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Monnikenwerk met rijke resultaten 

onze bibliothecaris.. 

Vreugdenhil
publikaties 
regelmatig 

uitroept, dat 
weernog 

maareens 
flink tegen-
aan moeten 
gaan. Want 
er kannog 

veelmeer 
boven water 

worden 
gehaald. 

'Je hebt fa
milies die 
veel 
schilderen, 
of intensief 
metmuziek 
bezig zijn. 
En je hebt 
families die 
veel 
schrijven. 
Kennelijk 
behoort de 
familie 
Vreugden
bil tot die 
laatste 
categorie. 
En nu ben 
ik er zo een 
die bij het 
graaf- en 
spitwerk 

Dr. Thomas (Tom) Vreugdenbil (0 X z) 
fungeert al meer dan vijf jaar als bibliothecaris van de 

familiestichting Vreugdenhit 

Monniken
werk? Het zij 
zo: het levert 
heel wat op. 

Hij voert deze taak, die voor hem veel van een hobby 
wegheeft, met veel enthousiasme uit. 

Meerdan 
1100 titels 

zijn er nu al 
bijeenge

bracht. Wie 
had dat ooit 

gedacht? 
op zoek 
naar 

Ter verontschuldiging haast hij zich op te merken, dat 
hij door zijn werkzaamheden in het maatschappelijk 
leven natuurlijk goed de weg weet. Al geruime tijd 

werkt hij als hoofd Bibliotheek en Documentatie bij het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Voorburg. 

Scheikunde 
Tot ver in de jaren zeventig had het er niet 
naar uitgezien dat Torn's toekomst in de 
wereld van voorlichting en informatie zou 
liggen. Integendeel -ook al was hij in zijn 
jonge jaren al een trouw bezoeker van biblio
theken- zijn ambities hadden veel meer te 
maken met experimentele proeven en het 
laboratorium. Tom had scheikunde gestu
deerd aan de Rijksuniversiteit te Leiden en 
-na tussentijds zijn dienstplicht te hebben 
vervuld- promoveerde daar in 1977 op het 
proefschrift Dielectric investigation of 
sonicated DNA in aqueous solution. 
Omdat het in de toenmalige recessieperiode 
vrij moeilijk was dfe baan te krijgen, die je 
het liefst wilde, besloot hij ook eens te sol
liciteren op een advertentie waarin de Vrije 
Universiteit (VU) in Amsterdam een weten
schappelijk bibliotheekmedewerker vroeg. 
'Ik werd er niet alleen aangenomen, maar het 
beviel me er nog uitstekend ook' aldus Tom. 
'Ik kreeg er bij tijd en wijle ook nog met 
scheikundige onderwerpen te maken. Het liep 
dus allemaal even anders dan ik me had 
voorgesteld, maar ik leerde er erg veel en 

achteraf gezien kan ik slechts stellen dat die 
periode van zes jaar bij de VU een prettige 
tijd is geweest.' 
Tom heeft inmiddels tien dienstjaren bij het 
CBS achter de rug. 'Leidinggeven aan 29 
medewerkers -inclusief de mensen in Heer
len- die, in grote lijnen, CBS-ambtenaren 
voorzien van op onze afdeling opgeslagen of 
elders opgevraagde informatie. Of, aan men
sen van buitenaf, (statistische) informatie 
verstrekken van CBS-makelij danwel van 
soortgelijke bureaus 'all over the world'. Ja, 
dat is het wel, maar dan komen daar nog al
lerlei mogelijke speciale projecten bij. Hard 
werken dus! Ik ben nu echt een ingewijde 
geworden in het vak, dat ik oorspronkelijk 
niet had uitgekozen. Zo zie je maar. En ik 
doe dit werk met veel plezier. Waarbij ik mij 
vaak verbaas over de zich snel ontwikkelende 
techniek, die ook ons in haar greep heeft. 
Alleen al woorden als CBS-videotekst, die nu 
reeds beschikbaar is, en CBS
databank, waarover intern 
gebrainstormd wordt, illustre
ren die ontwikkeling.' 

OKTOBER 1993 



VAN HET BESTUUR Schaken is oorlog (4) 

'Mijd hem' 
Tegenwoordig vraagt mijn kleindochter van drie mij of ik het verhaal van kabouter 
Abrikoos, die eigenlijk Abraham heet, nog eens wil vertellen. 
En hoewel ze dat vertelsel al bijna woordelijk kan navertellen, voldoe ik natuurlijk met 
het grootste plezier aan haar verzoek. Er is een tijd geweest, dat wij: broers, zusters, 
nichten, neven één van onze vele ooms vroegen uit zijn binnenzak het in familiekring 
beroemde prozastuk 'Mijd hem' op te diepen. 

