
eugde schak(! 

... Inscheping: veel belangstelling voor de eerste excursies ... 

Familiereünie (2): 
een hoogtijdag met allerbeste herinneringen 

Voor zo'n 450 Vreugdenbillen was 6 oktober 1990 beslist geen dag als iedere andere. 
Velen van hen waren al voor dag en dauw op om op pad te gaan naar 's-Gravenzande 
waar, ook al vroeg voor een zaterdag, matineuze Vreugdenbillen in de omgeving van 
De Brug werden gesignaleerd. En tot in de avonduren zou het bij dit zalencomplex een 
flinke drukte geven van komende en gaande mensen, allen in de weer vanwege een 
hoogtijdag, een feestelijk evenement speciaal voor Vreugdenbillen (en aangetrouwden 
zoals dat heet): hun tweede familiereünie. 

Fraai herfstweer was niet voorspeld. Maar 
ondanks een aanvankelijk stormachtige wind 
zou het met een temperatuur van ca. 18 
graden en een schuilevinkje spelend zonnetje 
allemaal erg meevallen. Op de dijk richting 
Hoek van Holland gaat de wind omstreeks 
8.30 uur nog flink te keer. Rijst de vraag of er 
al dan niet boottochten gemaakt zullen 
worden. Maar alles gaat probleemloos door, 
zo blijkt bij aankomst in De Brug, een 
geruststelling die nog wordt geaccentueerd 
door de jovialiteit waarmee ceremonie
meester Job Vreugdenhit zijn gasten van die 
dag bij de ingang van het complex begroet. 

Om 10.00 uur worden de deelnemers aan de 
eerste van een serie rondvaarten via de 
microfoon opgeroepen. De belangstelling 
ervoor is groot. Hetzelfde geldt voor de 
eerste excursie naar de bloemenkwekerij van 
Leendert Vreugdenhit (C XI y) en naar de 
groentekwekerij vanJoehem Gerrit Vreug
denhit (C XI ab). 'Vreugde Tours' uit 
Maasdijk -zo heeft logehem Pieter Vreug
denhit (C XI l) zijn autobusbedrijf genoemd
zorgt voor het transport per bus van en naar 

De Brug. In het gebouw is het na 10.30 uur 
een stuk minder druk geworden. Toch is er in 
de zaaltjes, waar twaalf Vreugdenhillen hun 
hobby presenteren en de Vreugdenhillenwin
kel en de familiebibliotheek tijdelijk geves
tigd zijn, heel wat Vreugdenhillenvolk op de 
been. Bijna de gehele dag zal het er een 
drukke bedoening blijven. Je kunt er een 
fraaie Vreugdenhillendas kopen, of het 
speciale herinneringsbord, je kunt er een 
babbeltje maken met één der hobbyisten over 
het maken van wijn, kantklossen, het 
opzetten van verzamelingen, graveren of bij 
bibliothecaris Tom Vreugdenhit bladeren in 
de boeken en andere geschriften van Vreug
denhillen, die ter plekke zijn uitgestald. Soms 
is het er zó druk, dat men het bezoek aan dit 
bezigheidscentrum en aan de kramen maar 
even uitstelt. Erg is dat niet, want in de 
andere ruimten van het zalencomplex kom je 
dan weer die en dan weer gene Vreugdenhit 
tegen. En dat betekent onvermijdelijk even 
bijpraten. 'Maar voor ik je dat vertel, wil jij 
koffie of iets anders?' Zo gaat dat nu eenmaal 
op een gezellige familiereünie! 
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WERELDPREMIÈRE 

Voor velen is het daarom al snel13.00 uur. 
En dan moet er toch nodig wat worden 
gegeten. Maar dat neemt wat meer tijd in 
beslag omdat de excursies nagenoeg afgelo
pen zijn en bijna iedereen, rijker geïnfor
meerd, binnen is en trek heeft. En wie na de 
lunch-uit-het-vuistje nog even bij de hobbyis
ten binnenloopt, moet hard rennen voor een 
plaatsje in de grote zaal, waar voorzitter Dik, 
na te zijn ingeleid door ceremoniemeester 
Job, op tijd met zijn welkomstspeech wenst 
te beginnen. Als het applaus voor de toe
spraak van de voorzitter is weggeëbd, mag 
Job de wereldpremière van 'Vreugdenhil in 
concert' aankondigen. Musicerende familie
Jeden onder leiding van Marco Vreugdenhil, 
zingende Vreugdenhillen onder leiding van 
Jacob Jansen. Dat beide groepen kunnen laten 
horen hoeveel muziek er in hun optreden zit, 
danken ze niet in de laatste plaats aan het 
initiatief en het doorzettingsvermogen van 
Matthijs Vreugdenhit uit Schip~uiden. Het 
harmonie-orkest brengt een aantal nummers 
ten gehore, beginnend met '0 dod, die droeg 
ons voorgeslacht' en eindigend met de door 
de dirigent gecomponeerde Vreugdenhillen
mars. Tussendoor verrassend aardig klinken
de, gevarieerde muziekwerkjes met o.a. trom
pet-, fluit- en slagwerksolo's. Tweemaal 
wordt plaats ingeruimd voor het familiekoor 
dat in het gehoor liggende melodietjes als 
'Op de grote, stille heide' en 'In een blauw 
geruite kiel' vertolkt. De zaal reageert 
enthousiast op deze wereldpremière en 
ceremoniemeester Job vat zijn lof voor orkest 
en koor kort samen: 'Grote klasse!' 

