
eugdescha 

Terwijl ik dit stukje schrijf, loopt het 
tegen het eind van 1994. In zo'n 
periode heeft ieder mens wel eens een 
moment, waarop hij of zij terugkijkt. Je 
maakt je ook voorstellingen van dat, 
wat het nieuwe jaar zou kunnen 
brengen. Ook ik heb zo'n moment 
meegemaakt en ik zou u deelgenoot 
willen maken van de, overwegend 
positieve, gedachten die in mij opkwa
men, toen ik daarbij aan de Familie
stichting dacht. 
Vanaf de oprichting gaat het goed. Het 
familieboek heeft in heel het land een 
vonk doen overslaan en ook dat heeft 
geleid tot een bloeiende stichting met 
een duidelijk recht van bestaan. We 
zijn er bovendien van overtuigd dat de 
Vreugdeschakel met veel belang
stelling wordt gelezen, ook door 
familieleden in het buitenland. Regel
matig ontvangt de redactie reacties op 
de verschenen artikelen. leder jaar 
opnieuw zijn wij dankbaar voor de 

Vol vertrouwen verder 
ontvangen donaties. Bijna 12V. jaar 
gaat dat al zo. Redenen te over om 
met een enthousiast gevoel achterom 
te zien. 
Verder wil ik herinneren aan de 
brandbrief van oktober '93, waarin een 
oproep werd gedaan om zich aan te 
melden voor een functie in de redactie. 
Bovendien was er een vacature in het 
bestuur ontstaan als gevolg van de 
ziekte van }anny van der Ven-Vreug
denhil, die in '94 overleed. Gelukkig 
heeft deze brief voldoende reacties 
opgeleverd om de vacante functies te 
kunnen bezetten. Zoals u inmiddels 
hebt kunnen lezen zijn Teun Vreugden
hil uit Kruiningen als redactiemede
werker en Petra Clark-Vreugdenhil uit 
Schiedam als bestuurslid geselecteerd. 
In 1994 zijn de voorbereidingen gestart 
voor de derde reünie, die in september 
1995 zal plaatsvinden. Het belooft 
weer een mooi spektakel te worden. 
Vol vertrouwen zien wij dan ook het 
jaar 1995 tegemoet: er is voldoende 
werk voor de bestuursleden en zij 
weten zich gesteund door de 
belangstellende achterban, ook die in 
het buitenland. 
Het bestuur wenst u allen een geze
gend en gezond 1995 toe! 

Dik Vreugdenhil, voorzitter 

De teerling is geworpen: zaterdag 23 september 1995 is de datum, waarop de derde 
Vreugdenhillenreünie- met een extra feestelijk tintje omdat diezelfde dag het 12112-
bestaan van de familiestichting Vreugdenbil wordt gevierd- zal plaatsvinden. Het 
bestuur heeft dit in het afgelopen najaar besloten. 
Als ceremoniemeester voor deze feestelijke dag werd Job Vreugdenkil (NIX k,7) uit 
Maasdijk weer gevraagd. Een van zijn eerste activiteiten was het reserveren van een 
zalencomplex waar de -naar verwachting vele honderden- Vreugdenbillen en aange
trouwden een groot deel van deze niet alledaagse zaterdag op plezierige wijze kunnen 
doorbrengen: De Brug in 's-Gravenzande. Voor wie de vorige bijeenkomsten bezocht 
een vertrouwd geworden adres. 

Job, ceremoniemeester 
tijdens zowel de eerste 
als de tweede reünie, in 
respectievelijk 1985 en 
1990, kon omstreeks de 
jaarwisseling al heel wat 
feitelijke informatie over 
het programma kwijt. Dat 
het bestuur hem gevraagd 
had ideeën te opperen en 
de organisatie ter hand te 
nemen, had hem niet 
verrast. 'Het zat er zo'n 
beetje in, hè. Tja, als er 
eenmaal iemand gevon
den is voor zo'n job en 
hij doet het niet gek, dan 

Excursies Job Vreugdenhll, ceremoniemeester 

komt er, als er weer 
zo'n evenement aan zit 
te komen, in negen van 
de tien gevallen een 
telefoontje met de vraag 
of ze weer op je kunnen 
rekenen. En ja, ' t is 
natuurlijk iedere keer 
weer een hele klus, 
maar leuk. 
En dus .. .', zegt hij, 
veelbetekenend eraan 
toevoegend: ' met het 
gevolg, dat we nu net 
als vijf jaar geleden 
weer tegenover elkaar 
zitten'. 

Het programma is met instemming van het bestuur al in grote lijnen vastgesteld. Als je zo'n 
programma opzet, moet je natuurlijk ruime mogelijkheden bieden voor het hernieuwen van de 
onderlinge kennismaking, het moet aantrekkelijk zijn voor jong (ook heel jong) en oud, er moet 
afwisseling worden gevonden, je moet een binnengebeuren opzetten, dat de gasten boeit, en het 
buitengebeuren moet een zeker niveau hebben. Kortom, aan duizend en één dingen moet 
worden gedacht, wil je erin slagen honderden reüniegangers werkelijk een fijne dag te bieden. 
'Wat het ochtendprogramma betreft,' licht Job toe, 'kunnen de bezoekers een keuze maken. 
Hoe laat het programma start weten we nog niet, maar laten we zeggen 
tussen 09.00 en 10.00 uur. Men kan zich aanmelden voor een excursie naar 
het Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie in Ronselersdijk 
of voor een excursie naar het Fort aan den Hoek van Holland.' 