Natuurlijk met de bedoeling dat hij het zou 
voorlezen, ook al kenden we het stuk bijna 
uit ons hoofd. Het verschil met de op louter 
fantasie gebaseerde lotgevallen van kabouter 
Abrikoos was, dat het stuk van oom op 
waarheid berustte, ook al had hij het om het 
effect met die waarheid op een akkoordje 
gegooid. 
Kern van ooms verhaal was de typering van 
een VreugdenhiJ voor wie schaken, eten, 
drinken, slapen en opstaan alles betekende. 
Geen briljant schaker maar wel een zeer 
hartstochtelijk speler, iemand die nooit 
ophield en die z'n tegenspeler iedere keer tot 
op het randje van provocatie uitdaagde. Wie 
eenmaal aan zijn schaaktafel tegenover hem 
kwam te zitten, mocht aanvankelijk winnen 
maar verloor ten slotte op conditie. Want 
ophouden was er niet bij! 

Opsluiting 
Van die uitputtingsslagen waren vele voorbeelden te geven. Het meest aansprekende berustte -ik 
ben persoonlijk bereid dat te getuigen- op de waarheid, al zal het altijd onbewezen blijven of 
oom nu wel of niet een van de twee hoofdrolspelers is geweest. Hoe het ook zij, oom reisde naar 
zijn zeggen naar het platteland, deels per trein, deels per bus, om een naamgenoot te bezoeken. 
Hij werd verwacht en na een vluchtige begroeting en een snel kopje koffie, sloten beide manlijke 
Vreugdenbillen zich af van de wereld en op in een studeervertrek. De klok wees ll uur in de 
ochtend aan. Het schaakbord stond reeds klaar met de stukken in slagorde. De aangetrouwde 
gastvrouw voorzag de heren VreugdenhiJ van koffie en nodigde hen tevergeefs uit voor de lunch. 
Voor haar had schaken, keurig verwoord, iets afstandelijks gekregen. Ruim 2Y2 uur later plaatste 
ze netjes klaargemaakte sandwiches en bekers melk muisstil op de schaaktafeL De revitaillering 
verliep in een beklemmende stilte. Geen woord van erkentelijkheid, stilletjes afdruipen leek 
raadzaam. 

Donderwolk 
Ze bracht ook nog thee en tegen vijven kwam ze met een fles jenever voor de ene en een 
aangebroken fles zoete Spaanse wijn voor de andere VreugdenhiJ aanzetten. Na langdurig 
smeken van de vrouw des huizes kwamen de twee schakers aan tafel om het avondmaal te 
gebruiken. Naar ooms zeggen was dit uitsluitend aan hem te danken; hij liet z'n opponent die 
flink achterstond gewoon maar een potje winnen. Genoten werd er niet van de maaltijd: de 
gastheer zei helemaal niets want hij stond jammerlijk achter en zat aan tafel in plaats van achter 
z'n schaakbord. De gastvrouwe was op van de zenuwen en keek angstig naar de boven de tafel 
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hangende donder
wolk waarin haar 
echtgenoot bleek te 
zijn opgegaan. En 
oom: nou ja, 
volgens het verhaal 
zat hij om de hele 
situatie te grinni
ken, maar in 
werkelijkheid zat 
hij er ook wel mee. 
Na de gedwongen 
gevechtspauze -
de schakende 
Vreugdenbillen 

hadden er inmiddels een 8-urige schaakwerk
dag opzitten- stonden ze op om de strijd te 
hervatten. De klok wees 8 uur in de avond. 

Aanzet 
Nog eens acht uur later had oom zijn ruime 
voorsprong verspeeld. Tevergeefs had hij er 
herhaalde malen voor gepleit om op te hou
den en naar bed te gaan. Oom kon z'n ogen 
nauwelijks openhouden. Hij ging onnauw
keurig spelen. Al verschillende malen had hij 
ten gehore gekregen dat zwart -hij dus- aan 
zet was. Maar hij wilde ook deze keer geen 
spelbreker zijn. Bovendien wilde hij er wel 
eens achterkomen wanneer zijn naamgenoot 
het voor gezien zou houden. Ook de sterkste 
of fanatiekste VreugdenhiJ kent per slot 
van rekening 
Datmoment 
aangebroken; de 
zag er weliswaar 
maar de v""'hf'tf'n 

en de felheid die 
deden ooms hoop 
de eindeloos 
pudding in 
'Zit me niet ', hoorde 
oom van de andere kant van het bord. 'Zwart 
is aan zet'. Oom keek op het bord en deed 
een poging tot nadenken. Toen hij zijn zet 
gedaan had, besefte hij nog wel te hebben 
geblunderd waardoor hij nu achterstond. 
'Mat!', kwam een schorre kreet van de over
kant. 

