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eugde schak(L 

FRANS VREUGDENHIL WIST 
ZICH MUZIKAAL VEELVULDIG 
TE ONDERSCHEIDEN 

Hoe muzikaal vele Vreugdenbillen ook 
mogen zijn, voor weinigen speelt muziek 
zo'n belangrijke rol in het leven als voor 
Frans Vreugdenhit (D XI v) uit Krimpen 
aan den IJssel. 
En als je muziek in zijn geval associeert 
met koper en blazen, dan moet je vaststel
len, dat hij een voor een Vreugdenbil uniek 
beroep uitoefent: dat van trompettist in een 
-in de internationale muziekwereld hoog 
genoteerd- orkest als het Rotterdam 
Philharmonisch Orkest ( R Ph 0). Hij is er 
deze maand zesendertig jaar aan verbo
nden en is er on de oudste. 
Maar behalve als orkestmusicus wist Frans 
zich ook in andere muzikale opzichten 
veelvuldig te onderscheiden. 

Het verhaal over Frans' eerste contacten met 
muziek heeft iets sprookjesachtigs. 'Ik was 
twaalf jaar', vertelt hij. 'Het was 1945: 
bevrijdingsfeest op bevrijdingsfeest. Ik zie me 
nog in Ronselersdijk lopen, Hansels Harmo
nie achterna: geïmponeerd, ik vond het 
geweldig. Het hele dorp door, ik merkte 
amper dat wij bij het repetitielokaal waren. Ik 
bleef er rondhangen. En toen hoorde ik die 
vraag: 'Jongetje, wiljij blazen?' En voorik 
kon antwoorden, kreeg ik een bariton in 
handen en de mededeling, dat ik dan en dan, 
zo en zo laat, maar terug moest komen en 

Frans (rechts) met bugel voor de Willem I 
kazerne in 's-Hertogenbosch 

laten horen wat ik met dat koperen blaasin
strument kon. 
En toen die dag kwam, kon de man die me de 
bariton had gegeven z'n oren nauwelijks 
geloven: ik blies hem het Wilhelmus voor. 
Ja, mijn eerste muziekles kreeg ik in de 
keuken van het huis van de tubablazer van de 
harmonie, terwijl z' n vrouw de aardappelen 
zat te schillen. Het muziekboekje, dat ik 
meekreeg, had ik in een week of drie onder de 
knie. Normaal doen leerlingen van de 
muziekschool daar een jaar of twee over. Nee, 
ik zal het niet ontkennen: het zat er echt wel 
een beetje in bij me, die muziek'. 

Droevig 
Toen Frans enige tijd later de meeste punten 
behaalde op een lokaal solistenconcours werd 
hem aangeraden naar het conservatorium te 
gaan. Het lukte hem proef te spelen voor 
toelating tot het Rotterdams muziekconserva
torium. 't Ging hem uitstekend af, maar eerst 
moest hij zijn MULO afmaken. 
Maar in januari 1950 concerteert de inmiddels 
conservatoriumstudent geworden jonge 
Vreugdenbil al mee met het Rotterdams 
Kamerorkest van Piet Ketting. Twee jaar later 
moet hij proefspelen in Haarlem. Hij slaagt en 
wordt aangenomen als trompettist bij het 
Noordhollands Philharmonisch Orkest en 
-amper negentien jaar oud- aangesteld als 
leraar aan de muziekschool in Haarlem. 

(vervolg op pagina 2) 
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FRANS .. 

Het volgende hoofdstuk in Frans' leven is 
zijn verblijf in militaire dienst. 'En ook daar', 
zegt hij lachend, 'werd het meeblazen met de 
muziek, in dit geval de Geniekapel. Maar 
eerlijk gezegd vond ik het na al die jaren op 
het conservatorium maar een droevige zaak, 
dat lopend musiceren'. 

