
eugde schak(l_ 

Vreugdenbillen hebben weer echt hun dag 
De spreekwoordelijke laatste loodjes van de voorbereidingen voor de reünie op 6 
oktober a.s.leveren geen extra problemen op. Organisator Job Vreugdenkil (NIX K) 
uit Maasdijk -het predikaat 'ceremoniemeester' vindt hij zo gek nog niet- wuift iedere 
gedachte daarover weg. 
'Ja, als ik alles op m'n eigen houtje zou zitten doen, dan misschien wel, maar zo is het 
niet. Ik ondervind flinke steun van een aantal enthousiaste medewerkers en ik mag ook 
op de dag zelf daarop rekenen. Samen doen we het en het loopt allemaal geweldig. Het 
voorbereiden kost inderdaad wat meer werk en dus meer vrije tijd dan vijf jaar 
geleden, maar het plezier is er niet minder om'. 

BEREIKBAARHEID Het programma voor 6 oktober -hieronder af
gedrukt- kan bij wijze van spreken in tweeën 
worden geknipt: een ochtendprogramma dat 
hem of haar die eraan deelneemt tot activiteit 
a,anzet en een gemeens.chappelijk middag
programma waarnaar voornamelijk rustig 
kan worden geluisterd. Een groot aantal 
Vreugdenhillen -dat is wel zeker- van wie 
velen ook van buiten het Westland, zullen het 
allemaal beleven en er hopelijk de beste 
herinneringen aan blijven bewaren. 

Voor wie het nog niet wist: De Brug bevindt 
zich in het centrum van 's-Gravenzande. Het 
parkeren van de auto's van de bezoekers zal 
geen of weinig problemen opleveren. 
Automobilisten onder de reünisten zullen het 
plezierig vinden dat op alle toegangswegen 
van de gemeente 's-Gravenzande bordjes 
zijn geplaatst, die verwijzen naar De Brug. 

zie verder pag. 2 

PROGRAMMA 
De tweede reünie van de Vreugdenhillen vindt plaats op 6 oktober 1990 in het zalencomplex 
De Brug, Koningin Julianaweg 61, GC 2691 's-Gravenzande, (telefoon 01748-13623). 
Het volledige programma ziet eruit als volgt: 

09.00 uur 
10.00 uur 
10.00 uur 
10.15 uur 
10.30 uur 

Ochtendprogramma: 
Gelegenheid voor de hobbyisten om hun stand in te richten 
Openstelling van de hobbystands, de Vreugdenhillenwinkel en de bibliotheek 
Aanvang van de rondvaarten door het Westland 
Start van de excursies naar een bloemenkwekerij 
Start van de excursies naar een groentekwekerij 

Middagprogramma 
14.00 uur Openingstoespraak door de voorzitter, drs. D. Vreugdenhil 
14.15 uur Vreugdenhillen in concert. Optreden van het harmonie-orkest en het zangkoor, 

bestaande uit Vreugdenhillen en aangetrouwden 

15.15 uur Pauze 
Gelegenheid tot informeel contact en/ of bezichtiging van de hobbystands 

16.00 uur Optreden van het Westland Koor Concordia uit 's-Gravenzande 
17.00 uur Afsluiting van de reünie door ceremoniemeester Job Vreugdenhil 

OKTOBER 1990 
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En wie met de trein komt kan, hetzij in Hoek 
van Holland hetzij in Den Haag, een bus naar 
's-Gravenzande nemen. 