Waarschuwing 
Op dat moment zag oom zijn gastheer nog 
grauwer worden en wankelend opstaan. Als 
een dronkeman waggelde deze naar de deur, 
zijn rechterhand tegen zijn lippen persend. 
Met inspanning van z'n laatste krachten, be
reikte de triomferende, maar conditioneel nu 
toch wel uitgetelde schaker het toilet. Oom 
probeerde te luisteren naar het misbaar dat 
daaruit opsteeg, maar viel doodmoe in slaap. 
Toen hij z'n ogen opende, zag hij z'n tegen
stander aan de tafel aan de andere kant van 
het bord zitten. Alle stukken waren weer op
gesteld. 'Wit is aan zet', zei de ene Vreug
denbil tegen de andere VreugdenbiL Oom 
stortte volledig in. Hij keek op de klok. Het 
was bijna halfvijf in de ochtend. 'Jij, jij ' , zei 
oom, maar meer wist hij niet. 'Welterusten', 
kon hij nog uitbrengen. Hij stond op en ver
liet de kamer. Buiten begon het te lichten. 
Sindsdien waarschuwde oom iedere schaker 
voor deze nooit met schaken stoppende Vreug
denhil met de woorden: 'Mijd hem '.Jaap (red.) 



Toevalligheden 
Toenir.Daniël (Daan) 
Vreugdenhit (B X b) aftrad, 

nam Tom zijn functie van bibliothecaris in 
het bestuur over. Tom herinnert zich: 'Via 
de Vreugdeschakel werd belangstellenden 
gevraagd een briefje te schrijven aan het 
bestuur als ze zin hadden Daan's werk over te 
nemen. 
Ik heb daar toen goed over nagedacht en 
daarna geschreven. Achteraf zeg ik nooit 
verwacht te hebben dat er zoveel titels van 
publicaties van de hand van Vreugdenbillen 
achterhaald zouden worden. 
Ik moet er eerlijkheidshalve wel bij zeggen 
dat dit het resultaat was van vaak moeizaam 
researchwerk. 
Gaven alle Vreugdenbillen -dat denk je dan 
wel eens- de gegevens die jij nodig hebt maar 
meer door, dan zou dat veel tijd en energie 
schelen. Helaas -of misschien gelukkig?
spelen toevalligheden een belangrijke rol. 
Een bepaalde VreugdenhiJ schrijft bijv. 
regelmatig in een bepaald vakblad, dat -ik 
zeg maar wat- Bloemen heet. Dat blad zie ik 
dus van m'n leven niet. 
Maar wat wil het geval? Er moet op de 
afdeling een landbouwstatistiek worden 
gemaakt, waarvoor dat blad Bloemen moet 
worden geraadpleegd. En waar valt mijn oog 
op alsik dar-blad in handen·krijg?-Inderdaad~ 
op de naam Vreugdenhil. Waarom seint zo'n 
man me nu niet even in, vraag je je dan af. 
Ook het pad van een bibliothecaris gaat niet 
altijd over rozen.' 

-0-
Desgevraagd zegt Tom de mening van 
voorzitter Dik over het functioneren van het 
bestuur en de betrokkenheid van de familie
Ieden bij het werk voor de familiestichting 
te delen. 
'Ja, in feite gebeurt er te weinig, maar wat 
wil je met zo'n klein groepje altijd 
dezelfde mensen. Als het gros van de 
Vreugdenbillen nu eens zou afspreken dat ze 
jou als redacteur eens wat meer zouden 
beDen om je een nieuwtje te melden, en mij 
als bibliothecaris omdat er weer ergens een 
boek of artikel gedrukt gaat worden ..... . 
Maar ja, die bibliothecaire taak blijft 
desondanks een uitdaging voor me vormen en 
ik blijf het leuk werk vinden.' 

Jaap (red.) 

Exit Oostgaag 6 - Maasland 

Naar verwachting zal in de loop van het volgende jaar het pand Oostgaag 6 in Maas
land worden afgebroken. Uiterlijk is het -aan de vliet naar Delft- zeker geen spectacu
lair woonhuis, maar voor velen zal er toch een leegte in het landschap ontstaan. De 
huidige bewoner, Willem (Wim) Vreugdenhil (K XI g), die op 10 februari 1928 in het 
huis geboren werd, zal dan met zijn dochter ]olande (32) in een schuin er tegenover 
gelegen moderne behuizing, die nu nog in aanbouw is, zijn getrokken. 
De vergunning voor de bouw van een nieuwe woning werd hem verstrekt onder de 
stringente voorwaarde dat het oude pand zou worden afgebroken. 

..... binnenkortweg .... 

