
eugdescha 
an der Schee wiste 'Blank Spot' 

Schepen maakten Nederland groot. Ze verbonden ons land met zijn toenmalige 
koloniën en met de hele wereld. In een publicatie van vlak voor de Tweede Wereld
oorlog wordt het vlaggeschip van de Nederlandse koopvaardij van toen, het s.s. Nieuw 
Amsterdam, 'met recht de trots onzer natie' genoemd, die 'onze scheepsbouwers 
grote eer aandoet'. Over dit prachtige - inmiddels gesloopte - schip van 'de Lijn' 
wordt in Rotterdam nog steeds met een vleug van weemoed gesproken. En in de 
laatste maanden stak die weemoed misschien nog meer de kop op, omdat er even 
sprake was dat de running mate van de Nieuw Amsterdam, het s.s. Rotterdam naar 
zijn voormalige thuishaven zou terugkeren. 

Het zijn natuurlijk niet alleen schepen die 
appelleren aan het gevoel van trots of fantasie 
van tal van landgenoten. Wat bijvoorbeeld te 
denken van onze nationale luchtvaartmaat
schappij of van Schiphol, de Deltawerken of
om iets heel anders te noemen - onze koninklijke 
familie, paleis Soestdijk, de gouden koets. En zo 
zijn er nog wel wat voorbeelden te noemen. In 
alle gevallen gaat het om een prestatie, een 
product, een bijzonder gegeven waar we met 
velen trots op zijn. 

En niet trots zonder meer, want er is tegelijker
tijd een gevoel van solidariteit, van verbonden
heid met anderen ontstaan. Dat gevoel, die 
solidariteit, kan tot heel veel leiden. Om een 
leuke extremiteit te noemen: internationale 
schaatswedstrijden in een volgepakt Heereveens 
ijsstadion waar Nederlanders de lakens uitde
len ...... 

Trots 
Wij hadden evenwel niet het voornemen om ons 
op glad ijs te begeven en stellen u voor met ons 
tot de conclusie te komen dat ook wij Vreugden
killen op een aantal zaken kunnen bogen waarop 
wij met recht trots kunnen en mogen zijn. Voor 
sommigen (velen?) is dat alleen de naam al. 
Voor andere Vreugdenkillen die dat wat abstract 
vinden, is er een andere, meer concrete zaak: het 
familieboek Het Westlandse geslacht Vreug
denhil. Daarop zijn we zo'n beetje allemaal 
trots . Dat mag toch wel gesteld worden! En ook 

in dit geval gaat het om een vorm van trots die 
een relatie in zich herbergt, een saamho
righeidsgevoel van 'dit is echt helemaal van 
ons'. 

De duivelskunstenaar 
U weet hoe ons familieboek is ontstaan. 
Onmiddellijk duikt de naam Koos Verhulst dan 
weer op. Dat moet een duivelskunstenaar zijn. 
Volgens VanDaleis dat iemand die enige kunst 
met perfectie verstaat. Hij heeft een geweldig 
brok I,IlOnnikenwerk met steun van een aantal 
genealogieminnaars in de fallJÏliale gekderen 
persklaar weten te maken. Als samensteller moet 
je het daarbij met jezelf op 'n akkoordje gooien, 
omdat sommige gegevens met de beste wil van 
de wereld niet los te wrikken zijn. 
Ook moet je je realiseren dat op het moment van 
verschijnen van de met veel moeite verkregen 
gegevens alweer veranderd zijn. Het leven is 
'vrolijk' verder gegaan. Er zijn Vreugdenkillen 
geboren, er zijn er ook overleden, adressen zijn 
gewijzigd, Vreugdenhillen zijn het (ouderlijk) 
huis uitgegaan en wat al niet meer. De situatie 
zoals aangeduid in het boek (x) wijkt af van de 
werkelijke situatie (y). Wie aan zo'n genealo
gisch karwei begint, weet dat, calculeert dat in. 
Het betekent ook dat mensen die bij een 
familiestichting zijn aangesloten bij de les 
moeten blijven: als zij verzuimen wijzigingen 
aan het secretariaat door te geven wordt de kloof 
tussen (x) en (y) steeds groter! 

Vorig jaar door de fotograaf op de 
plaat gezet en inmiddels weer een 
jaartje ouder maar nog goed gezond 
v.l.n.r. Gerarda Elisabeth (Ger) de 
Bruin - Vreugdenkil (NIX h,4 ), geb. 29 
mei 1909, Elisabeth (Bep) van Hattum
Vreugdenkil (NIX h,B), geb. 19 
augustus 1919, Pieternella Adriana 
(Pietje) Lagerwaard-Vreugdenkil (NIX 
h,5), geb. 9 maart !9I2 en Susanna 
(Suus) Vreugdenkil (NIX h, 7), geb. 28 
november 1916, samen zijnze-als we 
goed hebben gerekend- deze maand 
330 jaar. Oorspronkelijk telde het 
gezin van Pieter Vreugdenhit (NIX h) 
en Adriana Poot acht kinderen. Vorig 
jaar mei was Ger 65 jaar getrouwd 
met Johan (Jo) de Bruin. 