OUDSTE 
Als Jeanne Abbing-Vreugdenhil een korte 
toelichting heeft gegeven op het door haar 
ontworpen Delfts blauwe bord, nodigt de 
ceremoniemeester de oudste aanwezige 
VreugdenhiJ uit op het podium. Dat blijkt 
Janna van den Boogaard-Vreugdenhit te zijn 
(C VIII k,7): enkele weken voor de reünie 
negentig jaar geworden. Ze komt uit een 
gezin van elf kinderen, woont in De Lier en 
vertelt, dat haar oudste zuster inmiddels 
negenentachtig jaar oud is. Gevraagd naar het 
geheim van oud worden, zegt ze: 'Gezond 
eten, niet roken en niet drinken.' Waarop ze 
zich haast dat laatste te verduidelijken: 'Ik 
bedoel natuurlijk niet te veel alcohol gebrui
ken.' En dan is het pauze en is het ineens een 
gezellige drukte overal. Als Job Vreugdenhil 
drie kwartier later het laatste programma
onderdeel aankondigt, kijkt hij de zaal in 
over hoofden en ruggen van vele rijen 
zangers en zangeressen, deel uitmakend van 
het Westlandkoor Concordia,. dat onder 
leiding staat van Gerard Breas. Ieder nummer 
kondigt deze apart aan en daarbij verstrekt hij 
ook wat informatie over het koor, dat kort 
daarvoor een concerttournee door Nederland 
maakte naar aanleiding van het verschijnen 
van Tom Parkers eigentijdse muzikale 
bewerking van 'The Commandments' (Tien 
Geboden). Eén song daaruit, getiteld 'Ouver
ture,' brengt het koor ten gehore. 

... Job Vreugdenhil: tomeloze Inzet ... 

Begonnen wordt evenwel met 'Bless this 
house, o Lord, be praised,' gevolgd door een 
Frans lied. De zang wordt onderbroken voor 
een verrassing: Jack Vreugdenhil uit Vaassen 
(K XI aj) leest een gedicht voor dat hij ter 
gelegenheid van de tweede Vreugdenhilien
reünie zelf gemaakt heeft (hiernaast afge
drukt). 

DAVEREND _ 
Het Westlandkoor Concordia brengt na dit 
intermezzo nog een tiental zangnummers ten 
gehore waarbij Sonja Noordam enkele malen 
als solozangeres optreedt. Naast_ liederen van 
Mendelssohn en Ludwig van Beethoven hoort 
de zaal ook nog een keer de Parker-sound, als 
een ode aan het Westland wordt gebracht op 
muziek uit 'The Young Messiah'. Onder het 
motto ' beëindig een feest op het hoogtepunt' 
rondt het koor zijn optreden op daverende 
wijze af met 'The yellow submarine', een 
succesnummer van de vermaarde Beatles, 
maar voor mijn buurman een hommage aan 
Wim Kan en Jelle-zal-wel-zien Zijlstra. 

VLEKKELOOS 
Ceremoniemeester Job sluit de reünie af. Met 
een dankwoord allereerst gericht tot koor, 
dirigent en pianist, maar ook aan de entho~.
siaste hoorders in de zaal, 'een voortreffeliJk 
publiek' . In het bijzonder dankt hij al . 
diegenen die zich op de één of andere I?amer 
hadden ingespannen om de Vreugdenhilien
dag te doen slagen. En als hij al die mede
werkers met naam en toenaam noemt, blijken 
het er heel wat te zijn. Met z'n allen zorgden 
ze ervoor dat in de Vreugdenhillenannalen 
een hoogtijdag kon worden opgetekend, die 
qua organisatie vlekkeloos verli~p. Afgezien 
van de speciale mok en -voor w1e het 
aanschafte- het bord als tastbare gedachtenis 
bewaart iedere Vreugdenhil, die op 6 oktober 
in De Brug was, de allerbeste herinneringen 
aan deze dag. En hoopt er bij leven en .. 
welzijn de volgende keer, in 1995, weer biJ te 
zijn! 

Jaap (red.) 

De BRUG van het HEDEN 



Eerbetoon aan verzetsman Wil Vreugdenbil Varia 

In het seizoen 1989-'90 werd op de tv een serie van eenentwintig wekelijkse 
uitzendingen verzorgd, getiteld 'De Bezetting,' on~er redactie van prof. dr. L. de Jong. 
Deze serie toonde indringende beelden van wat zich in de oorlogsjaren 40-'45 heeft 
afgespeeld. Vooral zij die deze verschrikkelijke jaren hebben meegemaakt, zullen zo nu 
en dan geëmotioneerd hebben zitten kijken. 

