
eugde schakç! 

Werk, muziek en feestjes (helpen) bouwen 

Thijs Vreugdenhil tussen de 
kerststerren: potplanten, die 
voor de veiling worden 
geteeld. (foto: Vlekke van 
Kempen) .. 

Thijs Vreugdenhil: een veelzijdige en 
bezige Lierenaar 

Hij is nu 52 jaar en mag er prat op gaan dank zij vakkennis, ondernemingsgeest en 
vooral ijverig en intensief aanpakken een prominente plaats in de wereld van de 
vaderlandse plantenkwekers te hebben bereikt. Het op zijn initiatief opgezette en met 
hulp van twee broers ontwikkelde bedrijf is uitgegroeid tot een van de tien grootste 
plantenkwekerijen in ons land. Jaaromzet: 10 à 11 miljoen gulden. Tot dusver werd 
zijn leven beheerst door tal van bestuursfuncties. Al bijna 40 jaar slaat hij een toontje 
mee in een muziekvereniging. Zijn vrouw en hij brachten vier dochters groot van wie 
er twee ondanks hun jeugdige leeftijd prominenten in de Nederlandse muziekwereld 
zijn. Waarmee nog lang niet alles gezegd is van de rasechte Westlander ('ja, dat doet 
me wat') Matthijs (Thijs) Pieter Vreugdenbil uit Schipluiden! ('maar Lierenaar in hart 
en ziel'). 

Dat bedrijf -een toeleveringsbedrijf voor de 
produktietuinbouw van groente- en bloemen
planten- maakt een imposante indruk. Een 
perceel van 10 ha waarvan 4.7 ha beteelbaar 
onder glas, met 2.5 ha weiland en ruimte 
voor waterbassins, kantoren, en de huizen en 
tuinen van Thijs en z'n broers Sjaak en Jaap. 
Thijs: 'Ja, inderdaad flink groot. Het gemid
delde bedrijf in ons land omvat pakweg 1 ha, 
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hoewel dat omstreeks het jaar 2000 -wil men 
rendabel werken- 2 ha zou moeten beslaan. 
We hebben ruim 50 werknemers in dienst van 

wie iets minder dan de helft in los verband of 
part-time'. Binnen, onder het glas, weetje als 
leek niet waar je eerst kijken moet. Ruimten 
zo groot als voetbalvelden. Schoon, helder, 
licht. Hier en daar groepjes mensen aan het 
werk. Thijs vertelt maar door, is kennelijk in 
z'n element. 'We beschikken over 17 
stookafdelingen. Moet wel, want tomaten b.v. 
zaai je bij een graad of 28. Beginnen ze uit te 
lopen, dan moet de temperatuur terug naar 23 
graden en zijn ze nog wat verder gegroeid 
naar 20 graden. En voor komkommerplantjes 
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Een voordeeltje 

Op een wat vochtige, koude vrijdagavond in januari jl. ging ik op bezoek bij kennissen 
in Maassluis. Na een gezellige avond stapte ik omstreeks 23 uur 30 naar buiten om met 
de auto richting Rijswijk te rijden. Maar helaas moest ik vaststellen dat het par
keerterrein spiegelglad was bevroren. Voorzichtig reed ik de Maasdijk op. Omdat de 
weg via De Lier/Delft wat meer open lijkt dan die via Wateringen, koos ik voor de 
laatste. 

In de buurt van Honselersdijk-Kwintsheul 
doemde een rood zwaailicht van dienstdoen
de politie op. Ik stopte, deed het raampje 
open en vernam: 'Alcoholcontrole'. Eerst 
moesten de autopapieren worden getoond. Nu 
heb ik nooit de originele paperassen bij me, 
maar wel de fotokopieën ervan. Dat leidde tot 
de vriendelijke opmerking, dat dit eigenlijk 
niet mocht, al bleek er wel begrip voor te 
bestaan. 'Heeft u gedronken?', klonk het 
nogal fors. Ik kon naar eer en geweten 
antwoorden: 'Geen druppel, als u alcohol 
bedoelt'. 
De man controleerde in het halfduister mijn 

NIET TE BENADEREN PRESTATIE ... 