Jaarlijkse donatie 

Vervolg op 
pagina 2 

'Het gaat goed met onze familiestichting', zo stelt onze voorzitter hiernaast 
vast. Ook in financieel opzicht. Maar zonder uw financiële steun zouden we 
deze conclusie niet kunnen trekken. Aan het begin van een nieuw jaar vragen wij 
u daarom weer om die onmisbare financiële steun. U treft bij dit nummer een 
stortingsbi/jet aan, dat wij gaarne ingevuld van u terugontvangen. 
U weet dot de minimale donatie f 25,- per jaar bedraagt, maar dat ook giften 
van harte welkom zijn. Voor uw reactie zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank! 

• 1" 

Het bestuur 
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(vervolg van pagina 1) 

Uniek 
'Waarom deze excursies?' vervolgt 
Job. 'Wel, laat ik beginnen met op te 
merken dat mensen, die in een 
bepaalde streek wonen, vaak niet 
weten wat voor unieke beziens
waardigheden hun regio te bieden 
heeft. Wie geïnteresseerd is in de 
historie van het Westland -en welke 
rechtgeaarde VreugdenhiJ is dat 
eigenlijk niet?- en in de tuinbouw in 
het bijzonder, zal het bezoek aan het 
Westlands Museum als een belevenis 
ervaren . Tot voor kort had je een 
apart 'Westlands Streekmuseum' en 
het 'Westlands Centrum voor 
Streekhistorie'. Het kwam tot een 
fusie waarbij ook de 'Stichting 
Tuinbouwhistorie ' werd betrokken. 
De laatstgenoemde stichting had 
plannen tot inrichting van een historische 
tuin . 
In 1993 werd het nieuwe Westlands Museum 
geopend en ongeveer een jaar later de 5.000 
m2 grote historische tuin achter het gebouw. 
Je vindt er een fantastische reconstructie van 
een tuinbouwbedrijf, zoals dat er door de 
eeuwen heen heeft uitgezien. 

Het is misschien moeilijk kiezen, maar ook 
het uitstapje naar het Fort aan den Hoek van 
Holland is zeer de moeite waard. Het is na 
het gereedkomen van de Nieuwe Waterweg 
aangelegd om aanvallen vanuit zee te keren 
en is nu ongeveer 100 jaar oud. 
Het is een gemetseld fort , waar nog geen 
scheurtje in te ontdekken valt. Het fungeert 
als kustverdedigingsmuseum met tal van 
kamers, waarin herinneringen zijn bewaard 
aan vele fasen in de ontwikkeling van de 
kustverdediging. 
Je ziet er b.v. hoe soldaten vroeger kardoezen 
voor hun kanonnen maakten. In de meidagen 
van 1940 fungeerde het fort nog als 
vergaderzaal voor de Nederlandse regering, 
die toen op weg was naar Engeland. 
Er bestaan plannen om de desbetreffende 
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Feestelijke reünie 

Rijswijk I Delft 

Watlngen I 
Lntsheul 

'Na zijn toespraak' , zegt Job, 'gaan 
we voor ca. 1 Yz uur op de muzikale 
toer en komen met name ' the 
youngsters' onder de Vreugdenbillen 
aan hun trekken, al vinden tal van 
anderen dat ook best leuk. 
In de eerste plaats hebben we in het 
programma ruimte gecreëerd voor 
een mini-playbackshow. Hoe we dat 
exact gaan brengen moeten we 
overlaten aan één of meer deskundi
gen op dit gebied en die zullen we er 
zeker bij betrekken. Het wedstrijdele
ment dat in zo'n show zit, maakt dit 
programma-onderdeel extra aantrek-
kelijk, dacht ik. 

Rotterdam Onder de noemer 'muzikaal inter
mezzo' is er vervolgens een optreden 
van een muzikale groep of een band 
gepland. Nee, dat wordt natuurlijk 

kamer weer in dezelfde staat te brengen als in 
de meidagen van '40. 
Beide rondleidingen (met deskundige 
toelichting) zullen naar verwachting onge
veer een uur in beslag nemen en met de tijd 
die nodig is om er-met de bus naar toe en 
vandaan te gaan, neemt iedere excursie ca. 
twee uur in beslag. Op het aanmeldings
formulier, dat met het juninummer van de 
Vreugdeschakel zal worden verzonden, kan 
worden ingevuld aan welke van deze twee 
excursies men wil deelnemen'. 

Poppenkast 
Tussen ca. 12.00 uur en de aanvang van het 
middagprogramma is er all(}. gé1êgenheid .o~~ 
de relaties met andere Vre~gden~illenA e 8 

verstevigen of uit te1breid<?ll• aLd":ln met:whet 
is inmiddels lunchtijd geworden-;met een 
broodje en een kopj~ koffie binnen hançJJ:>e
reik. Maar er zijn däii ooknog andere 
alternatieven. 
Job hierover: 'We vinden dat de kleintjes er 
ook bij horen en dus komt er voor hen een 
poppenkastvoorstelling. 
Maar je kunt ook uitgebreid kennis gaan 
nemen van de, naar wij hopen vele, 
familiefoto's die we gaan exposeren. 
Of je kunt nog eens kijken wat er in de 
Vreugdenhillenwinkel te koop is of wat 
onze nijvere bibliothecaris in geschrift te 
tonen en in woord te melden heeft. 
En dan is er -het lijkt of het niet op kan- nog 
een aparte expositie die zeer zeker de moeite 
waard zal zijn, maar daar kom ik later op 
terug'. 