Zonder veel hoop op succes ('dat wordt niks', 
dacht ik, 'maar 't levert wel een vrije dag op') 
speelt hij, als hij nog niet zo lang in militaire 
dienst is, proef in Rotterdam. Opnieuw met 
succes: hij wordt aangenomen als trompettist 
in het R Ph 0, maar dat moet z'n plaatsje wel 
achttien maanden lang -tot februari 1956-
openhouden .. 

Frans VreugdenhiJ 
••• 't Zat er wel een beetje in •.. 

Over dat R Ph 0 ('ik zou wel vier symfonie
orkesten kunnen samenstellen van al de 
musici die ik er sindsdien heb meegemaakt'), 
de muzikale kwaliteiten, dirigenten als Ed. 
Flipse, Jean Foumet, Edo de Waart, Rotter
dams muziektempel De Doelen -de vaste 
basis van het R Ph 0-, concertkeuzes, 
tournees in binnen- en buitenland: Frans kan 
er urenlang enthousiast over vertellen. 
Als het muzikale niveau aan de orde komt, 
verwijst Frans niet zonder begrijpelijke trots 
naar de uitspraak van een wereldberoemde, 
hedendaagse Nederlandse dirigent: 'Voor de 
beste koperblazers in Nederland moetje in 
Rotterdam zijn'. 
Maar er is veel meer muziek in Frans' leven 
dan alleen die van het R Ph 0. Mede op 
initiatief van hem is in 1962 het Rotterdams 
Philharmonisch Koperensemble opgericht, 
een veel concerterend ensemble met tot de 
dag van vandaag onder meer Frans als 
medewerker. Als solist heeft hij naast deze 
muzikale activiteiten veel kerkconcerten 
gegeven. Maar hij is ook de musicus, die 
werken van componisten als André Verwoerd, 
Kees Bak, Alex van Amerongen e.a. voor de 
radio ten doop heeft gehouden. 

DE VREUGDENHILLENWINKEL 
Door storting of overmaking van het in aanmerking komende bedrag op postgiro nr. 53.11.808 
ten name van de Familiestichting Vreugdenhil en onder vermelding van het desbetreffende artikel 
zijn verkrijgbaar: 
- afschrift Stichtingsakte Familiestichting Vreugdenhil - f 7,50 
- boek 'Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, bijkans vier eeuwen 

genealogie', door J. Verhulst (475 pagina's) - f 75,00 
- reproduktie familiewapen Vreugdenhil, ware grootte, met toelichting - f 25,00 
- borduurpatroon van het familiewapen, A3 formaat, plus toelichting - f 3,00 
- herinneringsbord Vreugdenhillendag 6 oktober 1991 (in Delfts blauw) - f 37,50 
- Vreugdenhillen(strop)das met familiewapen (in blauw en grijs) - f 19,50 
- Vreugdenhillenmok (wit met blauwe opdruk) - f 10,00 

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

Frans is leraar aan de Rotterdamse Muziek
school, tegenwoordig onderdeel vormend van 
hetSKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming 
Rotterdam). Zelf heeft hij zich nog bekwaamd 
in het dirigeren door het diploma harmonie
en fanfare-orkestdirectie te behalen. 

Rijkdommen 
Zoals overal elders is er naar de mening van 
Frans ook heel wat veranderd in 'zijn' 
specifieke muziekwereld. 'Een verschil met 
pakweg veertig jaar geleden is bijvoorbeeld, 
dat er veel meer muziekstukken voor koperen 
blaasinstrumenten worden geschreven'. 
En hij voegt eraan toe: 'Vroeger had je bijna 
geen repertoire. Wat ook opvalt is de sterk 
toegenomen belangstelling voor het zelf 
beoefenen van dit soort muziek. Kijk naar het 
flink toegenomen aantal mensen in oplei
ding'. 
Voor Frans is Maurice André, een voormalig 
wonderkind, de grootste levende koperblazer. 
'Zijn manier van spelen doet je vergeten dat 
hij een trompet bespeelt', zegt hij. Zijn meest 
bewonderde componisten? Na enig aarzelen 
antwoordt hij: 'Johann Sebastian Bach ('ik 
voel me klein ten opzichte van de grote 
Bach') en Igor Strawinsky'. 
Hun muziek en die van talloze andere 
componisten ('ja, ik houd ook van jazz') heeft 
bewerkstelligd, dat er -naar zijn eigen 
woorden- 'een andere wereld voor hem is 
opengegaan, een wer~ld vol rijkdommen'. 

