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Vaart houden in de familiestichting 
Dik -voor alle duidelijkheid: drs. Dirk Vreugdenbil (N X j 5) uit Barendrecht- heeft er 
al weer meer dan vijf jaar voorzitterschap van onze familiestichting op zitten. 
Hij vindt het nog steeds leuk. 'Heelleuk zelfs', zegt hij, om een aantal redenen. Eerst en 
vooral omdat mensen hem interesseren. Vandaar dat hij na Mulo en HBS-A sociologie 
ging studeren aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 

De benjamin uit een gezin met vijf jongens 
-nu 41 jaar en geneigd tot nadenken- is 
bovendien opvallend geïnteresseerd in de 
werkelijkheid van alledag: 'Dingen, die voor 
anderen vanzelfsprekend zijn, hebben mijn 
belangstelling' . 
Vandaar zijn werk: personeelswerk bij 
ondermeer de Nederlandse Dagbladunie en 
sinds een jaar of zeven bij het Nederlands 
Christelijk Werkgeversverbond. 
Hij fungeert er als troubleshooter 
en serviceverlener, mengt zich in 
arbeidsverhoudingen, zit in het 
cao-overi_eg.Juistert aandachtig 
mee naar de hartslag van de 
overleg-economie, adviseert bij 
collectief of individueel ontslag, 
zet VUT- en gewone pensioen
regelingen op. 
Samengevat: werkt met veel 
plezier met en voor de mens, die 
centraal staat. 

Sturen 
'Maar' , merkt hij op, 'je bent niet 
alleen op de wereld om aan je 
werk, je carrière, je inkomen te denken . Ik 
vind dat je je ook nuttig moet maken voor je 
medemens' . Toen Dik destijds gevraagd werd 
voorzitter te worden reageerde hij dan ook 
positief. 'Als sociologisch verschijnsel is 
zo' n club -zo noem ik het dan maar- natuur
lijk al erg interessant. Bovendien was ik er 
niet bang voor dat ik onvoldoende afstand 
zou kunnen nemen van dat, waarmee je als 
voorzitter van zo' n bestuur bezig bent. Door 
je wetenschappelijke opleiding ben je bij 
wijze van spreken een beetje gedeformeerd in 

Herinnering 

die zin, datje tegen de zaken kunt blijven 
aankijken. Maar als ze me gevraagd hadde!l 
gewoon bestuurslid te worden, had ik het ook 
gedaan. 
Als voorzitter kun je natuurlijk wel beter 
anderen motiveren, ben je in staat meer te 
doen aan bevordering van de teamgeest in 
zo'n bestuur en heb je meer mogelijkheden 
om te sturen'. 

Taak 
Dik laat zich positief uit over 
zaken als teamgeest, verant
woordelijkheidsbesef, besluit
vaardigheid en vergadersfeer. 
'Het loopt wat dat betreft in ons 
bestuur allemaal prima'. Er is 
wel een maar: 'Het clubje is te 
klein, het komt steeds maar weer 
op dezelfde mensen neer. Er 
zouden veel meer Vreugdenhil
len bij activiteiten betrokken 
moeten zijn. Hoe lang proberen 
we nu al niet een kandidaat te 
vinden voor een bestuursfunctie? 
En redactioneel mag er zeker 

met het oog op de toekomst wel wat verster
king komen. De Vreugdeschakel wordt 
uitgegeven voor de Vreugdenhillen, maar 
hoevelen van hen zenden wel eens een stukje 
tekst in? Je kunt deze kritiek natuurlijk in 
positieve zin verwerken: als bestuur moeten 
we niet alleen fungeren als denktank voor de 
stichting, maar ook alle familieleden 
motiveren en enthousiast maken, om samen 
de vaart in onze stichting te houden. En dat 
blijven we doen, zeker weten!' 

Jaap (red.) 

VAN HET BESTUUR 

Bij de vorige Vreugdeschakel -nr. 24 van februari van dit jaar- trof u een accept-giro aan. 
Voor het geval u door omstandigheden nog geen gebruik hebt gemaakt van dit stortingsformulier 
willen wij u vragen dit alsnog te doen. 
Zoals u weet bedraagt de minimale donatie!. 25,· per jaar. Maarook giften zijn welkom. Bij voorbaat 
onze dank! 