Muzikale toer 
Het middagprogramma -het officiële 
gedeelte- start om 14.30 uur met een 
toespraak van voorzitter drs. D. Vreugden
hiJ. Het 12Yz-jarig bestaan van de stichting, 
èn het gegeven dat dit instituut voor vele 
honderden Vreugdenbillen in binnen- en 
buitenland inmiddels een significante 
betekenis heeft gekregen, geven daar alle 
aanleiding toe. 

geen disco- of house-music, dat zou gezien 
de samenstelling van ons gezelschap wat al 
te dol zijn. Hoe het zij, wie dit optreden -'t 
zal al met al wel een halfuurtje gaan duren
gaat verzorgen, blijft nog even een verras
sing'. 

Causerie 
Het zit erin, dat er daarna even gepauzeerd 
zal worden. Het programma wordt vervol
gens beëindigd met een causerie door 
mevrouw H.M. Aben-Nederpeld uit Nijme
gen over namen en geslachten. Enthousiast 
zegt Job: ' Ik ben niet zo lang geleden in de 
gelegenheid,geweest m.evrouw Aben over dit 

··~· /! . fl"' t '4 k Ik b d oiî:oèr,~eq><te : oreq sp~e en. en aar toen 
enói:m ván.onder de indruk gekomen. Zij 
spreekh aaf gèho\?r z6 direct aan en doet dat 
op zo;n innemende en boeiende manier, dat 
ik er zeker van ben dat ook onze gasten op de 
reünie haar lezing bijzonder zullen weten te 
waarderen. Ik verwacht ook dat de communi
catie tijdens het stellen van vragen erg goed 
zal zijn en dat vele Vreugdenbillen na afloop 
van haar causerie nog eens de ruimte zullen 
inlopen waar mevrouw Aben materiaal 
exposeert, dat te maken heeft met het 
aangesneden onderwerp. Ik beloofde eerder 
in dit gesprek daarop terug te zullen komen. 
Het zou me niet verbazen als tijdens het 
bekijken van die expositie ook nog vragen 
aan mevrouw Aben zullen worden gesteld. 
Ja, en dan is het tijd geworden om de reünie 
te beëindigen. 

Handjes en voetjes 
Ik hoop dat de lezers van de Vreugdeschakel 
zich een goed beeld kunnen vormen van onze 
plannen. Natuurlijk moet het programma nog 
handjes en voetjes krijgen. Ook is hier niet 
uitgesloten dat er hier en daar nog een 
aanvulling komt. Ik zou zeggen dat, wie 
suggesties heeft, die kan doorgeven. Dat mag 
nu rechtstreeks, Of via het aanmeldingsfor
mulier, dat iedereen in juni krijgt toege
stuurd' . 

Jaap (red.) 



Tijdens de familiereünie zal een 
expositie van familiefoto's 

worden gehouden. Het is niet 
uitgesloten, dat deze foto's ooit 
gebruikt zullen worden bij de 
samenstelling van een boekje 

met familiefoto's. 

Wij verzoeken alle lezers van 
de Vreugdeschakel met klem 

mee te werken aan het opzetten 
van deze expositie. Deze 

medewerking bestaat uit het 
inzenden van foto's waarop 

(één of meer)Vreugdenhillen 
zijn afgebeeld, of die zaken 

weergeven die een onmiskenba
re relatie met Vreugdenbillen 

hebben (geboortehuizen, 
bedrijfspanden, kassen enz.). 
Om de samenstellers van de 
expositie in staat te stellen 
gebruik te maken van deze 

foto's moeten het wel scherpe 
opnamen zijn en dienen ze te 

zijn voorzien van een duidelijk 
onderschrift. Voor zover het 
mogelijk is de bijbehorende 

negatieven van deze opnamen 
mee te sturen, zal dit erg op 

prijs worden gesteld. 

De foto's moeten worden 
gezonden aan: 
J. Vreugdenbil 
Tuindersweg 56 

2676 BJ MAASDIJK 
(}nder vermelding van het 

opschrift 
Foto-expositie. 

T.z.t. worden de foto's (en 
eventuele negatieven) geretour
neerd. Vermelding van naam 
en adres van de inzender is 

daarom noodzakelijk. 

Bibliotheekberichten - nieuwe aanvullingen 

Het wordt weer eens tijd voor een berichtje over de bibliotheek. Door omstandighe
den op het werk heb ik een tijdlang niet zoveel aandacht aan de bibliotheek kunnen 
schenken. Familieleden trekken zich daar echter (gelukkig) niets van aan en schrijven 
lustig door, zo mogelijk nog meer dan anders. Er zijn ook steeds meer familieleden 
die hun publikaties, of overzichten ervan, toesturen en daarvoor wil ik ze graag 
hartelijk dankzeggen. 

Alle ontvangen gegevens heb ik onlangs 
weer in mijn computerbestand ingevoerd. 
Het aantal mij bekende publikaties is 
daarmee gekomen op 1195, waarvan er 
daadwerkelijk 475 in de bibliotheek 
aanwezig zijn in de vorm van het origineel 
of een fotokopie. Van bijna alle publikaties 
weet ik ook wie de auteur is: van slechts 52 
weet ik weliswaar de achternaam en 
voorletter(s), maar kan ik de desbetreffende 
auteur niet met zekerheid in ons familieboek 
achterhalen. 

Naast de vele wetenschappelijke en 
specialistische publikaties -meestal in de 
vorm van tijdschriftartikelen- is er een 
aantal boeken verschenen, dat voor bredere 
groepen interessant kan zijn. Zo zijn sinds 
de vorige aflevering van Bibliotheekbe
richten twee boeken uitgegeven van de 
schrijfster Mies (0 X f, 1). Het ene heeft tot 
titel Brief aan Eva: een boek over een 
meisje, dat op verzoek van haar pas 
overleden moeder een jaar lang__de zorg 
voor het huishouden op zich neemt en in die 
tijd ook verkering krijgt, twee zaken die het 
leven voor haar een stuk gecompliceerder 
maken, maar waar ze uiteindelijk wel 
uitkomt. 
De titel van het andere boek is Koos heeft 
een geheim. Dat blijkt een leesboekje voor 
kinderen van de eerste jaren van de basis
school. Het gaat daarin over een jongetje 
dat net een broertje heeft gekregen. 