Jaap (red.) 
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FAMILIENETWERK WERD 
FAMILIEGENOOTSCHAP 

In zijn nieuwste roman Patrimonium 
beschrijft de auteur Philip Roth, de 
grootste levende Amerikaanse roman· 
schrijver, op aangrijpende wijze het 
levenseinde van zijn vader, die een her
sentumor heeft. 
'Voor onze familie, de levenden en de 
doden', zo luidt de opdracht die Philip 
Roth dit boek beeft meegegeven. Het staat 
vol met interessante gegevens over de 
oorspronkelijk uit Polen afkomstige 
(Joodse) familie Roth. 
'Door de familie van mijn vaders moeder', zo 
verhaalt de auteur onder meer,' hadden we 
deel uitgemaakt van een uitgebreid familie
netwerk dat zich tenslotte in 1939, aan het 
begin van de oorlog in Europa, in een 
familiegenootschap had georganiseerd. In de 
tijd dat ik opgroeide had het genootschap 
bestaan uit zo'n zeventig gezinnen in Boston 
en omgeving en zo'n tachtig gezinnen in 
Newark en omgeving. 
Er waren een jaarlijks congres en een jaarlijks 
zomeruitstapje, een familiekrant die één keer 
per kwartaal verscheen, een familielied, een 
familiezegel en familiebriefpapier; ieder jaar 
werd aan iedereen een bijgewerkte lijst met 
namen en adressen van alle familieleden 
toegezonden, er was een Zonnestraalfonds dat 
voor de zieken en herstellenden zorgde, 
terwijl een Studiefonds de kinderen van de 
familie hielp hun collegegeld te betalen'. 

Grandeur 
Vader Herman Roth, die het tot voorzitter van 
de familie bracht, noemt het familiegenoot
schap in de jaren '40 in zijn soort één van de 
grootste en sterkste genootschappen van de 
hele Verenigde Staten. En zoon Philip, de 
schrijver, voegt er ironisch aan toe: 'We 
waren misschien doodgewone mensen, maar 
onze connecties waren niet van grandeur 
gespeend'. 
(Wie geïnteresseerd is geraakt: het boek is 
vertaald door Else Hoog en het is uitgegeven 
door Meulenhoff Amsterdam.) 

Jaap (red.) 



FAMILIETRAGEDIE AANLEIDING TOT ONTSTAAN BOEK OVER GESLACHT VREUGDENHIL 

De afgelopen jaren is mij bij herhaling gevraagd hoe ik er toch toe gekomen ben een genealogie same? te s!ellen van de ':"reugde~en, het 
geslacht van mijn moeder en niet b.v. dat van mijn vader (Verhuist). Als ik daar nu op reageer, laat Ik bruten beschouwmg, dat miJD vader 
uit Noord-Beveland, Zeel~d dus, stamt en dat als gevolg van de oorlog en de watersnoodramp tal van archieven in deze provincie verloren 
zijn gegaan, wat het vinden van gegevens uitermate bemoeilijkt. 
Het was een familietragedie die mij nieuwsgierig maakte en die de aanleiding vormde tot het ontstaan van het boek. 

In het voorwoord is vermeld, dat 'ik iets meer 
te weten wilde komen van mijn grootvader c.s. 
van moederszijde'. De oorzaak van die 
nieuwsgierigheid heb ik toen onvermeld 
gelaten. Nu vrijwel alle direct betrokkenen 
zijn overleden en deze tragedie geen mensen 
meer kan beschadigen, wil ik u deze ontboe
zeming evenwel niet onthouden. 