RUIMTE 
Al is het kort dag: wie na het lezen van deze 
Vreugdeschakel er spijt van zou krijgen dat 
hij (of zij) zich niet heeft opgegeven als 
deelnemer aan de hobbypresentaties, kan 
zich alsnog aanmelden. 
Voor alle duidelijkheid: als het maar niet om 
een commercieel doel gaat! 
Aanmeldingsadres: J. Vreugdenhil, Postbus 
16, 2676 ZG Maasdijk. 
Er is nog wel wat ruimte beschikbaar tussen 
de stands van -om enkele voorbeelden te 
noemen- de postzegelverzamelaar, de collec
tioneur van oude boeken en kaarten en de 
(jeugdige) kantkloswerkster. Of van de 
goochelaar misschien, met wie Job Vreug
denbil in gesprek was. 't Zou geweldig zijn 
als het gelukt is hem over te halen ..... 

ACHTERKANT 

De boottocht en de excursies naar een 
bloemenkwekerij en een groentekwekerij 
gaan ongeveer een uur duren. De deelnemers 
worden per bus naar de boot of de kwekerij 
gebracht en weer teruggebracht naar de als 
uitvalbasis fungerende De Brug. Wie zich 
opgegeven heeft voor een rondvaart moet wel 
de barometer en de thermometer in de gaten 
houden (lees: eventueel jas en paraplu 
meenemen), want de tocht over water--' de 
wereld van het Westland bekijken van de 
achterkant', noemt Job dat- wordt gemaakt 
met een open veilingschuit, plaats biedend 
aan 20 à 25 personen. 
Op de kwekerijen wordt tijdens de rondlei
ding uiteraard deskundige toelichting 
gegeven. Job daarover: 'Op zo'n kwekerij is 
tegenwoordig, dank zij de alsmaar voqrt
schrijdende techniek, veel meer te zi(m dan je 
denkt. Bovendien is het voor velen een 
ervaring om met eigen ogen te kunnen 
vaststellen waarom we no·g steeds als de 
beste producent ter wereld van bloemen en 
groenten te boek staan ' . 

JA-WOORD 

Nog meer informatie: er is ook voor gezorgd 
dat er in De Brug een crèche aanwezig is. 
En uit het programma valt af te leiden, dat 
Matthijs Vreugdenhil uit Schipluiden een 
gelukkig mens moet zijn omdat hij van meer 
dan 25 musicerende en ook van 25 zingende 
Vreugdenhillen (en/ of aangetrouw den) het ja
woord heeft gekregen, zodat VreugdenhiJ in 
concert definitief kan doorgaan. 
Dat belooft inderdaad een uniek optreden te 
worden. 

Ten slotte nog dit: iedereen die deelneemt 
aan de reünie ontvangt bij vertrek naar huis 
een leuk presentje. Ter herinnering aan een -
naar wij hopen- prettige, door fraai herfst
weer begunstigde dag. Een Vreugdenhillen· 
dag! 

Jaap (red.) 

Dansende Vreugdenbil bekroond 

In de Vreugde-schakel van juni publiceerden we een vraaggesprek met de enige 
parlementariër die onze achternaam draagt, mr. Thomas Oene Vreugdenhil. 
Voor een Vreugdenbil minstens even uniek is, voor zover wij kunnen nagaan, het 
beroep van balletdanser. Sjoerd Vreugdenhiluit Arnhem oefent d it artistieke métier 
uit en hij doet dat kennelijk zo goed, dat hem enkele maanden geleden de Jongeren
prijs van het Cultureel Jongeren Paspoort werd uitgereikt. 

Aan de berichtgeving over deze onderschei
ding in de Arnhemse Koerier ontleenden wij, 
dat deze prijs dit jaar voor het eerst is 
uitgereikt en bedoeld is voor jonge kunste
naars die minimaal één en maximaal drie jaar 
in het vak werkzaam zijn. Ieder jaar wordt 
een bepaalde discipline gekozen. In 1990 is 
dat de dans. Behalve Sjoerd werd ook een 
danseres (Saskia Matern) bekroond. 