Predikanten 
Dat predikanten behalve preken ook kunnen 
schrijven, wordt in onze familie aardig 
bewezen. Er zijn twee dominees Vreugden-

hiJ die recentelijk in boekvorm religieus werk 
gepubliceerd hebben . 
Eén van hen is ds. D(irk) (N X g), die 'voor 
hen die openbaar hun geloof beleden' het 
boekje Jij hebt een vader schreef. 
De ander, ds. L(eendert) M. (0 XI 1), die de 
volgende drie boekjes schreef: De knecht zal 
koning zijn, een bundel met gedichten die ook 
gezongen kunnen worden op de melodie van 
bepaalde gezangen; Eens zul je nooit meer 
huilen, een overdenking over het verwerken 
van verdriet en rouw; en Wil je wel geloven, 
een publikatie waarin de apostolische 
geloofsbelijdenis wordt uitgelegd aan begin
ners. 
Vermeldenswaard is ook dat van Jack 
(K XI aj) de dichtbundel Geef me je hand 
verscheen. Jack is mogelijk bekend vanwege 
zijn voordracht van een gedicht tijdens de 
familiereünie in oktober 1990 in De Brug in 
's-Gravenzande. 

Internet 
Vol-goede-moed-ga-ik nu weer verdeN!1et het 
opsporen van literatuur. Een interessante 
ontwikkeling daarbij is Internet, ook wel de 
elektronische snelweg genoemd. Via Internet 
zijn vele catalogi bereikbaar, niet alleen 
Nederlandse, maar ook buitenlandse. 
Ik ben heel benieuwd wat ik daar allemaal zal 
kunnen vinden. Een volgende keer hoop ik 
daar wat meer over te kunnen vertellen. 
Intussen mag u uiteraard meehelpen door 
publikaties of gegevens daarover toe te 
(blijven) sturen, waarvoor bij voorbaat alvast 
hartelijk dank! 

Tom, bibliothecaris 

De Vreugdenhillenwinkel 
Door storting of overmaking van het bedrag naar de Familiestichting Vreugdenhil, 
o.v.v. 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 06·1 0-90 (Delfts blauw) 
Vreugdenhillen(strop)das met familiewapen (in blauw en grijs) 
Vreugdenhillenmok (wit met blauwe opdruk) · 

I 7,50 

175,00 
I 25,00. 
I 3,00 
137,50 
119,50 
I 10,00 

Het artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantooruren) 
kunt u deze artikelen echter ook afhalen bij onze secretaris Aat Vreugdenhil. 

3 



15 jaar Bureau van Dalen- besluit bekroond ·met succes! 

Je hoort of leest wel eens verhalen over mensen die, al dan niet na rijp beraad, 
een streep zetten onder alles waarmee ze tot dan toe, al dan niet met succes, 
bezig geweest zijn, een boot of vliegtuig pakken om in een ander werelddeel 
een volkomen nieuw leven te starten. Aanvankelijk wordt alles aangepakt, 
gewerkt wordt er van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, vakanties zijn er 
niet bij. En na een jaar of vijf, zes zijn ze, zoals dat heet, boven Jan. Geslaagd, 
ze hebben het helemaal gemaakt. Moderne sprookjes? 

Nee, want dat gebeurt -toegegeven, niet alle 
dag- ook in onze dagen en je hoeft er zelfs 
niet eens voor te emigreren. Neem nu Jan 
van Dalen uit Hillegom (dan 47) die 
's avonds vanuit Rotterdam, waar hij in een 
middelgroot produktiebedrijf als verkooplei
der werkt, thuiskomt en tegen z'n vrouw 
(dan 45) zegt: 'Loes, ik heb vanmiddag m'n 
baan opgezegd en vanaf nu ga ik je zakelijk 
begeleiden'. 
Dit jaar wordt het 15-jarig jubileum gevierd 
van het gevolg van deze beslissing: de 
oprichting van L + J van Dalen, Bureau voor 
Communicatie en Voorlichting te Hillegom. 
Met z'n tienen halen ze nu een jaaromzet van 
enkele miljoenen guldens. Geen sprookje, 
pure realiteit! 

Achtergrondverhalen 
Jan en Loes (K X e,3) van Dalen-Vreug
denbil wonen sinds 1962 in Hillegom. Jan is 
dan werkzaam als vertegenwoordiger. Loes 
verricht naast haar thuiswerk journalistieke 
werkzaamheden voor plaatselijke bladen als 
de dan nog zelfstandige De Hillegommer 
(hoofdredacteur), en later het regionale 
Weekblad voor de Bollenstreek, waar ze als 
free-lancejournaliste niet alleen verslagen 
e.d. schrijft, maar ook regelmatig de redactie 
voert. Loes: 'Ik was op kantoor en op pad als 
de kinderen naar school waren en schreef 's 
avonds. We noemen die tijd nu de periode 
van de keukentafel verhalen'. 

In 1970 wordt Jan voor de VVD lid van de 
Hillegomse gemeenteraad. Hij maakt acht 
jaar vol, eerst als tweede, later als nummer 
één in een driemansfractie. Loes over dat 
tijdvak: 'Samen hebben we alle raadsverga
deringen in die acht jaar uitgezeten, hij 
aangeschoven aan de raadstafel, ik op een 
harde stoel achter de perstafeL Voor hem 
betekende het vaak gelijk van z'n werk naar 
het gemeentehuis: de raads- en commissie
vergaderingen vonden 's avonds plaats. 