DONOR 

Op een najaarsbijeenkomst van het Rode 
Kruis, afdeling Maassluis, Maasland en Hoek 
van Holland werd aan een dertigtal donoren 
een onderscheiding uitgereikt. Eén van hen 
was mevrouw B.M. van der Meide-Vreugden
hU (N IX p,3), die inmiddels al vijfentwintig 
maal bloed heeft gegeven. Sinds 1945 blijkt 
deze afdeling maar liefst 120.000 liter bloed 

Het tiende deel ging over hulp aan onderdui
kers. Daarin speelde de zgn. LO (Landelijke 
hulp aan onderduikers) een grote rol. 
Onderduikers die zich niet door de Duitsers 
als werkvee wilden laten afvoeren naar 
Duitsland, mensen die sabotage uitvoerden of 
door de Duitsers werden gezocht. In dit 
tiende deel van 'De Bezetting' kwamen 
fragmenten voor van een opname uit de jaren 
'60 -in die periode werd een beperkter serie 
met hetzelfde onderwerp vertoond- met in 
beeld een zekere Wil Vreugdenhil. 

PERSOONSBEWIJZEN 
Als je dat ziet, ga je toch even iets anders in 
je stoel zitten. En achteraf zoek je in het 
Vreugdenbillenboek op wie die Wil dan wel 
zou kunnen zijn. Na wat speurwerk en 
gesprekken met enkelen van zijn kinderen 
bleek, dat het om Willem Vreugdenhil ging, 
geboren in Maasland op 11 september 1892 
en overleden te Loosdrecht op 19 juni 1979 
(B IX e). Er staat in het boek alleen maar 
vermeld: brood- en banketbakker. Maar wat 
horen en zien we op de tv? Wil vertelt, dat hij 
vanaf de zomer van 1942 tot eind mei 1944 
samen met zijn vriend Frans Duaard, een 
drukker uit Amsterdam; niet minder dan 
60.000 valse persoonsbewijzen heeft gedrukt. 
Dat gebeurde 's avonds, 's nachts en in het 
weekeinde. Een gigantische en levensgevaar
lijke onderneming. Elk persoonsbewijs moest 
zesmaal door de machine, want de techniek 
was toen nog niet zo ver als nu. Daarmee 
werden 60.000 personen onttrokken aan de 
bezetter, onttrokken aan wegvoering als 
werkvee naar Duitsland of vernietigingskam
pen, aan arrestatie, martelingen, fusillering ... 
En dat alles gebeurde in het grootste geheim 
in een kleine drukkerij in Amsterdam. 

DAPPEREN 
Helaas, op 7 juni 1944 sloeg het noodlot toe. 
Frans Duaard werd gearresteerd bij een 
poging gevangen verzetsvrienden te bevrij
den. Bij een schietpartij werd hij in zijn rug 
getroffen en viel hij half verlamd in handen 
van de Duitsers. Na ongetwijfeld tot het 
uiterste te zijn gemarteld om hem geheimen 
te ontfutselen, werd hij drie dagen later, op 
10 juni 1944, hangend tussen twee anderen 
in, samen met zijn ondersteuners gefusil
leerd. Wil Vreugdenhit ontkwam aan een 
arrestatie. Hij heeft nimmer over zijn 
verzetswerk willen praten. Ook niet of 
nauwelijks met zijn kinderen. Er zij_p in die 
jaren talloze dapperen geweest. Wil was één 
van hen. 

MOEITE 
In het Vreugdenhillenboek zijn allen aan wie 
ooit een onderscheiding is verleend als 
zodanig vermeld. Wil Vreugdenhit is daar 

niet bij ... Het merendeel van de werkelijke 
verzetsmannen en -vrouwen is nooit door de 
overheid met een onderscheiding bedacht. 
Jawel, men kon zelf -maar pas na ongeveer 
vijfendertig jaar na de oorlog- een Verzets
herdenkingskruis aanvragen. De regering 
vond het blijkbaar te veel moeite zelf na te 
gaan wie voor een dergelijke onderscheiding 
in aanmerking zou komen. Maar zelf je 
aanvraag indienen voor een 'lintje' was voor 
velen toch net iets te veel. En dat terwijl de 
Stichting 1940-1945 over vrij veel documen
tatie beschikt(e). Wil Vreugdenhil is nimmer 
geëerd. Ach, hij was ook maar een bakker ... 
Mogen wij dit hier alsnog doen? 
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. te hebben afgedragen. 

FEEST 

Op 3 december jl. waren Jacobus A. Vreug
denhit (K XI bk) en Maria Vreugdenhit
Eikelenboom vijfentwintig jaar getrouwd. Het 
feest werd ten huize van Jack en Riet in 
Maassluis met kinderen, familie en vrienden 
feestelijk gevierd. 

••. distributiebonnen uit de Tweede Wereldoorlog .•. 