Mijn grootvader van moederszijde, Jacob 
Vreugdenhit (0 VIII d), is geboren in Hof van 
Delft -het huidige Delft- op 18 juni 1865. Hij 
was de eerste zoon uit het tweede huwelijk 
van Leendert Vreugdenhit met Aagje van 
Duijkeren (0 VII c). Dit tweede huwelijk 
bracht in totaal veertien kinderen voort. 
Negen daarvan stierven jong. Kindersterfte 
kwam in die jaren veel voor (al is negen van 
de veertien wel heel erg veel). 
Van de vijfkinderen die trouwden, kregen 
vier geen van allen kinderen en dat was toen 
erg ongewoon. Alleen mijn grootvader Jacob 
kreeg drie kinderen onder wie mijn moeder. 
En alleen zij bracht mijn grootvader één 
kleinkind: Anna Jacomina kreeg één zoon en 
dat is ondergetekende, een kind dat grootva
der nooit gezien heeft. 
Weliswaar is er nog een vierde kind van mijn 
grootvader in ons familieboek vermeld 
(Johannes Wilhelmus Martinus- 0 VIII d 4), 
maar dit was geen natuurlijk kind van Jacob 
en mede oorzaak van de familietragedie. 
Daarover later meer. 

Liefde 
Grootvader Jacob is weliswaar in Hofvan 
Delft geboren en heeft in zijn prille jaren ook 
nog gewoond in Loosduinen (Madestein) en 
Monster (1869), maar in 1872 verhuisde de 
familie naar Haarlem. Waarom weet ik helaas 
niet. Wel is mij bekend, dat mijn overgroot-

PERSONALIA 

Jacob Vreugdenh/1 
1865-1945 

ouders daar een bloeiende boterhandel dreven 
in de Kruisstraat. 
In Haarlem bracht mijn grootvader zijn 
feitelijke jeugd door. Het was ook in die stad, 
dat hij tot over z'n oren verliefd werd op de 
bijna zes jaar oudere Anna Jacomina Berg
huijs uit Kampen. Een verliefdheid, die 
overging in een levenslange liefde zijnerzijds, 
zij het wel met wrok. Op 19 maart 1889 werd 
te Kampen het huwelijk voltrokken. Het 
echtpaar vestigde zich in Haarlem (Kamper
singel 18). 

(wordt vervolgd) Koos 

e Op 14 december jl. heeft mevrouw P.S. Vreugdenbil-Verhave uit Utrecht het naambord 
onthuld van een laan op het Kanaleneiland in Utrecht, die vernoemd is naar haar in 1972 
overleden echtgenoot, dr. mr. Daniël Vreugdenbil (B X a). Hij was biologieleraar, enkele jaren 
lid van de gemeenteraad van Utrecht en mede-oprichter van een wijkvereniging, waarvan hij de 
allereerste voorzitter was. In de oorlog was hij actief in het verzet. De Vreugdenhiliaan ligt 
tussen het Europaplein en de Lomanlaan. e Bram Vreugdenbil (C XI ag, 3) uit 's-Gravenzande 
was volgens de Westlandsche Courant begin oktober 1991 blij met brons. Hij behaalde een 
bronzen medaille in de categorie+ 95 kg tijdens de open Westlandse kampioenschappen judo. 
e Uit een ons als curiositeit toegezonden factuur van een plantenkwekerij in het westen des 

lands -niet luisterend naar de naam Vreugdenhil- leidden wij af, dat er een bloemkoolplant
soort Vreugdenhil bestaat. Sindsdien kwelt ons de benauwde vraag wat voor soort dit dan wel 
mag zijn. e Abraham Vreugdenbil (C XI ae, 1) uit 's-Gravenzande overhandigde op_22 
oktober jl. namens de gezamenlijke jongerenorganisaties het rapport Samenwerken aan Ir. A.J. 
Vijverberg, consulent voor de glastuinbouw. Het rapport omvatte het resultaat van een onderzoek 
naar de problemen in de bedrijfsopvolging in de glastuinbouw, geïnitieerd door de werkgroep 
Glastuinbouw van het Zuidhollands Agrarisch Jongeren Kontakt. 