We )1ebben wat hij deed in en voor de raad 
en wat ik van het raadswerk aan de geïnteres
seerde lezers doorgaf, altijd streng geschei
den gehouden. Ik wilde objectief blijven. In 
die periode heb ik heel veel bestuurders in de 
regio, burgemeesters, wethouders, ambtena
ren, noem maar op, geïnterviewd, en 
bestuurlijke zaken toegelicht. Altijd streefde 
ik ernaar daarvan verduidelijkende achter
grondverhalen te maken. Schrijven om voor 
te lichten dus. Dat deed ik ook als ik 
raadsvergaderingen versloeg. Veel beschou
wender dan de stukjes die de collega's in 
andere kranten schreven. Overigens had ik er 
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veel plezier in, want Hillegom had in 
die periode een erg levendige raad'. 

Nadenken 
In 1978 -hij was in Rotterdam 
verkoopleider geworden- stapt Jan 
uit de raad. Twee verplichtingen, 
baan elders en raad, worden te veel. 
Daardoor ontstaan voor Loes 
mogelijkheden om op free-lancebasis 
voor de gemeente voorlichtingstek
sten te schrijven. Dat kwam de 
gemeente Hillegom toevallig erg 
goed uit, want er zou een nieuw 
gemeentehuis worden gebouwd. Een 
actiegroep was daar fel tegen en dus kon 
Loes er tegenaan! Haar 'eigen' produktie 
begint daarmee aardig op gang te komen, ze 
vestigt zich zelfstandig. Lisse komt met een 
opdracht, Sassenheim belt om te vragen of 
ze, .... , etc. 

'Ik vond het allemaal geweldig voor haar', 
zegt Jan, 'maar als je zag hoe ze bij wijze 
van spreken haar vingers blauw schreef en je 
rekende na wat ze ervoor kreeg, dan dacht je: 
Loes is van Lotje getikt. Hoe zou het ànders 
kunnen? We zijn erover gaan nadenken, gaan 
praten, rekenen, zeker een half jaar lang. Ja, 
en toen heb ik op 'n goeie dag de knoop 
doorgehakt: wat Loes miste was zakelijke 
ondersteuning en die zou ik op basis van de 
verkregen know-how als vertegenwoordiger 
en verkoopleider zo goed mogelijk gaan 
geven. Ik had het volste vertrouwen in de 
kwaliteit van wat Loes produceerde en 
daarom durfde ik het ondernemersrisico aan'. 
Op 1 april 1980 ging het Bureau Van Dalen 
officieel van start. 

Mikken 
Loes vond het een hele stap. Nobody knows 
the troubles I' ve seen, neuriet ze, maar ze 
kan er nu bij lachen. 'Vergeet niet dat Dorrit, 
onze dochter, juist dat jaar naar de univer
siteit zou gaan en onze zoon Hans zou dat 
ook wel gaan doen'. Maar iedereen in de 
regio leek Loes en haar produkt te kennen en 
de opdrachten bleven binnenkomen, zelfs 
van particuliere bedrijven. En toen Jan op 
pad toog om Loes' produkt aan de man te 
brengen, bleef de gang erin. Merkt J&n op: 
'Wij meenden te weten waar toentertijd de 
problemen in de voorlichtingssfeer lagen. In 
gemeenten die minder dan een 20.000 à 
30.000 inwoners telden werd de informatie 
aan de burgerij gewoonlijk verzorgd door een 
ambtenaar. Daar zijn wij op gaan mikken, 
want in die gevallen kon een gemeente om 
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een aantal redenen beter met ons in zee 
gaan'. In de toen volgende jaren is gebleken, 
dat Jan dit erg goed gezien heeft. 

Groei 
Jan en Loes weten zich nog te herinneren, dat 
de eerste maand een bedrijfsresultaat van 
f 3.000,- opleverde. Met hard werken 
-vakanties werden jarenlang overgeslagen
kwamen ze de eerste vijf jaren door. Met 
vallen en opstaan, want als de gemeenten 
extra bezuinigden, zoals b.v. in '81, kwam 
dat ook bij de Van Dalens flink aan. 

Als tegen het eind van de jaren '80 blijkt, dat 
er thuis geen milimeter ruimte meer voor het 
bedrijf over is en buitenshuis naar kantoorac
commodatie moet worden omgezien, 
betekent dat opnieuw een flinke lastenver
zwaring. Maar de groei blijft en zo evolueert 
het Bureau van Dalen naar het full-servicebu
reau van 1995, waar meer dan honderd 
gemeenten, ook grotere, en non-profit
instellingen een op alle fronten geschoold 
team aantreffen, dat op voorlichtingsterrein 
voor hen tot uitstekende scores komt. Full
service, want het is een bedrijf, waar ze op 
het drukken na alles zelf doen: adviseren, 
vrijwel zonder briefing van de opdrachtge
vers teksten schrijven, zetten en opmaken, 
advertenties verzorgen, voorlichtingsfolders 
vervaardigen, brochures samenstellen, logo's 
en huisstijlen ontwerpen, audio-visuele 
producties vervaardigen en begeleiden, 
adviseren bij de keuze van relatiegeschenken 
en begeleiding bij de aanpak ervan. 
De opvolging is inmiddels geregeld: de Van 
Dalens hebben een groot vertrouwen in de 
toekomst! 

Jaap (red.) 