VEELROLLEN 
Sjoerd Vreugdenhil -'de beste jonge ballet
danser van Nederland is een Vreugdenhil', 
schreef een trotse grootvader Cornelis 
Vreugdenhil (EX a) ons- begon zijn dans
vakopleiding aan het Koninklijk Conservato
rium te Den Haag. De laatste twee jaren van 
zijn opleiding maakte hij af aan de Rotter
damse Dansacademie, van waaruit hij een 
stage bij Introdans in Arnhem volgde. Deze 
stage werd al spoedig omgezet in een vast 
contract per 1 januari van dit jaar. 
Sinds de stage is hij opgetreden in talrijke 
balletten uit het repertoire van Introdans. 
Vanwege de veelheid van rollen in een nog 
zeer korte dansersloopbaan werd Sjoerd 
onderscheiden. 

Bibliotheekberichten 
De laatste maanden zijn er gegevens van 
weer een groot aantal publikaties aan het 
totale bestand toegevoegd. De lijst van 
publikaties bestaat nu uit 504 titels, 
waarvan 255 boeken en 249 
tijdschriftartikelen. Het aantal, dat ook 
werkelijk in bezit is van onze bibliotheek 
is 133 en wel 36 boeken en 97 copieën of 
overdrukken van tijdschriftartikelen. 
Van de 504 titels zijn er nu nog 48, 
waarvan ik niet of niet zeker weet van 
welk familielid de desbetreffende 
publikatie is. 

Van de publikaties, die ik de laatste tijd heb 
toegezonden gektegen zou ik graag de 
volgende willen noemen: 
Maarten (K XI j) deed mij een groot aantal 
artikelen van zijn hand toekomen uit het 
Tijdschrift voor gezinsverzorging. Het aantal 
publikaties van hem in ons bestand is nu 25. 
Van Mies (0 X fl) ontving ik haar nieuwe 
boek Saskia in de branding, een vervolg op 
de in 1987 van haar verschenen roman Sas
kia. 
Verder heb ik kunnen aanschaffen een 
exemplaar van het Historisch jaarboek 
Westland 1989, waarin een artikel is opgeno
men van Pieter Abraham (N XI w) getiteld 
Baljuw Abraham Douglas : zijn optreden als 

PRIJS 
De prijs bestond uit een zilveren sieraad en 
deelneming aan een internationaal program
ma van balletpremières deze zomer in 
Glasgow. Zoals bekend is deze Schotse stad 
in 1990 de Culturele Hoofdstad van Europa. 

... rechts Sjoerd ... 

achtergrond voor opstandig gedrag in het 
Westland in de 18e eeuw. 
JANUS 
Een vorige keer vermeldde ik onder andere 
het boek Casper van Adel van Fenand van 
den Oever, dat zou spelen in de buurt van 
Kethel, Schipluiden, Schiedam en Vlaardin
gen en waarin een veeboer voorkomt met de 
naam Janus Vreugdenhil. 
Naar aanleiding hiervan berichtte mevrouw 
HA. Vreugdenhil-Lok, dat het verhaal zich 
inderdaad afspeelt in Vlaardingen en dat de 
naam van haar man Adrianus, roepnaam 
Janus (NIX o), hoewel hij geen boer was, 
door de schrijver is gebruikt als naam voor 
één van de boeren uit zijn boek. 
Een ander boek, waarin de naam Vreugdenhil 
voorkomt is Stad binnen de vesting, 
's-Gravenzande in de 2e Wereldoorlog van 
een aantalleden van de Historische Werk
groep Oud 's-Gravenzande. Dirk Cornelis 
(D X f) wordt hierin genoemd als lid van 
sectie 4 van het Strijdend Gedeelte der 
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in 
's-Gravenzande, dat eind 1944 werd ge
vormd. Vermeld wordt ook, dat onder andere 
op zijn tuinderij werd getraind. 

Tom Vreugdenbil (0 X z) 
Muzenlaan 9 2353 KC Leiderdorp 

tel. 071-413809 



Tot ziens in De Brug ! 