Maar niet alleen Wim is in dat huis geboren. 
Ook z'n vader Cornelis (Kees) (K X b), die 
erna zijnnuwelijk in-1926 introk mefz'n 
vrouw Maartje Valkenburg. En ook Maarten 
(K IX a), de vader van Kees, Wirn's grootva
der, en ook deze vestigde zich na zijn 
huwelijk in het huis. Dat was in mei 1894. 
Negen kinderen werden er tussen 1895 en 
1908 uit dat huwelijk geboren. De jongste 
was Maria Adriana (Marie). 

Herinneringen 
Een goede week voor Kerstmis a.s. zal het 57 
jaar geleden zijn dat Marie -deze maand 
wordt ze 85- in Maasland in het huwelijk trad 
met Maarten van Buuren (84). Ze woont nog 
steeds in Maasland met haar man in 'de 
laatste laan van het dorp als je uit de richting 
Rotterdam komt'. Ze weet te vertellen dat 
ook haar grootvader Cornelis (Kees) Vreug
denhit (K VIII a), die volgens het oranje 
stamboek veehouder en o.m. kerkvoogd van 
de Ned. Herv. kerk in Maasland was, na zijn 
huwelijk in het huis ging wonen. Dat was op 
16 mei 1863 en hij was toen 37 jaar oud. In 
de daaropvolgende twaalf jaar werden er zes 
kinderen* geboren. Maar op de vraag of haar 
grootvader er ook geboren is, kan ze geen 
duidelijk antwoord geven. Ook haar man 
Maarten is er niet zeker van. 
Eén ding staat wel vast: het huis heeft 
minimaal vier geslachten Vreugdenbil 
onderdak en bescherming geboden en 
anderhalve eeuw weerstand geboden aan de 
aanvallen van de weergoden. Het schuurtje 
blijft, maar van het huis blijft binnen afzien
bare tijd geen steen staan. Marie van Buuren 
koestert haar herinneringen aan het huis. 

Opoe speelt er een rol in en de hoogkamer, 
waar je een mooi plekje had om te vrijen. 
Heellang geleden allemaal. Nee, ze vindt het 
eigenlijk niet zo erg dat haar geboortehuis 
tegen de vlakte gaat. Niets is hier blijvend, 
weet ze. Maar wel is ze erg gesteld op een 
tegel die ze al een tijdje in haar bezit heeft. 
Daarop staat een afbeelding van een in 1917 
gemaakte foto van de woning Oostgaag 6. 

Gedicht 
Aan de achterkant van het tegeltje is met 
cellotape een gedicht vastgehecht, dat 
gemaakt is door een plaatselijke dichteres, 
mevrouw L. W. Brinkman-Oosterman, die al 
meer gedichtenbundeltjes op haar naam heeft 
staan. Het gedicht luidt aldus: 

'tHuis van familie VreugdenhiJ 
dat heeft reeds lang bestaan. 

Een nieuw geslacht dat komen ging 
en het oude is gegaan. 

De naam, u proeft het al meteen, 
die houdt veel vreugde in, 

't beduidt een heuvel vol van feest, 
bewaard in gouden ring. 

't Was in dit huis niet altijd feest, 
er was ook heel veel leed. 

Er was veel strijd en veel gebed: 
dat het nageslacht dit weet! 

Wij leven verder met elkaar, 
het gaat zo God het wil. 

'k Wens dat men steeds met ere draagt, 
de naam van Vreugdenhil! 

Peren 
Als Marie een half uurtje later op het erf van 
Oostgaag 6 staat -het is veel te koud voor de 
tijd van het jaar- ziet ze hoe tegen de zijkant 
van het huis oogst peren groeit. 

evenmin. 

ook, ik herinner het 
geleden; 70, 80 

jongens die 
Delft en 

eens een keertje er nog 
staat. We rijden terug richting Maasland. 
Achter ons liggen het oude huis en het 
nieuwe in aanbouw: Oostgaag 6 met en 
zonder herinneringen .... 

Jaap (red.) 
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Van opa dus 

Er zijn van die mensen, die altijd op zoek zijn naar 'van wie dat kind dat nou toch 
heeft': zijn blauwe ogen, zijn wiskundeknobbel, zijn leeshonger, zijn voorkeur voor 
bepaalde kleuren, zijn humeur •• Van wie heeft het kind die eigenschappen geërfd? 
Geef mij een weiland met boterbloemen, een paar royale sloten en een stel gezonde 
koeien en ik ben gelukkig. 
Is dat een eigenschap? En zo ja, heb ik die van iemand? En van wie dan wel? 