P.J. Terreehorst (Schaarweide 41, 3075 RB 
Rotterdam), wiens moeder Adriana D. 
Vreugdenhit (NIX h,1) was, meldde ons 
bezig te zijn met het verzamelen van gege
vens over de familie Terreehorst. Een 
familielid van hem snuffelt naar de beschei
den. 'Als er voldoende bewijzen te vinden 
zijn voor een vermoeden dat teruggegrepen 
kan worden tot hetjaar 1439, zullen er toch 
schakels blijven ontbreken tussen toen en nu. 
Het staat voor mij daarom vast, dat de 
prestatie van Koos Verhulst niet benaderd 
kan worden!' Zo is dat! 

Contact 
De schrijver was een van de exposerende 
hobbyisten op 6 oktober jl. in De Brug in 
's-Gravenzande (munten verzamelen). Hij 
zou graag contact hebben met de in Brazilië 
woonachtige H.R. Korpershoek (echtgenoot 
van Elisabeth N. Korpershoek-Vreugdenhit 
(E IXg,1)) en de dame die op 6 oktober het 
graveren van glas demonstreerde. Helaas zijn 
de adressen hem onbekend. Tenslotte doet hij 
de suggestie dat er tussen de hobbyisten 
contact onstaat. Wie daar interesse in heeft, 
moet maar rechtstreeks contact opnemen met 
de heer Terreehorst. 

TANTE BEP KREEG BEZOEK 

Tante Annie Vreugdenhit (K IX b,9) was eind 
april - en dat kwam door de reünie van 6 
oktober jl.- op bezoek bij tante Bep Vreug
denhit (E VIII g,12) t!luis, in haar keurige 
appartement in Scheveningen in De Nieuwe 
Haven. 
Over dubbelgangsters werd niet meer 
gesproken (zie Vreugde-schakel nr. 18, pag. 
6), want -vond tante Bep- 'zo te zien lijken 
we toch niet zo sprekend meer op elkaar, al 

papieren en sprak: 'Verhuist, Verhuist, bent u 
de Verhulst van het Vreugdenhillenboek?' Ik 
knikte bevestigend. 'Dan heb ik geen reden 
aan uw oprechtheid te twijfelen. Ik ben een 
Vreugdenbil en we hebben op de laatste 
familiedag in De Brug nog een gesprek 
gehad'. Ik herinnerde me dat, hoewel iemand 
in uniform er anders uitziet dan in burgerkle
dij. Ik behoefde niet te 'blazen', al zou dat 
inderdaad overbodig zijn geweest. Het was de 
eerste maal in mijn leven, dat ik dank zij een 
hobby een 'voordeeltje' had .... 

Koos 

werd er veel over de familie gesproken. Zo 
onthulde tante Bep dat haar overgrootvader 
onder Napoleon gediend had, vertelde ze over 
haar zuster van 95 en liet ze duidelijk merken 
dat het geweldige feest met haar neven en 
nichten ter ere van haar 80e verjaardag in 
1989 op haar een onvergetelijke indruk heeft 
gemaakt. 

VREUGDENHILKRONIEK 

{periode 1 juli tot en met 31 december 1990) 

Naar aanleiding van de geboorte van de hieronder genoemde kinderen feliciteren wij de respec
tieve ouders 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 toe bij de 
opvoeding. 

30-07-1990 
29-08-1990 

09-12-1990 

te Naaldwijk, Leon, zoon van Pieter Jan Vreugdenhil (K XII p) en Maria A. van Haren. 
te Nijmegen, Iris Wilhelmina Maria, dochter van Hans Jacobus Vreugdenhil (J XII b) en 
Wilhelmina J.Th.M. Walraven. 
te Capelle aan den IJssel, Laura, dochter van Robert Vreugdenbil (N XI p.2) en 
Sandra H.E. Klaassen. 

Onderstaande echtparen willen wij van harte felleiteren en een fijn en gelukkig huwelijk toewen
sen. Daarbij hopen wij dat anderen in hun vreugde mogen delen. 

06-09-1990 

16-11-1990 

te De Lier, Maria Anna VreugdenhiJ (C X ad. 1) met Dirk G.H. van der Kooij, geboren 19 
oktober 1965 te Honselersdijk, zoon van D.G.H. van derKooijen C.J. Hanemaaijer. 
te Hasselt, Jacolien Marieke VreugdenhiJ (N XI h.2) met Herman Knol, geboren 15 
januari 1963 te Zwolle, zoon van E. Knol en J. Aalbers . 

.------,-",.--.,..=".., Wij betuigen onze oprechte deelneming 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. 