JUN/1993 



VAN HET BESTUUR 

Financieel overzicht 
In financieel opzicht is ook het jaar 1992 
voor de Familiestichting Vreugdenhil posi
tief verlopen. Hieronder een overzicht van 
de ontvangsten en uitgaven in het 
afgelopen jaar. 

Ontvangsten 
Donaties 
Verkoop stamboomboeken 
Verkoop familiewapens 
Verkoop andere 
winkelartikelen 
Rente 

Totaal 

Uitgaven 
Vreugdeschakels 
Bestuurskosten 
Kosten winkel 
Algemene kosten 

Totaal 

Voordelig saldo 

f. 10.617,00 
f. 375,00 
f. 75,00 

f. 616,50 
f. 1.341,71 

f. 13.025,21 

f. 9.728,87 
f. 281,40 
f. 77,98 
f. 196,98 
----------------
f. 10.285,23 

f. 2.739,98 

Het aantal donaties blijft ieder jaar toe
nemen. We ontvingen de volgende: 
1988 369 
1989 381 
1990 381 
1991 392 
1992 400 

Uit deze groei mag worden afgeleid, dat de 
activiteiten van het bestuur en de redactie 
van de Vreugdeschakel worden gewaar
deerd. Mede namens de overige bestuurs
leden zeggen we alle gulle gevers van harte 
dank. 

Ook voor het jaar 1993 rekenen we weer 
graag op uw waardering en uw onmisbare 
ondersteuning. 

Jaap 

De Vreugdenhillenwinkel 
Door storting of overmaking van het bedrag 
naar de Familiestichting Vreugdenhil , onder 
vermelding van het desbetreffende artikel, 
zijn verkrijgbaar: 
- afschrift Stichtingsakte Familie-

stichting Vreugdenhil f 7,50 
- boek 'Het Westlandse geslacht 

Vreugdenhil, bijkans vier eeuwen 
genealogie', door J. Verhulst 
(475 pagina's) f 75,00 
reproduktie familiewapen, 
ware grootte, met toelichting f 25,00 

- borduurpatroon familiewapen, 
A3 formaat, met toelichting f 3,00 

- herinneringsbord Vreugdenhil-
lendag 06-10-90 (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 telefo
nische afspraak (buiten kantooruren) kunt u 
deze artikelen echter ook afhalen bij onze 
secretaris Aat Vreugdenhil. 
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. Internationaal 

Bewuste beroepskeuze van 
Adrie Vreugdenbil 
Adrianus Johannes Vreugdenbil 
(D XI aj) is één van de zestig- à zeventig
duizend chauffeurs die hun emplooi 
vinden in het Nederlandse beroepsgoede
renvervoer over de weg. Hij is naar zijn 
zeggen altijd al een beetje autogek 
geweest, waarbij de vrachtauto ('Je zit er 
veel gemakkelijker en je hebt als chauf
feur een geweldig uitzicht over de weg') 
duidelijk favoriet is. 
Hij heeft overigens na z'n trouwen 
serieus geprobeerd zich te schikken in 

een totaal andere baan, waarin men bij wijze van spreken wel honderd kan worden, 
maar hij hield het niet uit en kroop weer achter het stuur. Een Vreugdenbil (volgende 
maand 44) die met erg veel plezier z'n werk doet en hoopt dat nog heellang te kunnen 
volhouden. 

Met 14 jaar kwam Adrie- (die zes broers en 
één zus heeft- in Zwijndrecht van school en 
moest aan de slag. Een tuinderij bleek voor 
deze Vreugdenhil bepaald niet het ware. 
'Hard werken voor weinig geld', zegt hij. Hij 
kon in de veiling in Zwijndrecht, maar de 
vrachtauto begon zijn denken te beheersen: 
een stukje vooruit- en een eindje achteruitrij
den, vervolgens fungeren als bijrijder en 
intussen gretig proberen de kneepjes van het 
vak onder de knie te krijgen. Adrie is dan 16 
jaar. Een paar jaar later erasst hij door 
Nederland met een vrachtauto, volgeladen 
met levensmiddelen van eigenvervoeronder
nemingen als De Spar en Sperwer. En weer 
wat later staat hij als bevoegd chauffeur op 
de loonlijst van het internationaal transport
bedrijf Titanex in Nieuwegein: een beroeps
goederen vervoerder, gespecialiseerd in het 
vervoer van groenten en bloemen. 'Ik zit nu 
in m'n 19e dienstjaar', vult Adrie aan. 