Vreugdenhilkroniek 

(De gegevens hebben ditmaal betrekking op nog niet eèrder gepubliceerde mutaties van voor 31 
december 1989) 
Naar aanleiding van de geboorte van de hieronder genoemde kinderen destijds, feliciteren wij de 
respectieve ouders alsnog van harte. Daarbij hopen wij dat het kind mag opgroeien tot een 
volwaardige telg van het toch al zo talrijke geslacht Vreugdenhil. Wij wensen de ouders veel sterkte 
bij de opvoeding. 

21·07-1984 
07-08·1984 

11-02-1986 
13·05-1988 
26·06·1989 

te Leiden, Arianne Henrieke, dochter van Willem Vreugdenhil (K XII ae) en Ellen M. Fliek. 
te Leidschendam, Rentia, dochter van Olaf Harry Adrianus Vreugdenhil (0 XI u) en 
Jacoba E. Bornman. · 
te Leiden, Chrisfine Cornelia, dochter van Willem Vreugdenhil (K XII ae) en Ellen M. Fliek. 
te Haarlem, Lenie-Marianne, dochter van Willem-Vreugdenhil (K XII ae) en Ellen M. Fliek. 
te Naaldwijk, Sandra Elisabeth, dochter van Frans Vreugdenhil (C XI s) en Cornelia J.C. 
Gregore. 

Onderstaande echtelieden feliciteren wij -al is het dan wat laat· van harte en wij wensen hun een 
fijn en gelukkig huwelijk toe. Daarbij hopen wij dat anderen in hun vreugde mogen delen. 

24·03·1961 te Den Haag, Adriaantje VreugdenhiJ (M VIII a.7.1) met Jacobus C. Koster, geboren 2 
februari 1937 te Leiden, zoon van J.C. Koster en A.P. Lelieveld. 

09·11·1984 te Klundert, Johanna Adriana VreugdenhiJ (D XI j.1) met Jacob Schreuders, geboren 27 
september 1955 te Klundert, zoon van A.A. Schreuders en M. Vos. 

18.03·1988 te Monster, Robert Johannes VreugdenhiJ (D X k.6) met Wilhelmina L. Keynemans, 
geboren 24 september 1969 te Den Haag, dochter van A.A.L. Keynemans en H.M. 
Wachterveld. 

Wij betuigen alsnog onze oprechte deernemening aan de naaste familieleden van de onderstaande 
overledenen. Wij hopen dat de goede herinneringen hen zullen troosten en bemoedigen. Daarnaast 
wensen wij hun veel sterkte. 

31-01·1987 te Apeldoorn, Gunera Gomelia VreugdenhiJ (0 VIII c.6). 
10.09-1987 te 's-Gravenzande, Jacob VreugdenhiJ (C IX v). 
19-11·1987 te Fijnaart, Anna Margaretha VreugdenhiJ (K X m.8). 
03-04-1989 te Delft, Cornelis Johan Buitelaar (C IX h.5). 

Dank aan allen die hiervoor berichten instuurden. Doet u het ook? 

.. gevelbord .. 

Varia 

IT'S IN THE AIR ... 

Op zaterdag 14 juli j.l. vlogen er twee 
vliegtuigjes boven De Lier. De reclamedoe
ken die ziJ voorttrokken bevatte de tekst: 
V reugdenhil Schilderwerken, vakwerk is 
ons werk. 
Bij deze wensen wij E. Vreugdenhit (X 11 a) 
veel succes bij zijn onderneming. 

A at 

ZE WAREN ER WEER .... 

Arend Vreugdenhit (o IX I) is 76 jaar, maar 
als het om de Vierdaagse in Nijmegen gaat 
weet hij van geen ophouden. Voor de 
éénentwintigste maal passeerde hij -zonder 
blaren- de eindstreep. 

Arie Vreugdenhit (K XI w) met zijn achten
zestig jaren liep voor de zevende maal 
succesvol mee en zijn vrouw Maria (61 jaar 
oud) heeft ook de smaak te pakken, want ook 
zij is al een aantàl malen de eindstreep 
gepasseerd. 
Proficiat! 
Van jongeren hebben we op dit terrein nog 
niets vernomen .. 