Van mijn meeste eigenschappen ben ik mij 
bewust: van de gewaardeerde én van de 
minder gewaardeerde. En voor zover dat zin 
heeft denk ik daar over na. 
Tot voor kort echter heb ik nooit echt 
stilgestaan bij mijn voorkeur voor polderland 
en voor alles wat die polder zo mooi en 
fleurig maakt. En me zeker niet afgevraagd 
van wie ik die nou toch zou hebben. 
Maar nu weet ik het: van opa Vreugdenhit 

Mijn grootouders VreugdenhiJ kan ik me niet 
anders herinneren dan woonachtig in 
Rotterdam, waar ook wij woonden. 
Er waren in hun huis nogal wat boeken te 
vinden, maar de sfeer werd bepaald door de 
bovenmaatse boerengeraniums op het balkon 
en de duif in zijn kooitje in de keuken: een 
sfeer van toevallig in de stad verzeilde 
buitenmensen. 
Mijn vader, hun zoon Arend, was evenals 
moeder in feite een stadsmens. Toch twijfel
de ik daar wel eens aan. Weliswaar was hij 
volledig thuis in en erg trots op Rotterdam -
waar ook zijn levenswerk lag- maar tege
lijkertijd was hij gek op geiten, om maar een 
voorbeeld te noemen. 
In de zomer van 1942 bracht hij ons voor een 
paar weken naar zijn familie in Maasland: 
want opa was geboortig uit dat dorp, oma had 
er lange jaren gewoond en vader had er nog 
heel wat neven en nichten. 

Dus toen ik -in verband met werkzaamheden 
van ons bureau voor de gemeente Maasland
op bezoek was in het gemeentehuis, wist een 
vriendelijke ambtenaar mij direct te vertellen 
waar een familie van die naam woonde. 
De aangeduide plek móest wel de juiste zijn, 
want de boerderij op de kaart lag al even ver 
van de bewoonde wereld als de boerderij van 
mijn herinnering. En ja. Ik reed erheen, en 
alles bleek te kloppen. 
De naam van de huidige eigenaar is Arij van 
Nierop jr. Ik zat met hem in de keuken en 
stond even later zelfs in de kamer, waar mijn 
zusje en ik ooit hadden geslapen. De boer
derij staat achterin de Duifpolder. 
Een prachtige 
boerderij (foto) in 
een prachtig land. 

Bij mijn vertrek in 
de vroege avond -
dwars door een 
malse wei naar de 
landelijke Kwakel
weg- realiseerde ik 
mij voor het eerst, 
dat opa van kinds af 
aan in deze prachti
ge omgeving had 
gewoond, vertrouwd 
was geweest met dit 
groene dorp, elke 
dag die wijde lucht 
had gezien, waar-

VAN HET BESTUUR 

Ons gezin logeerde op verschillende boerde
rijen en tuinderijen, alle in the middle of 
nowhere. Om de een of andere reden ervoer 
ik dat verblijf niet echt als een succes. Het 
was geen afkeer van het buitenleven. 
Integendeel. Want in de jaren daarna woonde 
ik regelmatig maandenlang op een boerderij 
in Zeeland en ik keer daar nog altijd met 
heimwee naar terug. 

schijnlijk dagelijks tussen de koeien had gelopen. En oma dito. 

Hoe dan ook: het duurde meer dan veertig 
jaar voor ik Maasland terugzag. En het 
duurde tot het afgelopen voorjaar voor ik op 
het idee kwam op zoek te gaan naar het huis, 
waar mijn oudere zusje Janny en ik in 1942 
ondergebracht waren. 

Dat 'op zoek gaan' stelde weinig voor. Ik 
nam aan dat de boerderij inmiddels was 
overgegaan in handen van een zoon van het 
toenmalige gezin. In dat geval zou de naam 
nog dezelfde zijn. 

4 

'Vandaar', dacht ik, 'vandaar. Mijn liefde voor de polder stamt niet uit mijn Zeeuwse tijd, is 
dus niet gebaseerd op eigen ervaringen, maar zat al vóór die tijd in mij ingebakken!'. 
Arij, vandaag of morgen sta ik weer op je stoep! 