Uitpraten 
Aanvankelijk opereerde hij in binnenlands 
vervoer. Last van steeds moeilijker toeganke
lijke binnensteden (waar het stadsbestuur het 
raadzaam achtte het laden en lossen van 
vrachtauto's tot bepaalde uren te beperken), 

had hij niet, want de klanten in dergelijke 
zones werden steevast 's nachts bezocht. 
Lagen ze op één oor, dan was er altijd nog 
wel een deur die niet op slot was of lag 
ergens volgens afspraak een sleutel verstopt. 
Van lieverlee mag Adrie zich ook als inter
nationaal vrachtwagenchauffeur gaan pre
senteren. Eerst rijdt hij nog afwisselend in 
het binnenland en in het internationale 
wegverkeer. Tenslotte bijna uitsluitend naar 
en van het buitenland. 'Onze bestemmingen 
liggen in Oost-Duitsland: dat deel dat aan 
Polen en aan het, inmiddels in twee staten 
opgedeelde Tsjechoslowakije grenst', legt 
Adrie uit. 'De ene week gaan we er drie-, de 
andere week tweemaal heen. En als ik zeg we 
dan doel ik op m'n maat en mij. Omdat we 
voor een aantal klanten altijd de produkten 
vervoeren naar verschillende bestemmingen, 
is het voor één chauffeur moeilijk te behap
pen. Ik heb tien jaar lang met een vaste maat 
gereden en dat ging uitstekend. Dik drie jaar 
rijd ik nu alweer met een andere maat en ook 
dat gaat prima. Inderdaad: je moet met je 
maat tweemaal zo goed kunnen opschieten 
als met je eigen vrouw, want die laatste zie je 
veel minder. 
Als je je bewust blijft van de balk in je eigen 
oog, dan vergeet je de splinter in het oog van 
je maat wel. En áls er iets is, moet je dat 
natuurlijk wel fluks uitpraten.' 

Dresden 
Volgens het routeplan rijden de heren 
chauffeurs b.v. 's maandags in de middag
uren langs een aantal bedrijven in het 
Westland om er een vracht te laden. Dan 
rijden ze richting Nieuwegein om op het 
eigen bedrijf lading in te nemen, die door 
collega-chauffeurs die morgen in Antwerpen 
is opgehaald. Er wordt getankt en al het 
nodige voor de rit wordt in orde gebracht. 
Adrie: 'Om een uur of zeven 's avonds 
passeren we de grens bij Arnhem of Gennep. 
Afgesproken is wie ais eerste een uurtje of 
zes rijdt. De ander verdwijnt in de slaapcabi-



vrachtwagenchauffeur 

ne. Na Frankfurt rijden we doorgaans via 
binnenwegen. Dat drukt het tempo behoor
lijk. Voor we onze eindbestemming -laten we 
zeggen Dresden- bereiken, hebben we hier en 
daar al wat vrachtjes gelost'. Als Dresden om 
een uur of zeven 's morgens wordt bereikt, 
wacht de chauffeurs een dag van laden en 
lossen op uiteenlopende plaatsen. Ze nemen 
van alles mee terug: papier, speelgoed, 
tractoren, tennisballen, kortom alles wat per 
vrachtauto kan worden vervoerd en door het 
bedrijf telefonisch is gecontracteerd. 's 
Avonds gaat het weer op Nederland aan. Als 
ze er aankomen is het inmiddels woensdag, 
een· nieuwe dag van lossen, laden, gereedma
ken voor rit no. 2 en opnieuw vertrekken naar 
oostelijke regio's in Duitsland. 'En dat gaat 
zo een heel jaar door', vult A drie aan. 'Zijn 
we op zaterdagavond thuis, dan blijven we 
daar tot maandagmiddag'. 

