurslid te 
willen terugtreden. Op de bestuursver
gadering van maart 1988 hebben wij dan 
ook hartelijk afscheid van hem geno
men. De voorzitter, Dik Vreugdenhil 
overhandigde hem als blijk van erkente
lijkheid voor het vele werk van de afgelo
pen jaren een boekenbon en Koos Ver
hulst herinnerde aan de ontmoeting in 
1981 en de gevolgen daarvan: de oprich
ting van de Familiestichting en de wa
penfeiten die daarop volgden. 
Tevens werd op deze vergadering de 
nieuwe penningmeester Jaap Vreugden-
hil VII aa) officieel benoemd. 

Eerst de stille kracht achter de 'Blauwe 
Borden '. Nu voorzitter van de Familiestich
ting: Dik Vreugdenhil. 

Het bestuur is thans als volgt samengesteld: 

voorzitter: 
drs. D. Vreugdenhil, Dik (N X j.5) 
Willem Alexanderplantsoen 186, 
2991 NJ Barendrecht, 
tel. 01806-15453 (buiten kantoortijd) 

secretaris: 
drs. A. M. Vreugdenhil , Aat (C X y.2) 
Hohorst 24, 
2678 DO De Lier, 
tel. 01745-16173 (buiten kantoortijd) 

P.ennin_gmeester: 
J. P. Ch. Vreugdenhil, Jaap (K XII aa) 
Baljuwweg 15, 
3331 KD Zwijndrecht, 
tel. 078-125836 (buiten kantoortijd) 

lid: 
mevr. J. J. v.d. Ven-Vreugdenhil , Janny (K X 
e.2) 
Hoekblok 14, 
2291 XW Wateringen , 
tel. 01742-3180. 

bibliotheek en archief: 
dr. Th. Vreugdenhil, Thom (0 X z), 
Muzenlaan 95, 
2353 KC Leiderdorp, 
tel. 071 -413809 (buiten kantoortijd) 

redactie: 
J. Verhuist, Koos (0 lil d.2) 
Meppelweg 117, 
2544 AC 's-Gravenhage, 
tel. 070-66.86.86 
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