05-07-1990 
07-07-1990 
26-07-1990 
09-09-1990 
21-10-1990 
27-10-1990 
17-11-1990 
22-12-1990 
27-12-1990 

te Ermelo, Gomelia Florina Sophia VreugdenhiJ (N VIII e.4) 
te Aartswoud, Johanna Hoogerbrugge (C X x) 
te Maassluis, Pieternella Geertje Gaakeer (M IX g) 
te Delft, Elizabertus Steenks (D ID d.2) 
te Oud-Vossemeer, Johannes Leendert Pol/ie (N IX f.4) 
te Voorburg, Johanna Niesten (D XI u) 
te Delft, Grietje VreugdenhiJ (J IX f.2) 
te Capelle a/d IJssel, Jannetje van der Knaap (N X c) 
te De Lier, Gerritje VreugdenhiJ (N VIII d.4) 

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

blijven het Vreugdenbillengezichten'. Wel .. en dit Is dan tante Bep .. 
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gelden weer andere temperaturen. Momenteel 
staan hier zo'n 7.5 miljoen cyclameplantjes. 
In het najaar zijn we aan het werk met het op
kweken van 5 miljoen paprikaplanten. 
Export? Nee, de groenteplanten blijven voor 
95% in het Westland, maar bloemenplantjes 
gaan voor ca. 90% naar Duitsland.' 

BELONING 
Ooit startte Thijs z'n tuinbouwactiviteiten in 
het bedrijf van zijn vader en zijn oom in De 
Lier. 'Toen ik uit militaire dienst kwam kreeg 
ik als beloning voor mijn vroegere 
werkzaamheden een stukje grond en 600 
ramen plat glas. Zo begon ik eigenlijk.' Dat 
was in 1960. Drie jaar later kocht Thijs een 
stuk grond van 1 ha in de omgeving van het 
huidige bedrijf en begon er sla, tomaten en 
andijvie te kweken. 'In 1972 switchte ik over 
naar het kweken van groenteplanten en kwam 
broer Sjaak in het bedrijf. In 1974 werd 4 ha 
grond aangekocht op de plek waar we nu 
zitten. Dat is langzamerhand uitgebreid en in 
1981 werd het oude bedrijf afgestoten. In dat 
jaar trad ook broer Jaap tot de onderneming 
toe'. 

MILIEUBEWUSTER 
Over het kweken van planten ('Je bepaalt zelf 
de prijs, bent dus niet afhankelijk van de 
veilingklok') kan een tuinder in hart en 
nieren als Thijs veel vertellen. Natuurlijk 
kom je dan ook op het onderwerp substraat
cultuur, die -aldus Thijs- in 1980 in gang 
kwam en nu in 90% van de Nederlandse 
tuinbouw wordt toegepast. 'Dat betekende 
voor ons o.m. het storten van betonnen 
vloeren, een karwei dat we binnen vijf jaar 
voor elkaar kregen. We profiteren nu van de 
voordelen: een hogere produktie, mogelijk
heden tot hergebruik van water, minder 
meststoffen, minder bestrijding, kortom, we 
zijn milieubewuster bezig'. Het substraat 
('voedingsbodem', volgens Van Dale!) blijkt 

Thljs, die het plezierig vindt 
feestjes op te zetten, hier zelf 
op zo'n feest, samen met 
zangeres Anita Meyer •• 

door de fabriek geleverde samengeperste en 
waterabsorberende steenwol te zijn. Het 
wordt gevoed in watThijs de 'keukens van 
het bedrijf' noemt. Met de hand worden de 
jonge plantjes erin gezet. Thijs laat zien hoe 
er machinaal gezaaid wordt in trays (bakken) 
die van 240 plugs (vullinkjes) zijn voorzien. 
Hij wijst naar drie warmtekrachtinstallaties, 
draaiend op gas. 'En als we de warmte Vl!Jl _ 

deze kostbare unit niet zelf nodig hebben, 
leveren we die aan de gemeente'. Teruglo
pend naar zijn kantoor vertelt hij, dat onder 
de glazen zoldering in totaal zo'n 2800 hoge
drukkwiklampen hangen .... 

PAPLEPEL 
Onze gesprekspartner blijkt voorzitter te zijn 
van de Nederlandse Vereniging van Planten
kwekers. Nu we bij dat onderwerp beland 
zijn, somt Thijs nog een aantal bestuursfunc
ties op, deels samenhangend met z'n vak, 
deels van sociale aard, zoals het voorzitter
schap van de muziekvereniging Liora uit De 
Lier bestuursfuncties in het Oranje Comité en 
het Bradelier Comité (organiseert feestweken 
in De Lier). 