Limiet 
Adrie houdt van dit ritme, zegt met nadruk 
geen geregeld leven te wensen. Hij waakt er 
evenwel voor dat er goed, en als het enigszins 
mogelijk is ook op tijd gegeten wordt. En dat 
hij voldoende slaapt. Ook dat levert geen 
probleem op. 
Scheuren op de weg is er al jaren niet meer 
bij, omdat de leiding van het transportbedrijf 
-dat beschikt over een dertigtal werknemers 
en een wagenpark van twaalf eenheden- daar 
paal en perk aan heeft gesteld. 'M'n baas, 
ooit zelf op de weg actief, iemand dus die 
alle ins en outs van het vak in de praktijk 
kent, heeft voor snel- en binnenwegen een 
snelheidslimiet gesteld. Als je een boete 
oploopt en dus boven die limiet zit, mag je 
het mooi uit je eigen zak betalen en dat laat 
je wel uit je hoofd. Bovendien, als je sinds 1 
apri l jl. in Duitsland 30 km boven de officieel 
toegestane snelheid van 80 km op snelwegen 
zit, krijg je, als je gesnapt wordt, een prent 
van twee- à driehonderd Mark en ben je een 
maand je rijbewijs kwijt. Nou, daar pas je 
wel voor op', aldus Adrie. Natuurlijk heeft 
hij in al die jaren wel eens een bekeuring 
gekregen. Zo haalde hij ooit tijdens een rit 
naar Italië in Duitsland op de derde rijstrook 
in, terwijl dat duidelijk niet toegestaan was. 
Even later werd hij door een politiewagen 

naar de kant gedirigeerd. Of hij maar 500 
Mark wilde betalen. Adrie: 'Dat geld had ik 
dus niet en ik zei daarom tegen m'n maat dat 
hij maar alleen moest doorrijden. Vraagt die 
agent waarom ik op deze rijstrook reed. Zei 
ik zoiets van: 'Omdat er geen vierde was'. 
Kennelijk had de man gevoel voor humor 
want hij schoot in de lach en zei daarna dat ik 
hem 40 Mark kon geven op voorwaarde dat 
ik nooit meer zo'n manoeuvre zou maken. 

Vreugdenbil 
Van het Europa-zonder-grenzen merktAdrie 
in vergelijking met de situatie van vóór 1993 
niet zo veel, omdat het gedwongen opont
houd aan de Duitse grens nooit meer dan een 
half uurtje in beslag nam. Voor z'n collega's, 
die naar en van andere EG-landen rijden, ligt 
dat anders, zo realiseert Adrie zich. Wel mist 
hij de contacten die hij vroeger, tijdens zo'n 
gedwongen stopperiode met andere chauf
feurs had. Er kan ook wel eens een 
VreugdenhiJ tussen hen zitten, die je dan 
tegenkomt op de 5-jaarlijkse reünie in 
's-Gravenzande, zoals Adrie dat overkwam in 
'85. 'Jöh, wat doe jij hier?' vroeg Adrie hem. 
'Zegt' ie: 'Precies watjij hier ook doet, want 
ook ik heet Vreugdenhil'. Nou, dat had ik 
nooit geweten'. 

Vrijheid 
Is de romantiek van het chauffeursvak af? 
Adrie VreugdenhiJ vindt dat zoiets in jezelf 
zit en dat als dat zo is, je het vanzelf mee
brengt. Hem blijft de vrijheid van het vak 
boeien. 'Je bepaalt het allemaal zelf. En voor 
mij is dat van enorm belang'. A dries vrouw 
Pietertje (42) heeft het geaccepteerd dat haar 
man veel van huis is. 'Je groeit in zo'n situ
atie, maar het is niet altijd even leuk. En voor 
de kinderen -een meisje van 17 en twee 
jongens van 19 en 11- is het wellicht nog 
erger. Dat is de keerzijde van de medaille. 
De andere kant is, dat Adrie het financieel 
gezien goed geschoten heeft en daar profite
ren we allemaal van. En bovendien heeft hij 
erg veel plezier in z'n werk. Dat laatste is 
voor ons gezin en zeker voor hem zelf 
misschien wel goud waard'. 

Jaap (red.) 