DE VREUGDENHILLENWINKEL 

Door storting of overmaking van het in aanmerking komende bedrag op Raborekening nr. 
31.36.07.060 of Postgiro nr. 53.11.808 te Vlaardingen, ten name van de familiestichting Vreug
denhil 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) 

- reproduktie familiewapen Vreugdenhil , ware grootte, met toelichting 

- borduurpatroon van het familiewapen, A3-formaat, plus toelichting 

- herinneringsbord Vreugdenhillendag 6 oktober 1990 (in Delfts blauw) 

Vreugdenhillen stropdas met familiewapen 
(in kleuren blauw en grijs) 

- Vreugdenhillenmok (wit met blauwe opdruk) 

-f. 75,00 

- f. 25,00 

-f. 3,00 

- f. 37,50 

- f. 19,50 

-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 DO De Lier, 
telefoon 01745-16173. 



Stichtingsvoorzitter: 'Fantastisch, dat de familieband z.o sterk is' 

'Het is vandaag exact vijf jaar geleden,' aldus drs. D. Vreugdenhil, voorzitter van de Familiestichting Vreugdenbil in zijn 
verwelkomingsspeech op 6 oktober jl.,' dat wij in deze zelfde gelegenheid bij elkaar kwamen voor onze eerste familiereünie. Wij 
waren indertijd nogal overrompeld door de onverwacht grote opkomst van meer dan 700 personen. U kunt zich voorstellen, dat we 
bij het zien van deze volle zaal nog enthousiaster zijn omdat zovelen ook nu dit feest niet hebben willen missen. We willen u niet 
onthouden, dat we getroffen :zijn door het feit dat er familieleden zijn overgekomen uit Brazilië, de VS, Canada en Duitsland om deze 
dag mee te maken en het îs'ni~t onmogelijk, dat we nog meer buitenlandse gasten in ons midden hebben, al weten we dat op dit 
moment niet exact. Fantastisch dat de familieband zo sterk is, dat men bereiel is van zover naar hier te komen'. 

Na opgemerkt te hebben, dat het niet in zijn 
bedoeling lag op een feestdag een lange 
toespraak te houden, gaf hij aan van de gele
genheid gebruik te willen maken om in het 
kort enkele zaken onder de aandacht te 
brengen. 'Per slot van rekenin:; komt het r.iet 
vaak voor dat wij als bestuur in de gelegen
heid zijn in één keer zoveel familieleden 
samen te treffen. 
Wij hebben in de periode van vijf jaar tussen 
de eerste en de tweede familiereünie niet stil
gezeten. De stichting is er voor de familie en 
bestaat ook dank zij de familie, haar enthou
siaste inzet en haar donaties. Het bestuur 
heeft in de afgelopen jaren geprobeerd de 
financiën zo verstandig mogelijk aan te 
wenden en de doelstellingen, zoals deze in de 
statuten zijn geformuleerd, zo goed mogelijk 
in te vullen. 

CEMENT 
Een belangrijk middel om dit doel te verwe
zenlijken is de Vreugde-schakel, ons f~>milie
blad. In de realisering van dat biad wordt een 
hoop energie gestoken. Wij hebben een 
uitstekende redactie die met enthousiasme 
werkt aan de verschijning van het blad. 
Voor er weer een editie uitkomt, moet er 
weer een nieuwe krachtsinspanning worden 
geleverd door hen die zich bezighouden met 
de voorbereiding, de produktie en de verzen
ding van dat nummer. 
Wij vinden dan ook dat de Vreugde-schakel 
zo'n beetje moet dienen als het cement dat de 
familieleden als stenen bij elkaar houdt: door 
het verschaffen van informatie van de familie 
over de familie en door de lezers op de 
hoogte te houden van de activiteiten van het 
bestuur. 

INZET 
'Deze dag,' aldus vervolgde Dik Vreugdenhit 
zijn toespraak, 'zou er zo niet gekomen zijn 
zonder de medewerking van Job. Zijn 
tomeloze inzet en oorspronkelijke ideeën 
hebben er weer voor gezorgd dat dit feest 
vlekkeloos verloopt. Gelooft u mij, Job heeft 
heel wat werk uit handen van de bestuursle
den genomen en zijn inzet en creativiteit 
hebben geleid tot het programma van deze 
dag. En daar mag u best voor klappen! Ook 
wil ik mevrouw Abbing noemen, die wij 
bereid hebben gevonden voor deze dag weer 
een historisch verantwoord ontwerp te maken 
voor het Vreugdenhillenbord. Het ontwerp is 
ook nu weer uitgevoerd in de kleur Delfts 
blauw. U herinnert zich natuurlijk wel ons 
eerste Vreugdenhillenbord, dat mevrouw 
Abbing speciaal ontworpen had ter ere van 
onze eerste familiereünie. Van dat bord zijn 

Voorzitter Dik Vreugdenhll: 
.. geen lange toespraak ... 

indertijd ruim 650 exemplaren verkocht. We 
hopen dat er ook nu weer veel interesse voor 
bestaat.' 