OVER DE NAAM GESPROKEN ....... (2) 

Er zaltoch ooit wel eens 'n VreugdenhiJ 
reageren op dat stukje 'Over de naam .. .' op 
de laatste pagina van het februarinummer, 
denk je. 
En jawel: een VreugdenhiJ die je een goed 
hart toedraagt vertrouwt je toe, dat hij in zijn 
middelbare-schoolperiode nogal eens 
aangesproken werd ills 'Joyhi(l)'. 
Een andere VreugdenhiJ probeert met veel 
misbaar uit te beelden wat een ontzettende 
verschrikking de naam VreugdenhiJ is voor 
de meeste buitenlanders. 

Tja, en dan komt die brief van Jacobus 
(Koos) Jasper Vreugdenhit (E IX f) uit 
Bolsward: Happyhill. Te gek! 
Schrijft hij: 'Bijgaand een foto van het 
gevelbord, dat tijdens.één van onze overwin
teringen in Spanje is gemaakt door een uit 
België afkomstige mede-overwinteraar, die
zoals je kunt zien- zeer goed met beitel en 
guts kan omgaan. · 
In de linkerbovenhoek het wapen van 
Scheveningen (mijn geboorteplaats); rechts 
een deel van het bord met molen en kassen. 
Daaronder het nummer uit het boek, dan de 
naam' .· 

Fantastisch! Hartelijk dank, mr. Happyhill! 
Ongetwijfeldzijn er Vreugdenbillen die 
soortgelijke originele en/of geinige varianten 
op hun naam weten te melden. Dan niet 
geaarzeld en stanté pede de redactie daarover 
geïnformèërd. Ja toch? 

Jaap (red.) 



FAMILIE-ATTRIBUTEN Van je familie moet je 't hebben 

'Als jij je zo nodig dienstbaar wilt maken voor je familie en alle andere 
Vreugdenbillen op dit ondermaanse, krijg je voor je verjaardag van mij een passend 
presentje', zei mijn dochter. Ze hield woord. Het in fraai papier met strik verpakte 
geschenk omvatte een boek, dat tot titel had Vanjefamilie moetje 't hebben*. De 
schrijfster bleek ene Erma Bombeek te zijn. Ik had nog nooit van haar gehoord. 
Moest ik me daarvoor generen? Volgens het omslag wel, want daarop werd Bombeek 
als Amerika's meest geliefde schrijfster aangeprezen. 

Ik heb haar 'geestige familiekroniek' 
inmiddels gelezen. Of het een van de 
geestigste en verstandigste boeken is die over 
gezinsleven en familiebanden bestaan, kan ik 
niet beoordelen. Maar er zijn wel tal van 
situaties in beschreven, die voor ouders en 
kinderen direct herkenbaar zijn. 
Neem de rivaliteit tussen kinderen bijvoor
beeld. In een van de korte verhalen komt 
moeder met haar tweede zoon thuis uit de 
kraamkliniek. Ze laat haar eerste zoon naar 
zijn nieuwe broertje in de wieg kijken. Hij is 
evenwel snel uitgekeken en zegt: 'Misschien 
kunnen we een volgende keer beter een hond 
nemen'. 

GROEN 
Soms kom je in het boek rake spreuken en 
aforistische wijsheden tegen. Deze bijvoor
beeld: 'Vriendschappen zijn planten die je 
dagelijks water moet geven willen ze bloeien. 
Familieleden echter zijn winterharde struiken · 
die jaar in jaar uit groen blijven, in weerwil 
van alle droogten, van afwezigheid en ver
waarlozing'. Gezinsleden -aldus de schrijf
ster- hebben drie dingen met elkaar gemeen: 
de genen, de chromosomen en de achter
naam. En je wordt niet zo maar lid van een 

gezin. 'Het lijkt op een exclusieve club 
waarvan iedereen lid is van de ballotagecom
missie en onmogelijke eisen stelt aan een 
nieuwkomer'. 