'Sinds 24 januari ben ik voorzitter van Liora 
af, maar ze hebben me nu ere-voorzitter ge
maakt'. Dat Liora vormt een deel van z'n 
leven: hij is er 39 jaar lid van, waarvan 17 
jaar als tamboer. Nog steeds speelt hij als 
slagwerker met de harmonie mee. Wat ook 
z'n broers en zussen en vier kinderen doen of 
deden. 'Muziek is ons met de paplepel 
ingegoten vroeger', verklaart Thijs. 'Moeder 
speelde orgel, pa ook, maar die bespeelde 
nog veel meer instrumenten, inclusief de 
trekharmonica. Als we naar bed gingen 's 
avonds speelde hij erop, gezeten op de rand 
van het bed. Prachtig toch?' Thijs' jongste 
twee dochters musiceren nu met Liora, de 
oudste twee hebben van muziek hun beroep 
gemaakt: Els (28) als solo-klarinettiste bij het 
Noordhollands Philharmonisch Orkest en 

het Neáerlands Blazersensemble en Anneke 
(26) als hoorniste bij het Radio Kamer 
Orkest. Beiden treden ook herhaaldelijk op 
met o.a. het Beaufort Kwintet, dat zes jaar 
geleden werd opgericht. En op de radio hoor 
je ze ook wel. 

TRY-OUTS BIJ DE HAARD 
Sinds een Jaar of viJf vinden er drie- of 
viermaal in een winterselzoen ten huize 

van M.P. Vreugenhll aan de 
Noordlierweg In Schiplulden 

try-out-concerten van 
conservatoriumstudenten plaats. 
Zestig à zeventig gasten luisteren 

tijdens zo'n evenement naar optredens 
van trio's of kwartetten, onderbroken 
door een pauze en eindigend met het 
verzoek van de vader des hulzes met 
hem het glas te heffen op het succes 

van de jonge musici. 
'Het idee werd destijds door m'n vrouw 
. geopperd', zegt Thijs nu, 'toen onze 

dochters Els en Anneke nóg 
studeerden aan het conservatorium In 

Den Haag. De opzet was de 
plankenvrees, die studenten bij 

examens bekruipt, een beetJe weg te 
nemen. We organiseren die try-outs -en 

met heel veel succes, mag ik eraan 
toevoegen- nog steeds: de band met 

het conservatorium is hecht gebleven. 
Bovendien studeert onze tweede 

schoonzoon na een 
dirigentenopleiding er nu af en wordt 

de vriend van onze dochter Jan/ne, die 
fluitist is, er opgeleid. Ja, we zijn en 

blijven een muzikale familie'. 

ONTDEKKEN 
Behalve in z'n werk en in de muziek is Thijs 
dus ook opgegaan in het bedenken en 
uitwerken van plannen om leuke dingen voor 
de mensen te doen. 'Ik heb het altijd erg 
plezierig gevonden mee te kunnen helpen aan 
het opzetten en organiseren van feesten en 
gezelligheidsevenementen en zo. Ja, daar 
mag je ook het bijdragen aan het welslagen 
van VreugdenhiJreünies toe rekenen. Natuur
lijk! Maar als je de 50 gepasseerd bent, 
dan .... ' 
Thijs kijkt naar buiten, er valt even een stilte. 
Dan vervolgt hij:'Dan vraag je je af of je dat 
nu allemaal moet blijven doen. Zijn jongeren 
niet beter daartoe in staat? Je hebt een gezin 
en een groot bedrijf. Is het niet beter je te 
concentreren op die baantjes die met je vak 
en je werk samenhangen? Want wat ik ook 
gedaan heb en doe, ik heb altijd geprobeerd 
het zo goed mogelijk te doen. 'n Wijze les 
van m'n vader. Zijn er meer Vreugdenhillen 
die zo'n instelling hebben? Misschien een 
karaktertrek? Zoveel te beter, want ik ben nu 
eenmaal iemand die van mening is dat, als er 
sprake zou zijn van iets bijzonders, je dat 
meer in c,le mens dan in de naam VreugdenhiJ 
zou moeten ontdekken.' 

·1 

Jaap (red.) 



Hoe vergaat het de familie? 