BffiLIOTHEEKBERICHTEN 

Informatie gevraagd over twee 

Amerikaanse Vreugdenhillen 
In de rubriek Bibliotheekberichten in de 
vorige uitgave werd o.m. vermeld, dat de lijst 
van publikaties van de hand van Vreugdenhit
Zen 726 titels omvatte, waarvan 267 boeken en 
459 tijdschriftartikelen. 
Wegens plaatsg,~brek is daar toen niet aan 
toegevoegd, daf'het aantal, dat ook werkelijk 
in het bezit is van onze bibliotheek 289 
bedraagt: 55 boeken en 234 kopieën of 
overdrukken van tijdschriftartikelen. Van de 
726 titels zijn er nu nog 51, waarvan ik niet of 
niet zeker weet van welkfamilielid de 
desbetreffende publikatie is. 

Nieuwe vragen 
Naast het oplossen van vragen zorgt al het 
zoekwerk ook weer voor nieuwe vragen. Bij 
de grote hoeveelheid nu bekende tijdschriftar
tikelen bevinden zich er enkele van Vreug
denhillen uit de -Verenigde Staten van 
Amerika, die niet in het boek noch in de 
aanvullingen voorkomen. 
Hetgaat om: 
1. Paul K. Vreugdenhil, die zich bezighoudt 

met onderzoek naar methoden om geduren
de enkele dagen organen te kunnenbewaren 
die voor transplantatie geschikt zijn. Zijn 
werkadres is Department of Surgery of the 
University of Wisconsin Hospita!, 600 
Highland Avenue, Madison, WI 53792, 
USA. 

2. H.G. Vreugdenbil, een hij of zij, die zich 
bezighoudt met landbouw-economisch 
onderzoek en werkt -althans in de jaren 
1984-1986- aan de North Dakota State 
University, Department of Agricultural 
Economy, Agricultural Experiment Station 
in Fargo, ND 58105, USA. 

Zowel voor de bibliografie als voor de 
genealogie is het belangrijk meer over deze 
personen te weten te komen. 
Wie ook maar iets weet of vermoedt over 
deze mensen zou ik vriendelijk willen 
verzoeken er een briefje of telefoontje aan de 
secretaris of mij aan te wijden. Bij voorbaat 
mijn dank hiervoor! 

Tom VreugdenhiJ (0 X z), 
Muzenlaan 95, 
2353 KC Leiderdorp, 
telefoon 071-41.38.09. 



OVER DE NAAM ••• (6) 

Via o.a. Vreugde(n)heuvel, Vreugdevuur, Happyhili en Colline de lajoie werden we in de 
vijfde aflevering van deze rubriek poëtisch onthaald op de verbastering Vreugdegril. 
Maar daarmee waren we nog (lang?) niet aan het eind van ons verbasteringslatijn. 
De achternaam Vreugdenbil is op zichzelf een verbastering, vindt Elisabeth (Bep) Vreugden
hil, echtgenote van Maarten (K XI f) uit Sumas (Wash.) in de VS. De juiste naam luidt naar 
haar mening Vreugden heil. Immers -schreef ze- bil is geen Nederlands woord en al is de 
familienaam eigenlijk allang genoeg, die e moet er aan het eind in. Ze vroeg zich af of er 
een verklaring voor is of dat we het maar moeten accepteren en er verder mee door het 
leven gaan. 