KWALITEITEN 
De voorzitter van de familiestichting sprak 
vervolgens de hoop uit, dat het ochtendpro
gramma waardering had ondervonden. 'U 
heeft een kijkje kunnen nemen achter de 
schermen van typisch Westlam.lse familiebe
drijven en derhalve in het hart van onze 
bakermat. Ook heeft u kennis kunnen nemen 
van de hobby's van andere familieleden. Ik 
hoop dat u ook de tijd heeft gevonden om de 
kraampjes in de hal te bekijken waarop 
sommigen van onze familieleden hun hobby 
hebben uitgebeeld. Dat ziet er toch fan
tastisch uit. Ook deze mensen wil ik bedan
ken voor de moeite die zij hebben genomen, 
zodat ook dit onderdeel van het programma 
kon worden gerealiseerd. Het tweede gedeelte 
van deze dag heeft een geheel ander karakter. 
U zult in de gelegenheid zijn kennis te maken 
met andere kwaliteiten van de familie. U zult 
inmiddels begrepen hebben dat nu de 
muzikale gaven van onze familie aan bod 
zullen komen.' 

Dik besloot zijn toespraak met iedereen een 
genoeglijke middag toe te wensen en voor 
later een 'wel thuis'. 



.•. een volle zaal ... 

Janna van den Boogard-Vreugdenhil, 

Einde boottocht 

· de oudste aanwezige 
op de Vreugdenhillendag , 
en ceremoniemeester Job 

... 't viel mee met de wind ... 

Varen in de louw 

Even weg uit De Brug en meegeweest 
met de Westlander DN 318, koersend van 
de verversingssluizen en de Oranjesluis • 
nooit geweten dat stadhouder Willem ill 
er sluizenbouw bijdeed· naar waar het 
Poelwater ophoudt.' Aanvankelijk met de 
kraag van mijn colbertje hoog op, want 
mijn regenjas lag in de auto. Windkracht 
7 of 8? 'So what,' had Job gezegd, 'je 
vaart toch in de louw.' 

Dus daar zaten we dan tegen enen met z'n 
elven op een platte boot. Met die wind viel 
het inderdaad mee. Achter mijn rug ligt, hoog 
nu, de Maasdijk. Niet te geloven dat al in het 
jaar 1250 verkeer op die dijk mogelijk was. 
Maar ja, toen was de heilige koe er nog niet. 
Kon je bij 30 graden in het weekend zo 
doorrijden naar het strand. Kom daar nu eens 
om! 
Achter de dijk het Staelduinsebos. Hoe komt 
dat nu, dat ik ineens terugdenk aan voorjaar 
1947, nota bene drieënveertig jaar geleden? 
We moesten in het bos opgeslagen wapens en 
munitie bew~en en groepen geïnterneerden, 
tijdelijk ingeschakeld bij het onderhoud van 
het jarenlang verwaarloosde bos. 
Dan luister ik weer mee naar vragen die 
gesteld worden en naar de deskundige 
antwoorden. 
We zijn inmiddels de bocht voorbijgevaren. 
Het water zit vol waterhoentjes, futen, eenden 
en Joost mag weten wat voor andere water
vogels. Meeuwen duiken in glijvlucht naar 
het door de wind opbollende water. Hoe is 
het mogelijk, datje niet in het Westland 
woont en je er toch zoveel herinneringen hebt 
liggen? 

Ongemerkt zijn we terechtgekomen in het 
Poelwater. Links en rechts hoge glazen 
warenhuizen, vol met groen: planten, 
bloemen, groenten. Tussen het glas soms 
kapitale huizen. Ik hoor, dat mijn buurvrouw 
uit Zeeland komt. Ik raak met haar in 
gesprek. Geloof het of niet, maar we zitten te 
praten over Zeeuwse kinderspelletjes: strepen 
(met knopen op een rij), murpelen (met 
knikkers), takje spelen, slootje springen. 
Waar je tijdens zo'n familiereünie al niet 
over komt te praten. 

Dan zijn we er: de boot wordt gekeerd. De 
chauffeur van de bus die ons weer naar De 
Brug zal brengen -drie keer raden hoe hij 
heet- manoeuvreert zijn bus kundig achteruit 
op het smalle pad naast het Poelwater. 
We rijden door 's-Gravenzande. Enkele 
malen wordt de chauffeur joviaal door 
passanten gegroet. Ze kennen hem, hè! Dan 
zijn we weer bij De Brug. Terug van even 
weggeweest. .. 

Jaap (red.) 



Dubbelgangster kwam 
kennismaken 

Zo is het eigenlijk begonnen: op 20 oktober 
1988 werd mevrouw Anna}. (Annie) 
Vreugdenhit (K IX b 9) tachtig jaar. Loes 
van Dalen-Vreugdenhil (K Xe 3) schreef 
naar aanleiding van dit heuglijke feit een 
stijlvol artikeltje voor de Vreugde-schakel 
van juni 1989 (no. 13), dat als kop mee
kreeg: 'Tante Annie tachtig jaar.' 
Deze bijdrage maakte erg veel indruk op 
mevrouw Elisabeth C. (Bep) Vreugdenhil (E 
VIII 9 12): ze herkende in tante Annie toch 
wel wat van zichzelf. Bij het bekijken van 
de geplaatste foto van tante Annie vond ze 
bovendien, dat die wel een beetje op haar 

Op 6 oktober van het vorige jaar zat dezelfde 
tante Annie, graag present op de Vreugden
hillenreünie, 's morgens tegen een uur of 
twaalf in De Brug gezellig te praten met 
medereünisten. Plotseling hoort ze haar naam 
noemen. Een haar volkomen onbekende dame 
komt haar richting uitlopen en vraagt: 'Wie is 
tante Annie? 0, ik zie het al. Fijn, dat ik nu 
eens kennis kan maken met u. Ik ben tante 
Bep, uw dubbelgangster'. 
'Dubbelgangster?' roept een verbaasde tante 
Annie uit. 'Nee maar! Ga eens gauw zitten en 
vertel me eens waarom'. 