Loes van Dalen-Vreugdenbil (K Xe 3) 



Het was dit voorjaar een 
vijftien jaar geleden dat 
de nakomelingen van 
Cornelis Vreugdenhit 
(N VIII f) en Jaeoba 
Wilhelmina van Buuren 
(een foto van het gezin uit 
1914 treft u aan op pagina 
336 van ons oranje 
stamboomboek) bij elkaar 
kwamen op een familie
reünie. Op 3 apriljl. was 
er weer zo'n reünie in 
Maasland, op de boerderij 
aan de Weverskade 3, 
waar 'opa en oma' 
destijds woonden. Er 
waren maar liefst ruim 90 
deelnemers, onder wie als 

Over 5 jaar opnieuw ..... 

eregasten tante Bep van Nierop-Vreugdenhit (N VIII f 8), tante Hen Vreugdenhil-Lok, echtgenote van de in '69 overleden Adrianus Vreugdenhit 
(NIX 0) en oom Jan Keijzer, echtgenoot van de in '78 gestorven Magdalena Keijzer-Vreugdenhit (N VIII f 4). Een geslaagde middag en avond, 
inclusief barbecue. Iedereen was het erover eens dat een volgende familiereünie geen vijftien maar slechts vijf jaar op zich mag laten wachten. Er 
werd 's middags in Maasland ook nog een foto gemaakt met de Ned. Herv. kerk als achtergrond. 

Traditie 
Op Nieuwjaarsdag houden de nazaten van 
Oerrit VreugdenhiJ (N IX I) en Jelia Alblas 
een tot traditie uitgegroeide receptie. 
Tijdens de laatst gehouden bijeenkomst werd 
een foto gemaakt van alle zes kinderen. 
U ziet op de foto onder v.l.n.r. de dames Fie 
Louter-Vreugdenhit (61) uit Maasland, Lenie 
van der Kaaij-Vreugdenhit (55) uit Maasdijk 
en Corrie Keijzer- Vreugdenhit (52) uit 
Maassluis (resp. N IX 1: 2, 5 en 6) en de 
heren Syb (59) uit Maasland, Kees (57) uit 
Maassluis en Jan (63) uit Maasland (resp. N 
X a: j, ken h). 
De foto werd gemaakt door Walter Keemink, 
die op I 8 juni 1992 in het huwelijk trad met 
Kees' dochter (Jelia) lngeborg. 

Personalia 
e Op 14 mei jl. promoveerde Hendrik (Hennie) Chr. Lorlewijk Vreugdenbil (C X ar 2) uit 

Amsterdam op het proefschrift Confidenee in knowledge: studies on the eaUbration of subjeeli
ve probabilities. De jonge doctor (30) studeerde psychologie aan de Gemeentelijke Universiteit 
van Amsterdam. Zijn promotor was prof. dr. J. Hoogstraten. Alsnog onze felicitaties. e Jaap 
Vreugdenbil (N X ag 1) uit Maasdijk, de vorige keer al present in deze rubriek, blijft regelma
tig de kolommen van de Westlandsche Courant halen. Of omdat hij indruk maakt door zijn 
manier van wielrennen en de manier waarop hij ritzeges behaalt, óf omdat hij baalt na een 
ongelukkige valpartij, wat hem eindjuli overkwam tijdens de derde etappe van de Internatio
nale Wieier A vond Zesdaagse (lW AZ) in Kerketuinen. e Over wielrennen gesproken: Ewoud 
Vreugdenbil (J XI a), eveneens uit Maasdijk, werd in de kolommen van dezelfde Westland
sche Courant aan de lezers voorgesteld als 'de stuwende kracht achter de ronde van Maasdijk', 
die op 7 juli jl. met een, volgens de organisator aantrekkelijk, deelnemersveld werd verreden. 
e Jack Vreugdenbil (K XI aj) uit Vaassen, onder meer bekend van de vorige familiereünie 

als dichter en declamator van het gedicht De Brug, is zijn gedichten aan het bundelen. De 
eerste bundel had als titel Geef me je hand, een tweede gaat De handen vol heten. Wie er meer 
over wil weten kan Jack bellen onder nummer 05788-3719. Maar misschien zoeken we hem 
binnenkort wel eens op. e Op 4 juli jl. kwam de echtgenote van De Lier' s burgemeester Huub 
van der Meer mevrouw Stijntje Rutgers-Vreugdenbil (K IX d 11) thuis in de Eromastraat fe
liciteren omdat ze haar 95e verjaardag vierde. Alle reden ook voor ons om haar bij het bereiken 
van deze hoge leeftijd alsnog geluk te wensen. e Aangetroffen op de redactietafel: aankondi
ging van het huwelijk van Erik Sikkema en Catharina Vreugdenbil, dat op 3 september jl. is 
voltrokken en ingezegend in respectievelijk Driebergen-Rij senburg en Zeist. De bruid is een 
dochter van Comelis (Kees) VreugdenhiJ en Johanna C.A. (Ada) Blom uit Zeist (0 X m). Van 
harte gefeliciteerd alsnog vanaf deze plaats. e U leest de Vreugdeschakel graag? Fijn, maar 
zorgt u s.v.p. ook voor de nieuwtjes over Vreugdenbillen en hun doen en laten voor deze 
rubriek? Liefst per briefje, maar bellen mag natuurlijk ook. Wel doen natuurlijk! 