Thuiszorg in Australië - Anja vond dankbaar werk 

Ze is 44 jaar oud, ruim 201fz jaar een Van der Kroon -daarna getrouwd met Gyula Bernhard-die vanachter Vreugdenbil (N XI m) 
heet, werkende moeder van drie kinderen, in 1983 geëmigreerd naar Australië. Omdat het met haar vader niet goed ging, vloog ze 
afgelopen herfst halsoverkop naar Nederland. 'Hallo, ik ben Anja', zegt ze en in antwoord op mijn vraag: 't Gaat gelukkig weer de 
goede kant op met vader, al ligt hij nog in het ziekenhuis.' We praten in Nieuwerkerk a/d IJsselineen huis naast een garagebe
drijf, ervoor een plein, mudvol auto's. 

Ik moet wennen aan de operetteklanken die 
het vertrek vullen. Of ik Hollandse of 
Australische koffie wil. 't Blijkt een l~Rer 
sterk bakje te zijn, die Australische koffie. 
Anja vertelt. Over Australië, :&'ngs<Wood, 
Sydney en haar ' eigen' Vreugdenh'il, die 
toevallig aan de slag ko 83 1n.herz.e)ji'de 
bedrijf als waarvoor h . · te- in Nid.má'fld. 
Over de kinderen, he n, dat geziert de 
leve?sstandaard "' r.alië twee in~.e~e~;~s 
vereist. VIa eenmUI:Sery agency -AnJa l1cht 
toe haar veJp{eegsteFsopleiding niet te 
hebben wel_ o.a. in het "' 
Sophi amg 
hebb gt ze<we'r .doet late 

izen, die o:\)'er onvoldoende 
perso beschikken. 'Als ze op andere 
tijde wèrkt en haar man nie~ thuis is. letten 
de bu opdekinderep die in '84 respectie-
velijk 1! en 6 Ja a zijn. Soms mö:et 
ze I Yz u , rijden om :r werk te komen. ' 
'Afstanden zijn totaar andere begrippen dan 
in Neder! nd' , verklaart ze. 
Een volgeb de periode in Arua s leven in 
Australië .#ze coö i eert gedurende 1 Y2 jaar 
de pogingen an een team van 40 vrijwil
ligers om door oefeningen de overlevings
kansen van een bij een ongeluk in coma 
geraakte jongen te vergroten. Aanvankelijk 
lijkt de hulp effect te hebben maar tenslotte 
overlijdt de jongen toch. Dan wordt Anja 
residential care worker (hulpverlener in een 
bepaalde (stads)wijk) en in die functie 
huismoeder bij acht geestelijk gehandicapte 
jongeren (19 jaar en ouder). Drie of vier 
dagen per week, dag en nacht, met ze samen 

wonen, en mèt of voor ze bezig zijn: werk, 
dat fysiek en ~entaal erg veel van Anja 
vergt, maar wanrvoor ze erg veel liefde 
terugkrijgt. Ze beschikt over een busje 
waarmee ze met de acht op sjouw kan, o.m. 

ciale·w.erkplaatsen te brengen. 

Anja was al langer be ~kken bij het Social 
Welfare Committee, een,subcommissie van 
de Federation of Netherla.nds Societies Ltd. 
(Verbond van Nederla gemeenschappen) 
ti\.Allts;tr:alië. Nederl an alle rangen en 
sfanden wevken in dat yerbanêbsamen, met 
het dotH het welzijn V!W alle me sen van 
Nederlandse komaf in A~.tstralië fe bevorde-
ren. .. 
Al vele malen was de Australische overheid 
benaderd voor een spe~l!fle sub_sidie oor zg. 
fh waa.tdoor l)ebregeJijk zó zijn 
OU derlanders, die hulp AQdi hadden, 
te helpen. De Austra1isGhe regering had zich 
stee het standpunt gesteld dat the 

ubsidiegelden eigen jk niet zo 
, want-zè:wiste ich toch wel 

'Maar', aldus A ·a, 'om een lang 
verha rt temaken;<rlie subsidie kregen 
we plots hng--wel"en zo is het mogelijk 
geworden, dat ik sinds 1 juli 1993 officieel 
werkzaam ben als coördinator van CACP 
(Community A~d G9 re Package) of kortweg 
Thuiszorg. Ik h d muis kantoor en we 
beschikken over e f zorgverleners, die 45 
echtparen en/ of alleenstaanden helpen met 
wassen, aankleden enz. , die voor ze koken, 

met stip 

boodschappen doen, 
het huis schoonhou
den, enfin alles doen 
voor die mensen, om 
ze zo lang mogelijk 
thuis in hun eigen 
omgeving te houden. 
We zijn begonnen 
met twee gebieden 
in Sydney en 
omgeving, maar we 
bestrijken nu al Anja 
zeven area's. Ik ben 
erg veel op pad: bezoek heel veel mensen, 
stel vast of nieuwe mensen inderdaad hulp 
nodig hebben, bel nogal wat af, veel met 
ziekenhuizen, en houd de vrij omvangrijke 
administratie bij . Het is heel erg dankbaar 
werk. Nederlanders blijven doorgaans altijd 
Nederlander en als ze ouder worden denken 
ze steeds meer terug aan vroeger. Die 
ouderen spreken ook allemaal Nederlands en 
dus moeten onze hulpverleners ook allemaal 
Nederlands kunnen spreken. 

Blij 
'Over een goed weekje ga ik weer terug naar 
Australië', zegt Anja aan het eind van het 
gesprek. 'Ik vind het hier in Nederland reuze 
gezellig, maar ik ben het hier toch wat 
ontwend, ontgroeid. Daarom ben ik blij dat 
ik weer terug ga, naar m'n man en m'n 
kinderen en naar m'n werk waarin ik -het zou 
niet eerlijk zijn het te ontkennen- echt opga!' 