ROL 
Een hele tijd hebben tante Armie (82) en tante 
Bep (81) met elkaar zitten praten die morgen. 
Uit het artikeltje in de Vreugde-schakel had 
tante Bep terecht afgeleid, dat haar 'dubbel
gangster' een belangrijke en vooral bindende 
rol speelde in het onderhouden van het 
contact tussen neven en nichten van deze 
twijg van de K-tak. 
Zelf bleek tante Bep, na een groot deel van 
haar leven besteed te hebben aan de verzor
ging van haar ouders, zich verdienstelijk te 
maken voor haar neven en nichten door 
bijvoorbeeld de helpende hand te bieden bij 
verhuizingen. Ook was het haar overkomen, 
dat kinderen haar voor tante Annie aanzagen. 
'Hoeveel nichten en neven heb je eigenlijk?' 
vroeg tante Bep opeens. 'Nou, een heleboel,' 
zei tante Annie, zich tegelijk voomemend ze 
toch maar eens te gaan tellen. 

WAARDE 
'Echt, een enige vrouw,' zegt tante Annie 
maanden later. 'Toen de reünie afgelopen 
was en ik naar de uitgang toeliep, kwam ze 
me nog eens de hand schudden. 
En op 20 oktober, r-:c-------..., 
toen ik tweeën
tachtig werd, was 
er een kaartje van 
haar. Ook weer 
met Kerst en Oud 
en Nieuw. 
Leuk hè, dat je 
zulke ontmoetin
gen hebt. Alleen 
daarom al is zo'n 
familiereünie van 
enorme waarde.' 

.. dit is tante Annie; 
nu nog een foto van 

tante Bep .. 

Wereldpremière van 'Vreugdenhl/In concert' 
Dirigent: Marco Vreugdenhll 

VREUGDENHILLENKRONIEK 

(periode 1 januari tot en met 30 juni 1990) 

Naar aanleiding van de geboorte van de hieronder genoemde kinderen feliciteren wij de respectie
ve ouders van harte. DaarbiJ hopen wij diJt het kind mag opgroeien tot een waardige telg van het 
toch al zo talrijke geslacht VreugdenbiL Wij wensen de ouders veel sterkte toe bij de opvoeding. 

20-03-1990 
20-04-1990 

23-06-1990 

te De Lier, Annick, dochter van Adriaan Jan Vreugdenhil (K XII y) en lda van Lith. 
te Delft, Mirjam, dochter van Aart Cornelis Vreugdenhil (K XII y.11) en Esther van den 
Berg. 
te Delft, Laurens Wil/em Ricardo, zoon van Arie Vreugdenhil (K XII ap) en Petronelia G. 
Vos. 

Het hieronder genoemde echtpaar willen wij van harte feliciteren en een fijn en gelukkig huwelijk 
toewensen. Daarbij hopen wij dat anderen in hun vreugde mogen delen. 

01-02-1990 te Veendam, Leentje Vreugdenhii(C XI x.1) metAibertus Broesder, geboren 13 december 
1964 te Tripscompagnie (Veendam), zoon van Sinus P. Broesder en Jantina E. Alons. 

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

09-02-1990 
23-02-1990 
22-03-1990 
25-03-1990 

te Naaldwijk, 
te Rotterdam, 
te Naaldwijk, 
te Maassluis, 

Dirk Joehem VreugdenhiJ (C X w). 
Frederica Bouman (N X y). 
NeeJtje VreugdenhiJ (C IX s.1 ). 
Anna Helena VreugdenhiJ (K IX g.18). 

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

0 

...aankomst van enkele reüniegangers bij de Brug ... 



Trots op de naam 

Kort voor de 6e oktober van het vorige 
jaar gaf de Familiestichting Vreugdenbil 
een persbericht uit, dat in hoofdzaak 
verspreid werd onder Westlandse 
persorganen. De inhoud van het 
persbericht, gewijd aan de tweede 
familiereünie, trok de belangstelling van 
Ton van der Scheer van de Westlandse 
Courant, die in een oplaag van ca. 15.000 
exemplaren in Den Haag, Delft en uiter
aard het Westland wordt verspreid. 
Het resultaat was een flink artikel met 
een fraaie foto van secretaris drs. A.M. 
(Aat) Vreugdenhil, 
V reugdenhillenattributen zoals het 
wapen en een exemplaar van de 
Vreugde-schakel voor de lens houdend. 