FAMILIEREÜNIE 
Erma Bombeek overdrijft wel eens of wil 
soms geforceerd leuk zijn, maar over het 
algemeen -afgezien van die typisch Ameri
kaanse gewoonten- komt ze met aanspreken
de onderwerpen uit de hoek, waarover ze niet 
alleen genoeglijk schrijft, maar waarvan de 
lezer( es) ook nog wat meeneemt. In een der 
verhalen is er ook sprake van -jawel- een 
familiereünie. Maar vooraf moet er eerst 
onderling ruggespraak worden gehouden over 
de vraag met wie tijdens die reünie wel en 
met wie niet zal worden gepraat. 
Het lijkt mij sterk dat zoiets ooit onder 
Vreugdenhillen gebeurt. Stel je voor! 'Praten 
we op 6 oktober met elkaar?' 'Ik geloof van 
niet'. 'Hoe dat zo?' 'Ik heb je moeder nooit 
uitgenodigd voor Maartens verjaardag'. 'Hoe 
oud is Maarten nu?' 'Zes en dertig ...... .' 

Jaap (red.) 

* 1988 Nederlandse vertaling Bosch & 
Keuning N.V., Baarn 

Dat mag wel eens gezegd worden 

Heeft u zich wel eens gerealiseerd wat er 
komt kijken om de familiestichting goed 
draaiende te houden? Dat kan het 
bestuur natuurlijk nooit alleen. Er zijn 
dan ook mensen die in stilte een heleboel 
doen ... 

Om de vier maanden -februari, juni en 
oktober- gaat er een Vreugdeschakel de deur 
uit. Die moet ·niet alleen interessant zijn (dat 
is een taak van de redactie), maar die moet 
ook gezet, ingedeeld -liefst met wat plaatjes 
erbij- en gedrukt worden (daar komen we 
later nog eens op terug). 

Maar die ruim 1100 exemplaren moeten ook 
in enveloppen gestoken worden, al of niet 
met girokaart. (Heeft u uw donatie overigens 
al voldaan?) Dan moet er gestempeld worden, 
tweemaal per envelop. Er moeten etiketten 
met adressen worden gemaakt. Alleen al het 
bijhouden van de adreswijzigingen is een 
gigantisch karwei. De etiketten moeten er 
worden opgeplakt en dan moeten die meer 
dan 1100 enveloppen op volgorde worden 
gelegd, want de PTT stelt nogal wat eisen . . 
En dat alles gaat in koffers naar een postkan-

toor, vergezeld van de nodige formulieren. 
We leven nu eenmaal in Nederland, niet
waar? 

DRAGEN 
Wel, de mensen die dat alles doen in stilte
sommigen al jaren- willen we hier eens 
noemen: 
Het zijn Ton en zijn vrouw Marijke (0 X w), 
Kees (N X ak), Jan (N X ae), Wim (N X an), 
Paulus (N X al), Trijntje Vreugdenhit
Mareus (K XI s) en Jac (K XI bk). En de 
man die zorgdraagt dat dit alles vlekkeloos 
verloopt, is Tiemen (N X j). 

Verder zijn er mensen die plooien glad 
strijken als er iets dreigt te ontsporen. Onze 
secretaris Aat (C X y.2) is er zo één en hij 
doet dat mateloos serieus. En Tom (0 X z), 
die een familie-archief verder uitbouwt op 
een manier waar menigeen jaloers op kan 
zijn. We hebben Job (NIX k.7) nog niet 
genoemd die de Vreugdenhillendag in 
oktober a.s. op zijn schouders heeft genomen. 
Fijn, dat alles gedragen wordt door zovelen. 

Red. 
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