De Vreugdenhillenwinkel 
Door storting of overmaking van het bedrag naar de Familiestichting Vreugdenhil, 
onder vermelding van het desbetreffende artikel, zijn verkrijgbaar: 
- afschrift Stichtingsakte Familiestichting VreugdenhiJ 
- boek 'Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, bijkans vier eeuwen 

genealogie', door J . Verhulst (475 pagina's) 
- reproduktie familiewapen, ware grootte, met toelichting 
- borduurpatroon familiewapen, A3 formaat, met toelichting 
- herinneringsbord Vreugdenhillendag 06-10-90 (Delfs blauw) 
- Vreugdenhillen(strop)das met familiewapen (in blauw en grijs) 
- Vreugdenhillenmok (wit met blauwe opdruk) 

f 7,50 

f75,00 
f25,00 
f 3,00 
f37,50 
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. 
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Vreugdenbilkroniek 
(De gegevens hebben ditmaal betrekking op nog niet eerder gepubliceerde mutaties in de burgerlijke stand van vóór 31 december 1992) 

03-11-1980 te Brantford (Canada), 
15-11-1985 te Berkel en Rodenrijs, 
29-09-1987 te Boskoop, 
23-11-1987 te Amersfoort, 
17-03-1989 te Dordrecht, 
18-03-1989 te Ottawa (Canada), 
17-08-1989 te Berkel en Rodenrijs, 
16-05-1990 te Rotterdam, 
13-11-1990 te Naaldwijk, 
05-03-1991 te Delft, 
12-03-1991 te Belleville (Canada), 
09-04-1991 te Amsterdam, 
16-04-1991 te Kampen, 
30-09-1991 te Ottawa (Canada), 
03-12-1991 te Den Haag, 
19-03-1992 te Schiedam, 
02-10-1992 te Lelystad, 
27-12-1992 te Amsterdam, 

29-05-1984 te Dordrecht, 

06-06-1984 te Schipluiden, 

21-12-1984 te Ermelo, 

21-02-1986 te Den Haag, 

04-03-1988 te Zoetermeer, 

22-07-1988 te Naaldwijk, 

18-05-1988 te Kampen, 

15-12-1988 te Barendrecht, 

28-06-1990 te Wassenaar, 

Geboren 

Margaret Jayne, 
Maartje, 
Vincent, 

-
__ arvv~an,....NG!i~c~o~l}aias~Vi~~1~eu~gçtde~n11huigl (ètNenXI?ilv 4) en Margaret Veldstra 

(K XII ah 1) en Alida T. de Gelder 
~~'ifM!jffina;}lreLJrgderlhil (C X c 2) 

Alida Elisabeth, 
Alexander 
Nichelas 

n rA,rlfhr•niti<ff":i.rrn.orfi~ vrBuaaBnrm (C XII d) en Anna J. Lambrechts 
qijsJ)~~Ufrm.?'vreugdlmhil (B XI d) en Ellen M.R. Stolp 

Judith HilltaQ~I~da, A/SQ!u--~ 
Nichelas Antlhnn'lf'/ 

X v 2 1 ) en Helena Mast 
XII ah 1) en Alida T. de Gelder 

M. Broekhuysen 
S.M. van Etteren 

Hill~•nnnrl:~ van den Bos 
(N X v 3 1) en Beth McDougall 

Rem i, 
Sanne, 
Stephanie Grace, 
Davey Dik Marien, 
Jasmijn Lianne, 
Bram, 

Pieter Vreugdenhit (0 XI d 2) en Eleonora Hackfoorf 
Christoffel Vreugdenhit (0 XI d 4) en Marion Wissink 

Keith Vreugdenhit (N X v 2 1) en Helena Mast 
Vreugdenhit (C XI al1) en Petra Loberf 

Gijsberfus Pieter Vreugdenhit (K XI ak 2) en Eveline M.D. Ebbe 
zn van Wiltem Jan Christoffel Vreugdenhit (0 XI d 4) en Marion Wissink 

Kam lel, zn van Cornelis Hendrik Pieter Vreugdenhit (0 XI d 2) en E/eonora Hackfoorf. 