Personalia 

e Frans Vreugdenhit (D XI v) uit Krim
pen aan den IJs se I geniet sinds kort van de 
VUT-regeling. lntrada, het programma
en informatieblad van het RPhO en de 
Vereniging Vrienden van het RPhO, had 
ter gelegenheid van zijn afscheid van het 
orkest, dat hij 37 jaar lang trouw is gebleven 
('niemand van de tegenwoordige orkest
leden kan bogen op dat aantal jaren') een 
gesprek met hem. Daaraan viel onder
meer te ontlenen, dat Frans bepaald niet 
op zijn lauweren is gaan rusten . Hij blijft 
muziek maken, les geven, schaken, lezen, 
tuinieren en surfen. Eens een druk baasje, 
altijdeen druk baasje. e 'Jaap Vreug
denhit verbaast iedereen', koptede West
landsche Courant op 15 maartjl. De 21-
jarige 'pure amateur' uit Maasdijk 
(N X ag 1) sprintte in Poeldijk naar de 
titel ' clubkampioen 1993' van de wieler
vereniging Westland Wil Vooruit. Illuste
re voorgangers waren ondermeer Leo 
Duyndam, Gerrit Solleveld en Leo van 
Vliet. Terecht alsnog proficiat, Jaap. 
e Danser Sjoerd Vreugdenhit-zie Vreug

deschakel nr. 17 van oktober 1990- danst 
niet alleen, maar maakt ook dansstukken. 
Zo noemde NRC Handelsblad enige tijd 
geleden Sjoerds solo Comment I' Aspé
rine sait-elle ou est la Douleur een span
nende choreografie met een wisselende 
energiestroom. e Up l april jl. was het 
feest in Honselersdijk: Jan Rolff en 
Johanna Vreugdenhit (K X n 4) uit N aalct
wijk en hun familie en vrienden vierden 
Jan en Johanna's 50-jarige bruiloft. En dat 
was en is een felicitatie onzerzijds alsnog 
zeker waard. e Watzekerook geldtvoor 
Vreugdeschakels 'eigen' Tiemen Vreug 
denhit en zijn charmante echtgenote 
Margituit Maassluis (N Xj), die herdach
ten dat zij op 5 mei 1943 in Rotterdam in 
de echt werden verbonden, vijftig jaar 
geleden dus. Alle reden voor een feest op 
8 mei jl. met hun dankbare kinderen , 
kleinkinderen en achterkleinkind, vrien
den en kennissen . Proficiat, Margit en 
Tiemen, onze beste wensen vergezellen 
jullie ook na deze hoogtijdag. 
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Ouder dan 500 jaar 

Ook Vreugdenbillen kunnen dichterlijk zijn 
Wie herinnert ze zich niet, de talrijke dichter-dominees of proza-schrijvende predikanten die 
een plaats hebben gekregen in onze letterkunde? Maar ook vandaag de dag telt ons volk, ja zelfs 
ons geslacht predikanten, die zich bij tijd en wijle door de muze der dichtkunst laten inspireren. 
Dit getuige het volgende op een opvallend modem gegeven gecomponeerde gedicht van 
ds. Leenderf M. Vreugdenhil (0 XI I) uit Vriezenveen: 

De weduwe 
Een vreemde weduwvrouw heb ik ontmoet: 

nog wel getrouwd, maar manlief heeft 
zijn leven 

geheel aan zijn computertje gegeven. 
Kijk, nu hij thuiskomt en zijn jas uitdoet, 
zegt hij onmiddellijk: 'Ik moet nog even 

naar boven toe.' Heeft hij haar wel gegroet? 
Terwijl hij boven nog zijn tijd verdoet, 
heeft zij hun huwelijk al afgeschreven. 

Onder het eten komt hij enthousiast 

Maar niet alleen predikanten onder de 
Vreugdenhillen, ook andere dragers van onze 
naam verwoorden uiteenlopende emoties in 
dichtvorm. Zoals Loekie (Louisa Maria) 
Vreugdenhil (D IX k 1), dochter van kapitein 
Adrianus Vreugdenhil, dat vorige zomer 
deed. Ze was geschokt door wat er toen in 
Kroatië gebeurde en rnaakte het volgende 
gedicht: 

* 

Kroatië 
Als men de kranten leest, de televisie ziet 

kent men zijn eigen weelde niet. 
De éne helft, zo wordt gezucht, 
is voor de andere op de vlucht. 