Albert van den Heuvel (56) uit Sittard is -zo meldde kort geleden het Algemeen 
Dagblad- hoofdredacteur van De Nieuwsheuvel: een gezinsblad, uitsluitend bestemd 
voor de familie Van den Heuvel en gevuld met nieuwtjes over dit geslacht, dat zijn 
wortels heeft in Wijchen. Het blad verschijnt sinds 1970 iedere maand. Het telt elke 
keer zo'n 40 tot 50 pagina's boordevol nieuws en foto's. Met gebrek aan kopij heeft de 
sinds 1982 blinde hoofdredacteur nooit gekampt. Meestal moet hij een zorgvuldige 
nieuwsselectie toepassen. De berichten kunnen variëren van nieuws over 
ontwikkelingen in het Golfgebied, een nichtje dat haar eerste baby krijgt, de eerste 
vulling in het gebit van een ander nichtje, tot een brandje in het redactielokaal. Het 
abonnementsgeld voor het blad, dat financieel gezond is, bedraagt vijf gulden per 
maand. 

BEWUST 
Zo kan het dus ook: elke maand een 40 à 50 
pagina's omvattend familieblad in de bus. 
Maar dat betekent wel, dat de lezers hun 
(blinde) hoofdredacteur goed op de hoogte 
moeten houden van wat er in de familie 
gebeurt. Door hem een briefje te schrijven, 
op te bellen of op een andere manier. 
Minimaal eens per jaar maakt iedereen wel 
iets mee wat z'n familieleden zeker zal 
interesseren. De Vandenheuvels zijn zich 
daar kennelijk van bewust en nemen actie 
richting redactie. 

OVER DE NAAM ... (4) 

CEMENT 
Als je dat leest en vaststelt, zou de vraag 
kunnen rijzen of de Vreugdenhillen wat dat 
doorgeven betreft van nieuws en nieuwtjes 
aan de redactie van de Vreugde-schakel ook 
zo alert en consequent zijn als de familie 
Van den Heuvel is, naar mag worden 
aangenomen. Het antwoord zou zijn: een 
aantal wel, maar de meesten niet. Dat is 
jammer! Wil de Vreugde-schakel echt dienen 
als het cement dat de familieleden als stenen 
bij elkaar houdt -aldus voorzitter Dik 
Vreugdenhil tijdens de familiereünie op 6 
oktober jl.- dan moet uit iedere uitgave van 
het familieblad eigenlijk af te leiden zijn hoe 
het de Vreugdenhillen in alle windstreken en 
regio's van dit land en in het buitenland 
vergaat. Als u het daarmee eens bent, dan 
hebt u het zelf in de hand dat deze formule 
centraal staat bij de voorbereiding van ieder 
nummer van de Vreugde-schakel. Door de 
redactie schriftelijk of telefonisch zoals dat 
heet te tippen, zodra er iets te melden valt dat 
de familie zal interesseren. Dat is alles, zo 
simpel is dat. Wij rekenen er van nu af aan 
op! 

Redactie 

· VAN HET BESTUUR 

DE VREUGDENHILLENWINKEL 

Met de verbastering Vreugdeheuvel (zonder 
meervouds-n) van onze onvolprezen naam 
kwamen we in februari vorig jaar in nummer 
15 van dit blad op de proppen. Dat we deze 
benaming niet uit een grote duim gezogen 
hadden, blijkt uit een recente brief van 
Leentje Broesder-Vreugdenhil (C XI x,l) uit 
Tripscompagnie in de provincie Groningen. 
'Op de MAVO te Veendam werd ik altijd 
door de leraar Engels Vreugdenheuvel (met 
meervouds-n) genoemd', zo schreef ze ons. 
'Misschien welleuk voor de Vreugde
schakel'. 

Door storting of overmaking van het in aanmerking komende bedrag op Postgiro nr. 53.11.808 
ten name van de familiestichting VreugdenhiJ en onder vermelding van het desbetreffende artikel 
zijn verkrijgbaar: 

Misschien? Zeker weten! We zijn benieuwd 
of er nog andere verbasteringen van of 
variaties op de naam Vreugdenhil bekend 
zijn. Van onze buitenlandse familieleden 
hebben we daar nog niets over gehoord. Voor 
mensen over de grens is de naam die wij 
dragen niets minder dan een crime. Ja toch? 

- afschrift Stichtingsakte familiestichting VreugdenhiJ 
- 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) 

Vreugdenhlllen(strop)das met familiewapen (in blauw en grijs) 

- Vreugdenhit/enmok (wit met blauwe opdruk) 

f. 7,50 

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 017 45-16173. 