Jaap (red.) 

e 'Tweede Kamerleden zijn werknemers in een fab het kabinet is de directie. De fabriek hee eënbus. De werknemer Vermeend stopt daar samen met 
werknemer VreugdenhiJ een idee in. Samen krijge or 'het hele bedrijf plat'. Op een gegev ent ontstaat het plan om een van de werknemers op te 
nemen in de directie. Op het moment dat die medewerker reeleur is geworden, gaat hij alles afkeuren t hij zelf heeft bedacht', aldus, volgens NRC Handelsblad, 
het CDA-Kamerlid Hillen, die boos was op staatssecretaris Vermeend. Samen met hem maakte Mr. Tom Vreugdenbil (K XI n) een door beide Kamers gefiatteerde 
initiatiefwet, waarin afschaffing van de vermogensbelasting op het vermogen van ondernemers in het eigen bedrijf werd geregeld. e Interessant dat in onze 

wetgeving een wet is opgenomen die de naam VreugdenhiJ draagt. Interessant is ook dat, vele maanden na zijn vertrek uit de Kamer, Tom 
Vreugdenbil nog steeds in de media (zoals onlangs weer in NRC Handelsblad) met staatssecretaris Vermeend wordt gelieerd, omdat die 
'altijd een buddy heeft ' . Na Knabbel en Babbel -zoals ze toen aangeduid werden- hoor je nu de geuzennaam de smarties, waaronder 
Vermeend en minister Zalm samenwerken, 'twee whizzkids die het freaken met de computer niet kunnen laten'. • Toen het nieuwe kabinet 
voor de bordesfoto -zie hiernaast- poseerde, viel het paars in het ensemble van de Koningin op. Het AD wilde er meer van weten en stak 
zijn licht op bij 'het vaste modehuis van de Koningin'. 'Helaas' , zo werd gerapporteerd, 'de drie dames Vreugdenbil -zieD X v (red.)
van Theresia PC, in de hoofdstedelijke P.C. Hooftstraat, zijn constant te druk om ons te woord te staan.' Uiteindelijk zegt één van de 
dames: 'Ja, wij maken de kleren van de vorstin maar, nee, ik kan echt niets meedelen'. • voor hen die dat niet wisten: Maarten Biesheu
vel (K IX b,2) schreef niet alleen tal van verhalen, die in vele boeken gebundeld zijn, maar ook zijn twee van die verhalen bewerkt tot 
toneelvoorstelling door Shireen Strooker, onder de titel: 'Nooit zal het paradijs aanbreken, toch moet ik leven.' Tot vlak voor Kerstmis ' 94 
werden in het gehele land voorstellingen gegeven • Een totaal ander nieuwtje uit de familiekring: op 9 december jl. was het zestig jaar 
geleden, dat de nu 8S-jarige ds. Dirk Vreugdenbil (N X j) in Appelscha in het ambt van predikant werd bevestigd. • En dan wéér iets 
totaal anders: volgens de Westlandsche Courant heeft André Vreugdenbil uit Houseiersdijk (K XII 1,3), op 29 december jl. 17 jaar oud 
geworden, voor een doorbraak van de klapschaats gezorgd, door op dergelijke ijzers de nationale titel supersprint bij de B-junioren te 
winnen, medio december 1994 in Groningen. Zijn sportcarrière lijkt in een stroomversnelling te zijn geraakt, schreef de eerdergenoemde 
krant. Vanaf deze plaats wordt André veel succes toegewenst . • De redactie wist het niet en vandaar met vertraging het bericht, dat het 
echtpaar Arie van der Lingen en Adriana Vreugdenbil (N IX g,4) respectievelijk 82 en 80 jaar oud, op IS augustus jl. in De Lier zijn SS
jarig huwelijksfeest vierde, waarbij het niet aan belangstelling heeft ontbroken. Alsnog ook onzerzijds welgemeende gelukwensen! 

5 



Jacoba Vreugdenhil-Janknegt 100 jaar 

Jacoba Janknegt werd op 19 december 1894 geboren in Wateringen, op 
een boerderij -de Johannahoeve- aan de Zweth. Ze groeide op in een 
gezin van drie meisjes en drie jongens. Tot haar 12e jaar ging ze lopend 
naar school. Toen al moest ze heel wat karweitjes op de boerderij 
opknappen. Tweemaal per dag de koeien melken, te beginnen 
's nachts om drie uur, half slapend, maar met de wil om door te zetten. 
's Zomers joeg ze spreeuwen weg uit de bessenstruiken door deksels 
tegen elkaar te slaan. Ze moest het erf schoonhouden en allerlei gerei 
boenen en schrobben, want de boter die gekarnd werd was van Ie-klas 
kwaliteit. Dat gold ook voor de komijnekaas. 

Op een goeie dag stond er zowaar een fiets 
op het erf. Om beurten reden de zusjes erop. 
Toen ze ouder werd, bezocht ze de catechisa
tie van de hervormde dominee. Omdat er 
iedere dag zoveel te doen viel, was dat een 
uitje. 

Jacoba Vreugdenhih.lanknegt en haar jongste achtertdeindochter Berdlne op schoot 

Maar wat altijd lopend of met paard-en
wagen werd gedaan, ging veranderen: het 
was de eeuw van de techniek. De auto kwam, 
het vliegtuig en later zelfs de reis naar de 
maan. Er gebeurde een wonder: elektriciteit 
op de boerderij. 