Men tracht elkander uit te moorden, 
het is te erg voor woorden. 

Een dictator niet beseft 
welk lot de burger treft, 

die alles kwijt is wat hij had, 
als de dood hem niet vergat. 
En jij, in dit gezegend land, 
zet de zorgen aan de kant. 

Help een medemens te leven, 
die alles voor zijn land moest geven. 

Help de stumpers door de oorlog heen, 
want de aarde is van iedereen. met het verhaal hoeveel hij heeft 'verdiend': 

'Ik heb die nieuwste rnulticard alvast 
voordelig kunnen kopen van een vriend!' 
Zijn weduwe, al lang niet meer verrast, 

heeft toen het formulier maar ingediend. 

Helaas is de inhoud van Loekies gedicht nog steeds actueel. Er gebeuren nog altijd ver
schrikkelijke dingen in het vroegere Joegoslavië. Overigens willen we niet weglaten wat Loekie 
onder haar gedicht schreef: 'Voor iemand, die iets goeds wil doen is het contactadres (in het 
Engels): farn. Cakurun, Marcela Kusara 24, 51000 ZADAR, Croatia. 

Vreugden h i lkron iek ~ 
~ 

(De gegevens hebben ditmaal betrekking op mutaties tussen 1 juli en 31 december 1992.) 

Geboren 

05-08-1992 te Nijmegen, Annigje Mariken, dochter van Gerard Vreugdenhil (K XI k.2) en Annigje M. Broekhuysen 
03-09-1992 te Schiedam, Wessel en Dennis, zoons van Marinus Huibrecht Vreugdenhil (K XI w.7) en Marie Lucardie 
29-09-1992 te Berkel en Rodenrijs, Licia Andrea, dochter van Gerard Adriaan Vreugdenhil (K XII ah.1) en Alida T. de 

Gelder 
23-11-1992 te Vlaardingen, Pim Teunis, zoon van Cornelis Vreugdenhit (N X ad.1) en Wilhelmina M. V. Poppe/ier. 

Getrouwd 

03-07-1992 te Naaldwijk, Jacoba Huibertina Vreugdenhil (C X ab.2) met Cornelis P. van Dam (geboren 4 april1964 
te Maasdijk (Naaldwijk), zoon van Jacob J. van Dam en Anlje van Beusichem) 

15-08-1992 te Chatham (Canada), Andrew James (N X v.2.3) met Karen Bisschop (geboren 22 september 1970 te 
Chatham (Canada), dochter van Harm Bisschop en Annie de Beek) 

02-10-1992 te Maasland, Juli a Magda Vreugdenhil (N X ah.1) met Robert F. van Zijll (geboren 19 februari 1962 te 
Alphen aan den Rijn, zoon van Leendert A. van Zijl/ en Gomelia H. H. Stigtet) 

02-10-1992 te Uithuizen, Neeltje Andriana Vreugdenhil (C XI af.3) met Arie-Jan de Jong (geboren 22 oktober 1965 
te Nieuw Lekkerland, zoon van Jan de Jong en Margje T. Meerkerk). 

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

09-07-1992 te Naaldwijk, Jannetje Vreugdenhll (DX g) 
09-07-1992 te Leusden, Slijntje Vreugdenhil (K IX 1.11) 
18-07-1992 te Delft, Arend van Buuren (K IX a.8) 
28-08-1992 te Delft, Jannetje Vreugdenhil (K IX 1.8) 
29-08-1992 te Delft, Leentje Vreugdenhil (C IX p.4) 
02-09-1992 te Soest. Jogchem Pieter Vreugdenhil 

(CXI n) 
20-09-1992 te Maassluis, Willem van der Lee (C IX h.3) 
23-1 0-1992 te Maasland, Krijn! je Jannetje Vreugdenhil 

(KXaa.1) 
18-11-1992 te 's-Gravenzande , Johanna M. Burger 

(C IX k.2) 
23-11-1992 te Maasland, MagchteHje Zegwaard (N X ah) 
03-12-1992 te Rotterdam, Alberdina Vreugdenhil 

(N 1Xb.7) 
16-12-1992 te Ommen, Petronelia Vreugdenhil 

(N 1Xa.5). 