'Vreugdenhil,' aldus Aat, 'is een niet
alledaagse naam en dat schept een nauwere 
band tussen mensen met een mieder tot de 
verbeelding sprekende naam.' 
Aat bekent dat Vreugdenbillen ijdel zijn: 'Het 
is ten slotte niets dan ijdelheid dat wij een 
familiewapen hebben laten registreren.' 
Uitvoerig wordt op de details van het wapen 
ingegaan, evenals op andere wetenswaardig
heden die onze familiegeschiedenis rijk is. 

Een kleurrijke figuur bijvoorbeeld als 
Comelis Lucasz die in 1812 met Napoleon op 
veldtocht naar Rusland ging. En uiteraard de 
oorsprong van de naam, waarin Naaldwijk 
een belangrijke rol speelt en vandaar dan ook, 
dat het speciale gedenkbord Naaldwijk anno 
1793 toont. 

OPHANGEN 
Ton van der Scheer eindigt zijn artikel: 
'Ongetwijfeld zal het bordje bij vele Vreug
denhillen aan de muur komen te hangen, 
naast het bord van de reünie van 1985 en 
naast de officiële afbeelding van het familie
wapen, dat ook staat afgedrukt op de strop
dassen die te koop zijn op de reünie. Een 
Vreugdenhil is nu eenmaal trots op zijn 

Jeanne Abbing-Vreugdenhll, ontwerpster van het 
herinneringsbord, in gesprek 

Harmonie koninklijk 
onderscheiden 

Tijdens een jubileumconcert op 17 november 
jl. is de muziekvereniging Liora uit De Lier 
koninklijk onderscheiden. Burgemeester J. 
van Bochoven van De Lier overhandigde de 
koninklijke onderscheiding aan Matthijs P. 
Vreugdenhil, voorzitter van de Liora-harmo
nie. 
Het concert werd gegeven ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van de muziekvere
niging. Ter gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan ontving de vereniging eerder de 
erepenning van verdienste van Koningin 
Juliana. Aan het concert werd medewerking 
verleend door Els en Anneke Vreugdenhil, 
dochters van de voorzitter en respectievelijk 
klarinet- en hoomsoliste, Marco Bakker en 
het Blericks Mannenkoor. Van de voorzitter 
van dit koor ontving Matthijs Vreugdenhit de 
erespeld van het Blericks Mannenkoor als 
persoonlijke blijk van waardering voor zijn 
inbreng bij het jubileum. 

Verzamelaar pur sang 

Joehem VreugdenhiJ (C XI ae) was één 
van de twaalf hobbyisten. Hij is tuinder 
in 's-Gravenzande en eenenvijftig jaar 
oud. Wat hij teelt in 1 ha kassen vraagt 
gespecialiseerd en intensief werk: het 
kweken van gypsophila -de Latijnse 
naam voor gipskruid-, witte of rose 
bloempjes, die o.a. in boeketjes worden 
verwerkt. Maar dit terzijde. 

'Gespecialiseerd' en 'intensief' zijn ook 
termen die van toepassing zijn op wat 
Joehem nu al zo'n jaar of twintig in zijn vrije 
uren en dagen doet: verzamelen. Hij verza
melt antieke landkaarten van het Westland, 
oude land- en tuinbouwkranten en oude leer
boeken land- en tuinbouw. Joehem had heel 
wat meegenomen naar zijn kraam in 
's-Gravenzande. Je vond er een exemplaar 
van de Pachtwet van 1707 en een wetboek uit 
de Napoleontische tijd, met aan de ene kant 
Franse en aan de andere kant Nederlandse 
tekst. Je kon er ook de krant lezen: de Haegse 
Mercur van 17 juni 1699 (Jochem: 'Num
mertje 5 van de eerste jaargang, maar nog 
mooier zou nummertje 1 zijn geweest') en de 
Algemeene Landhuishoudelijke Courant van 
30 oktober 1847. 
Trots is Joehem vooral op een zeldzame kaart 
van het kustgebied Hoek van Holland, 
's-Gravenzande en Monster. 'Dateert van 
1737 en is in 1765 met de hand bijgewerkt. 
Er staat een dijk op om duinbreuk tegen te 
gaan, maar die dijk is nooit aangelegd. 
Toevallig viel mijn oog op die kaart in 
Apeldoorn.' 

Het duurste wat Joehem had meegebracht 
was een oud boekwerk met een waarde van 
f 3.000,-. 'Dan gaat er in zo'n verzameling 
toch een aardig centje zitten, Jochem?' 'Geen 
probleem,' antwoordt Jochem, 'ik heb het 
thuis op 'n akkoordje gegooid: ik rook niet en 
ik drink niet. Als je dat wel doet, kost dat ook 
'n smak geld.' En weg is Jochem: zijn 
verzameling trok veel belangstelling op 6 
oktober, een drukke dag voor een verzame
laar pur sang. 

Jaap (red.) 

Voorzitter en medebestuurslid Koos Verhuist: kennelijk goed naar de zin Het familiekoor onder leiding van Jacob Jansen 



Varia 
INTENSIEF WERKEN EN PLEZIER 
UITSTRALEN 
In de rubriek 'Mensen in Midden
Holland' van een o.a. in Waddinxveen 
verschijnend streekblad (redactie 
Geertje Bos) stond onlangs Ida 
Vreugdenkil (N X h, 2) centraal. 