In 1922 trouwde Jacoba met Jan Vreugden
hiJ (C IX o) uit Naaldwijk. Als laatste van de 
zusjes verliet ze het ouderlijk huis aan de 
Zweth, waar ook haar grootmoeder inwoon
de. Het echtpaar ging in Kwintsheul wonen 
op een huurboerderij van het Hervormd 
Burger Weeshuis in Den Haag. Het was een 
gemengd bedrijf en mèt de huishouding gaf 
dat vrij veel bezigheid. Er werden twee 
jongens en drie meisjes geboren. 

Alleen 
De twee wereldoorlogen maakte Jacoba 
VreugdenhiJ bewust mee. In 1966 moest de 
boerderij plaatsmaken voor huizenbouw. Een 
trieste zaak! 
Het echtpaar verhuisde naar Wateringen. 
Twintig jaar later, in 1986, overleed Jan 
VreugdenhiJ op 95-jarige leeftijd. Jacoba 
woonde nog twee jaar alleen. Toen ze bijna 
94 geworden was, trok ze in bij het gezin van 
haar jongste dochter in Den Hoorn. 

Dankbaarheid 
Op 19 december jl. werd Jacoba VreugdenhiJ 
100 jaar. Ze geniet van haar rust en van 
bezoek. Jacoba is een blijmoedig mens. Het 
ouder worden geeft ook haar wat ongemak
ken, maar dankbaarheid overheerst. 

Een schoondochter 

Vreugdenh i I kroniek (o1-o1-1994/3o-os-1994) 

Geboren 
27.04.1994 te Dordrecht, Marnix Christiaan Willem, zoon van Gijsbertus Willem Vreug

denhiJ (B XI d) en Ellen M.R. Stolp. 
20.05.1994 te Capelle aan den IJssel, Toon, zoon van Rene VreugdenhiJ (K XI ah,6) en 

Aleida H.M. Janssens. 
08.06.1994 te BeHingham (USA) , John Brett, zoon van Marvin Andrew VreugdenhiJ (K XI 

f,7) en Glenda B. Berends. 
Gehuwd 

04.02.1994 te Ochten, Eduard Hubertus Arthur VreugdenhiJ (N XI y,2) met Anna E.B. 
(Anita) Dilg, geboren 27 juli 1963 te 's-Gravenhage, dochter van Albert M. Dilg 
en Elisabeth M. Schauble. 

02.03.1994 te Utrecht, Jeroen VreugdenhiJ (K XI ak,3) met Sietske W. van Asperen, 
geboren 23 juni 1971, dochter van Marten van Asperen en Yke van der Veen. 

23.03.1994 te De Lier, Maria Hendrika VreugdenhiJ (D XI f,1) met Pieter A. Buitelaar, 
geboren 27 december 1970 te De Lier, zoon van Adrianus Buitelaar en Marina 
W. van Geest. 

04.0l.J994 
05.01.1994 
29.0l.J994 
26.02.1994 
20.04.1994 
23.04.1994 
05.05.1994 
08.05.1994 
11.06.1994 
13.06.1994 

te Loosduinen, Jenneke Zonneveld (0 X v) 
te Delft, Cornelis Arie Andries VreugdenhiJ (C X I) 
te Naaldwijk, Gerrit VreugdenhiJ (N X x) 
te Wateringen, Jacoba Jannie VreugdenhiJ (K X e,2) 
te Wezep, Hilligje Johanna Velthuis Kroeze (N X g) 
te Voorburg, Johannes Kuyvenhoven (D IX b,7) 
te Zuidhorn, Jaapje VreugdenhiJ (K IX 1,5) 
te Vlaardingen, Hendrik Gerrit Everaarts (K IX p) 
te Hoek van Holland, Gerrit Solleve1d (J IX e,5) 
te De Lier, Stijntje VreugdenhiJ (K IX d,ll) 

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

Overleden 

De secretaris 

De Vreugdeschakel is een uitgave van 
de 

FAMILIESTICHTING 
VREUGDENHIL 

Oplage: 1200 . 

Voorzitter: 
Drs. D. Vreugdenhil, 
Willem Alexanderplantsoen 155, 
2991 NC Barendrecht, 
tel. : 01806-15453 (buiten kantooruren). 

Secretaris: 
Drs. A.M. Vreugdenhil RA, 
Hohorst 24, 
2678 DD De Lier, 
tel.: 01745-16173 (buiten kantooruren). 

Penningmeester: 
J.P.Ch. Vreugdenhil, 
Lariksdreef 25, 
3137 PH Vlaardingen, 
tel.: 010-4750032 (buiten kantooruren) . 

Bibliothecaris: 
Dr. Th. Vreugdenhil, 
Muzenlaan 95, 
2353 KC Leiderdorp, 
tel.: 071-413809 (buiten kantooruren) . 

Redactie: 
J. Vreugdenhil (eindredacteur), 
Daniël v.d. Merwedestraat 7, 
3341 GB Hendrik ldo Ambacht, 
tel.: 01858-15066. 

Kopij: 
Gaarne zenden aan de redactie. 

Advertenties: 
Voor Vreugdenhillen en niet-Vreugden
hillen is er gelegenheid in de Vreugde
schakel te ádverteren. Voor nadere 
inlichtingen kunt u zich wenden tot de 
secretaris drs. A.M. Vreugdenhil RA of de 
penningmeester J.P.Ch.Vreugdenhil 
(adressen zie boven). 

Postbank nr. 53.11.808 
t.n.v. Familiestichting Vreugdenhil 

Wilt u de Familiestichting Vreugdenhil 
moreel en financieel steunen, dan wordt 
dat zeer op prijs gesteld. De minimale 
donatie bedraagt f 25,- per jaar. Giften 
klein of groot zijn uiteraard welkom. 
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