Nou ja, dachten wij, na vier eeuwen zit er 
weinig anders op. Bovendien zouden we onze 
vriendelijke naamgenote -uiteraard met alle 
respect voor haar opvatting- toch maar eens 
willen verwijzen naar pag. 16 en de noot op 
pag. 25 van ons gerenommeerde farnilieboek. 
Ook Jacob A. Vreugdenhit (K XI at) uit 
Leusden moet het 'grote' boek maar eens op 
deze pagina's opslaan. Hij schreef ons in 
Duitsland een vrachtwagen te hebben gezien, 
waarop de naam Freugdenberg prijkte. 
Kennelijk is hij daarvan geschrokken, zo erg, 
dat hij ons de vraag stelde of we van oor
sprong soms uit dat land komen. Wij zijn blij, 
dat we hem kunnen geruststellen! 

Arie Vreugdenhit (N XI ac) uit Nieuwegein 
meldde ons door z'n collega's op het werk
als variant op Vreugde(n)heuvel- Pretberg te 
zijn genoemd. Verder vertrouwde hij ons 
schriftelijk toe ooit plannen te hebben gehad 
om naar Australië te emigreren. Men struikel
de daar toen over z'n naam en vertaalde die 
gemakshalve in Mount Pleasant, toevallig 

SCHAKEN IS OORLOG (VERVOLG) 
Eenmaal gezeten begonnen de schakende 
Vreugdenhillen het spel. Aanvankelijk 
hielden ze het tempo hoog, want de heren 
kenden hun openingen op hun duimpjes. Maar 
allengs kwam de klad erin. De gezichten 
werden roder en de onderlinge conversatie 
korter en schreeuweriger. Dan werd het pas 
echt fascinerend. 
Ik zat letterlijk en figuurlijk op m'n knieën 
aan hun voeten, mijn kin steunend op de 
tafelrand. Op het bord werd een strijd op 
leven en dood gevoerd. Toen Rinus Miehels 
later verklaarde, dat voetbal oorlog was, heb 
ik hem in een brief gevraagd of hij soms ook 
met schaken was grootgebracht. 
En dat de ene VreugdenhiJ het bloed van de 
andere VreugdenhiJ inderdaad wel kon 
drinken bleek als plotseling de ban werd 
verbroken, beide kemphanen scheldend en 
tierend opstonden en hun stoelen achteruit
schoven. 
De stukken op het bord vielen om en rauwe 
beschuldigingen als 'vuile leugenaar' en 
'gemene vals speler' weerklonken omdat de 
ene VreugdenhiJ meende, dat de andere 
VreugdenhiJ zich niet had gehouden aan de 
regel 'aangeraakt verzet'. 

En wat dit betekent, leest u een andere keer! 

Jaap (red.) 

ook de merknaam van een goede Australische 
wijn. Maar daar twijfelt Arie aan, want hoe 
intensief hij in de slijterijen ook naar deze 
wijnsoort speurt, hij is nog nooit zo'n fles 
tegengekomen. Waar de naam VreugdenhiJ al 
niet aanleiding toe kan geven. 

Jaap (red.) 

Een waar verbaal 

•• Patrimonium .• 
(zie pagina 2) 
aanbevolen! 

VREUGDENmLKRONffiK 

De gegevens hebben deze keer betrekking op mutaties in de burgerlijke stand tussen 1 januari en 30 juni 1991. 

Geboren 
02.02.1991 te De Lier, Jacoba Elizabeth (Judijh), dochtervan Arie VreugdenhiJ (K XI aa.3) en Klazina Noordam. 
09.02.1991 te Zwijndrecht, Jacob (Jaap), zoon van Dirk VreugdenhiJ (K XI ae.6) en Jantje W. Wiegers. 
25.02.1991 te Vlissingen, Theodoor, zoon van Comalis Gerrij VreugdenhiJ (0 XI k) en Johanna J. Fiere!. 
02.05.1991 te Eindhoven, Malthijs Franciscus, zoon van Frans Gerard VreugdenhiJ (D XI c.2) en Hanneke de Klerk. 
20.06.1991 te Maassluis, Sander, zoon vanGerrit Jan VreugdenhiJ (N X ak.2) en Jannette Krug. 