Gehuwd 

Anna Wilhelmina Vreugdenhll (K XI k 1) met 
Andries C.J. van der Ree (geb. 12 september 1951 te Numansdorp, 
zn van Johannes van der Ree en Maria J.J.Bosch) 
Tineke Vreugdenhil (K XI ac 5) met 
Ronaldus M. Lucas (geb. 23 maart 1960 te Den Haag, 
zn van Johannes J. Lucas en Gomelia J.M. van den Akker) 
Arend je Vreugdenhll (K X p 1) met 
Arend Bakker (geb. 26 december 1916 te Groningen, 
zn van Jan Bakker en Frielje Meijen) 
Anne Sirnone Elisabath Vreugdenhil (C XI n 2) met 
Simco J. Doorman (geb. 9 juni 1957 te Meppel, 
zn van Wiltem H. Doorman en Gesine A. Sybenga) 
Bianca Vreugdenhll (E XI a 2) met 
Arther W. van 't Hullenaar (geb. 23 december 1963 te Rotterdam, 
zn van Sernardus H.M. van 't Hullenaar en Antonia P. de Haan) 
Huibracht Vreugdenhil (K XI v 6) met 
Hillegonda v.d. Bos (geb. 30 augustus 1965 te Naaldwijk, 
dr van Willem v.d. Bos en Jouke H. Ouwendijk) 
Willem Jan Christoffel Vreugdenhil (0 XI d 4) met 
Marion Wissink (geb. 11 januari 1961 teElten (Duitsland), 
dr van Gerrit Wissinken Johanna Bouwmeester) 
Gerard Vreugdenhil (K XI k 2) met 
Annigje M. Broekhuysen (geb. 4 mei 1961 te Ouderkerk a/d IJssel, 
dr van Jacob Broekhuysen en Annigje M. Bo~ 
Regina Johanna Vreugdenhil (K XI ac 6) met 
Maarten J. van Groeningen (geb. 12 juli 1962, 
zn van Wiltem P. van Groeningen en Sophia E.M. Ober) 
Cornells Vreugdenhll (C XI al 1) met 

Overleden 

14-08-1985 te 's-Gravenzande, 
Dirk Vreugdenhil (C X c) 

16-12-1985 te Delft, 
Teuntje Vreugdenhll (K IX a 8) 

16-04-1988 te Ermelo, 
Arend Bakker (K X p 1) 

04-02-1991 te 's-Gravenzande, 
Margaretha Vreugdenhil (D IX d 1) 

22-03-1991 te Rijswijk, 
Margje Vreugdenhll (0 VIII e 7) 

24-05-1991 te Apeldoorn, 
IJsbrand Vreugdenhil (MIX e) 

28-07-1991 te Naaldwijk, 
Elibertus Hoogkamer (D XII 1) 

02-12-1991 te Naaldwijk, 
Jelia Alblas (N IX I) 

25-02-1992 te Doom, 
Cornelis B. van Woerden (0 IX b 6) 

03-06-1992 te Zierikzee, 
Cornella de Waal (0 IX b 1) 

08-06-1992 te Vlaardingen, 
Johannes van den Bogert (K X v 4). 

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

De secretaris 

J Petra Lobert (geb. 30 mei 1970 te Monster, 
van Marien G. W. Loberf en /rene M. Boers) 

Joehem Vreugdenhil (D XI b 2) met 
Leuk, en goed uitgevoerd i 

W. van der Bij (geb. 3 mei 1971 te Den Haag, 
M. van der Bij en Anne W. Looije) 

Hendrik Pieter Vreugdenhil (0 XI d 2) met 
FJ ... ,nn~ Hackfoort (geb. 9 oktober 1956 te Haarlem, 

1 
lii 

F.L. Hackfoorf en Willette M. van der Ende) 
'éN.tlr!iffilil-u ~:ii~:~tli>rt•••"~ Pieter Vreugdenhll (K XI ak 2) met 

Ir. J. de Booij uit Scheveningen woonde 
vroeger in Amsterdam naast een familie 
Vreugdenbil (met een zoontje Frans), die 
nauw verwant was aan de familie van Frans 
Vreugdenhit (D IX m) op Curaçao. 
Vreugdeschakels mederedacteur Tiemen uit 
Maassluis stuurde ir. De Booij onlangs een 
aantaf Vreugdeschakels met artikelen over 

07-08-1991 te 's-Gravenzande, 
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M.D. Ebbe (geb. 27 september 1964 te Amsterdam, 
Harry A. Ebbe en Marianne C. Groo~ 
Dirk Vreugdenhil (D XI b 1) met 

Helene H. van der Wel (geb. 25 april 1966, 
dr van Pieter van der Wel en Hylkje H. Bos) 
Bastlaantje Sandra Vreugdenhll (C XI al 2) met 
Bertus W. van Dalen (geb. 7 juni 1967 te Den Haag, 
zn van Johannes Ph. van Dalen en Theadora Chr. Meere). 

deze Frans V reugdenhil toe. ! 
In een reactie -en het is leuk om dat ook eens ~ 
van een ander te horen- schreef ir. De Booij 3 
onder meer aan Tiemen: 'Wat een leuk idee 
om de familieband met de Vreugdeschakel 
aan te houden, goed uitgevoerd ook. Ook 
voor buitenstaanders lezenswaard'. 