Aanleiding: haar zilveren jubileum als 
kleuterleidster. De vereniging voor protes
tant-christelijk onderwijs in Waddinxveen 
bood haar in verband met dit feit een receptie 
aan op 21 september jl. IdaVreugdenbil is 
sinds de integratie van kleuter- en lagere 
school tot het basisonderwijs ook adjunct
directrice van de Willem van OranjeschooL 

'Met kleuters is het intensief werken,' zegt de 
44-jarige Waddinxveense,' maar je krijgt er 
zoveel voor terug. De kleintjes liggen me 
toch beter dan de oudere kinderen, denk ik. 
Ze zijn enorm arbeidsintensief, vragen veel 
aandacht en inzet, maar ze zijn ook spontaner 
en meer open in hun reacties. Elke kleuter 
komt als een individu binnen. Kinderen van 
die leeftijd zijn erg op zichzelf gericht. Na 
verloop van tijd leren ze met elkaar om te 
gaan zonder dat het iets te kort doet aan hun 
eigenheid.' 

Ida, die het plezier uitstraalt dat ze kennelijk 
al die jaren aan haar werk beleeft, geniet ook 
van de spontaniteit van haar jeugdige 
leerlingen. 'Je krijgt commentaar op alles en 
nog wat. Op je kleren bijvoorbeeld. Juf, wat 
heb je mooie schoenen. Maar ook wanneer je 
je niet zo lekker voelt merken ze dat. Dan 
kun je ineens van zo'n kleine een kusje op je 
wang krijgen.' 

VREUGDENRILLEN ZIJN NETTE 
MENSEN 
Caravanrijders weten het: je hebt een aantal 
vrachtwagenchauffeurs, dat je een geruststel
lend (knipperlicht)seintje geeft als je na een 
inhaalmanoeuvre weer kunt invoegen. 

Een staaltje van hoffelijkheid van een vaak 
ten onrechte nogal eens beschuldigde 
categorie weggebruikers. 

Eind september reden we met de caravan 
achter ons aan op de (Franse) Al, richting 
Belgische grens. Een beetje druilerig weer, 
weinig verkeer. Voor ons reed een vrachtwa
gencombinatie. Vlak voor het inhalen zagen 
we op de achterzijde van de oplegger in grote 
letters de naam Cornelis Vreugdenhit staan 
met daaronder Poeldijk. Voordat we zelf 
richting hadden kunnen aangeven, seinde de 
chauffeur van de combinatie even later dat 
we konden invoegen. 't Lijkt wel of hij weet 
dat we ook Vreugdenbil heten,' grinnikte ik. 
'Flauwe kul,' reageerde mijn vrouw, 'die 
chauffeur is gewoon een nette vent.' Even 
voorbij Gent stopten we op een parkeerplaats 
om een kopje koffie te drinken. 

Seintje 
Nauwelijks tien minuten nadat we de weg 
naar Antwerpen weer waren opgereden, 
doemde voor ons een bekende vrachtwagen
combinatie op. Voor de tweede maal die 
morgen passeerden we Cornelis Vreugdenhit 
uit Poeldijk en kregen we z 'n seintje. 'Wat 
zijn die V reugdenhillen toch opvallend nette 
mensen,' declameerde ik. Naast me schraapte 
mijn vrouw zeer hoorbaar haar keel. 

Jaap (red.) 

Frans Vreugdenhil (0 XI v), 
trompettist bij het Rotterdams Philharmonisch 

Orkest, blies zijn partij krachtdadig mee 

Robert Vreugdenhil: ingenieur die ook nog doctor werd 
Op 9 oktober jl. promoveerde Robert Vreugdenkil uit Uithoorn (EX b,2) in het gebouw van 
de Vrije Universiteit te Amsterdam tot doctor in de wiskunde en informatica. De titel van 
zijn proefschrift luidde: 'Spectral theory of selfadjoint Wiener-Hopf and Toeplitz opera
tors with rationat symbols.' Promotor was prof. dr. M.A. Kaashoek. 
Voor zijn studie aan de VU volgde Rob (34) met succes een hogere technische opleiding, 
zodat hij behalve ir. nu ook dr. voor zijn naam mag zetten. Een geweldige, zo niet unieke 
prestatie voor een Vreugdenhil! 

Ontspannen 
Na van zijn trotse vader deze informatie te hebben ontvangen, begrepen wij van Robs oom 
Cornelis (EX o) nog: 'Het was op 9 oktober een waardig gezelschap, dat zich in het auditorium 
van de VU ophield. Een plechtige stoet van pedel, hoogleraren en dekanen, promotor en 
hoogleraren-opponenten. En hoe paradoxaal het ook klinkt: een ontspannen discussie over het 
proefschrift. Met uitzondering van de wetenschappers begreep niemand iets van deze hogere 
wiskunde (op het niveau van Einstein). Maar het genoeglijke en ontspannen 'babbelen' over 
wiskunde met de meest ingewikkelde formules creëerde een bijzonder vriendelijke sfeer. De 
leken glimlachten en snapten er niets van.' 

Over de naam ... (3) 