Gehuwd 
07.03.1991 te Maassluis, Gerrit-Jan VreugdenhiJ (N Xak.2) met Jannette Krug, geboren 27 april1961 te Noordwijk aan Zee, 

dochter van Comalis J. Krug en Jannetje Schalk. 
12.04.1991 te Maasland, Jolanda Hermina VreugdenhiJ (C X ad.2) met Joannes de Kruif, geboren 14 oktober 1966 te Den 

Haag, zoon van Joannes J.M.A. de Kruif en Annaliesje Versnel. 
02.05.1991 te Leusden, WiekePetra VreugdenhiJ (N XI h.4) met Jan Comalis (Jaco) van Leeuwen, geboren 28 januari 1966 

te IJmuiden, zoon van Malthijs J. van Leeuwen en AaHje H. Prins. 
02.05.1991 te Maasland, Jacqueline VreugdenhiJ (K XI ad.?) met Eric Wilhelmus Goudius Diemel, geboren 23 maart 1963 

te Pijnacker, zoon van WJIIem G. Diemei en Hermina A. Middelkoop. 
30.05.1991 te De Lier, Dirk Gerard VreugdenhiJ (C X y.3) met Johanna Gerarda (Sandy) Dijkzeul, geboren 7 april1971 te 

Delft, dochter van Johannes A.C.M. Dijkzeul en Johanna G.M. Kooier. 
31.05.1991 te De Lier, Arie VreugdenhiJ (N X ad.3) met FrancinaJohanna (lneke) van Dijk, geboren 22 mei 1968te De Lier, 

dochter van Gerrit van Dijk en Johanna A. Schenkels. 
14.06.1991 te 's-Gravenzande, Lena Cornelia VreugdenhiJ (C X ag.1) met Benjamin van Geest, geboren 27 februari 1966 

te 's-Gravenzande, zoon van Nicolaas L. van Geest en Gerrijje M. van Vliet. 

Overleden 
08.01.1991 te Krimpen aan den IJssel, Cornells Jan van Wieringen (K X r.1). 
12.01.1991 te Rotterdam, Wilhelmina VreugdenhiJ (0 VIII o.2). 
01.02.1991 te Naaldwijk, Geertje VreugdenhiJ (N VIII f.6). 
07.02.1991 te Zoetermeer, Bastiaantje van Leeuwen (0 IX k). 
01.03.1991 te Hoofddorp, Cornelia Adriana VreugdenhiJ (K IX g.8). 
04.03.1991 te 's-Gravenzande, Abraham VreugdenhiJ (C X v). 
10.03.1991 te Grimsby (Canada), Nicolaas Vreugdenhit (N X v). 
19.03.1991 te Rotterdam, Johannes Adrianus VreugdenhiJ (K XI c). 
23.03.1991 te Klundert, Adrianus Johannes Vreugdenhll (D X p). 
25.03.1991 te Hazerswoude, Anton VreugdenhiJ (K X t). 
26.03.1991 te Rozenburg, Jacoba Huibertlna VreugdenhiJ (C IX n.5). 
28.03.1991 te Delft, Karel Verhagen (J X d.1). 
09.04.1991 te Alkmaar, Anna VreugdenhiJ (C IX e.3). 
11.04.1991 te Brantford (Canada), Nicolaas VreugdenhiJ (N X v.4). 
12.04.1991 te Schipluiden, Foeke van der Wal (K X m.2). 
23.04.1991 te Groesbeek, Annetje H.Chr.F. van Schaik (J X 0. 
26.04.1991 te Amsterdam, Hendrik Schaap (K X a.6). 
29.05.1991 te Terneuzen, Jacobus Simons (D IX a.9). 
14.06.1991 te Delft, Jannetje VreugdenhiJ (J IX d.4). 
16.06.1991 te 's-Gravenzande, Adriana Anna VreugdenhiJ (C IX g). 

Dank aan allen die bericht voor deze rubriek hebben ingestuurd. Doet u het s.v.p. ook? 
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