VanhetBestuur ________________ ~ 
I er benoem· g bestuursleden 
Tijdens de op 27 februari jl. gehouden vergadering 
van het bestuur van onze familiestichting werden 
de aftredende bestuursleden J.P.Ch.(Jaap) 
Vreugdenhil (penningmeester) en Th.(Tom) 
Vreugdenhil (bibliothecaris) voor een volgende 
periode van drie jaar herbenoemd. 

Ontdekking 
Toen in 1985 ons familieboek verscheen, waren 
er noodgedwongen enkele zgn. 'blank spots ' in 
opgenomen, delen van familietakken die bij 
gebrek aan gegevens niet verder waren "ge
groeid". 
Dat viel ook Wijnand van der Schee uit Calgary 
in de Canadese provincie Alberta op. Wijnand 
had een grootmoeder, Adriana Vreugdenhil • 
(K VIII d,10,) die met een Van der Schee 
trouwde (zie pag. 233 in ons familieboek). Hij 
was in De Lier geboren (1942), maar emigreer
de al in 1947-met de-hele familie naar E:-arrada:
Hij bleef belangstellend naar zijn voorouders. 
In november 1986 stuurde Wijnand een brief 
aan onze secretaris. Daarin schreef hij gehoord 
te hebben dat er een boek over de Vreugdenhil
len was uitgekomen. Toen hij het boek via onze 
secretaris in handen had gekregen, zal zijn 
belangstelling vooral zijn uitgegaan naar de K
tak. Hij ontdekte op de pagina' s 233, '246, 247 
en 249 »i er 'blank spots' en schreef daarover in 
het voorjaar van 1987 een volgende brief aan 
onze secretaris. 

Pakket 
Eerder in dit artikel maakten wij gewag van 
genealogieminnaars in onze familie. Rekent u 
Wijnand van der Schee uit Calgary daar ook 
maar toe. Zonder al te gedetailleerd te worden, 
willen wij u niet onthouilen dat deze Wijnand 
aan de hand van telefoonboeken al een hele lijst 
van Vreugdenhili en uit de Amerikaanse staten 
Iowa en South Dakota had samengesteld. Al 
deze mensen kregen vervolgens een pakket met 
veel informatie en een vragenlijst van onze 
secretaris toegestuurd. Voor de navorsers onder 
onze lezers: deze Vreugdenbillen waren 
nakomelingen van K VIII e, K IX n, K IX o, K 
IXj enK IX k. 
Wijnand van der Schee en secretaris Aat 
Vreugdenhil bleven elkaar zo nu en dan 
schrijven, maar concrete resultaten bleven 
vooralsnog uit. 

Contact 
We maken nu een flinke sprong. In Vreugde
schakel nr. 33 van februari 1996 schrijft biblio
thecaris Tom VreugdenhiJ een artikel over bele
venissen op de elektronische snelweg. Hij is op 
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zoek naar ene Paul K.Vreugdenhil uit Madison, 
Wisconsin en ene Harvey G.Vreugdenhil uit 
Fargo, North Dakota. Via Internet vindt hij 
Paul. Tom stuurt Paul een hoop informatie over 
de Vreugdenbillen en vraagt Paul - een achter
kleinzoon van Jan VreugdenhiJ (K IX j)- om 
nadere gegevens over naamgenoten in de Ver
enigde Staten. Wijnand van der Schee leest dat 
allemaal in Calgary in de Vreugdeschakel en op 
zijn beurt neemt hij contact op met Paul. Ze 
spreken af met elkaar voeling te blijven houden 
te meer daar Wijnand zich voorgenomen heeft 
de (Amerikaanse) nazaten van Jan VreugdenhiJ 
(K IX j) in kaart te brengen. Een hele grote 
familie, zo weet hij. 

Prestatie 
Wijnand van der Schee kent ook de tot dan toe 
niet door Tom opgespoorde Harvey G.Vreug
denhil. Als Wijnand met Harvey belt adviseert 
de laatste eens te bellen met zijn moeder Marie 
VreugdenhiJ in Sioux City (Iowa), de weduwe 
van Edward John Vreugdenhil, kleinzoon van 
Cornelis VreugdenhiJ (K VIII e). Als Wijnand 
op bezoek is bij Marie, stelt hij met genoegen 
vast dat zijn grootmoeder Adriana VreugdenhiJ 
een nicht was van Cornelis Vreugdenhil. Hij 
bezoekt nog een aantal naamgenoten in de v.s. 
en gaat aan het werk. Uiteindelijk heeft dat re
sultaat. Hij stuurt de familiestichting Vreugden
hiJ in Nederland een set met acht staten toe. 
Voor zover vanuit Nederland kan worden nage
gaan zijn daarin de volledige genealogische 
gegevens beginnende met Cornelis VreugdenhiJ 
(K VIII e) tot op de dag van vandaag verwerkt. 
Hij heeft er jaren aan gewerkt, de lijsten 
gewijzigd en nog eens gewijzigd, maar zijn doel 
is bereikt. En dat is geen geringe prestatie! 

V oorbeelden 
We vatten de hoofdlijnen van Wijnands werk 
hieronder voor u samen. Leest u mee vanaf pa
gina 233 van ons familieboek. Cornelis Vreug
denhiJ (K VIII e) had uit zijn eerste huwelijk 
een zoon Jan, die in 1926 overleed in Lebanon, 
Sioux County, Iowa en vier kinderen naliet (één 
zoon en drie dochters). De zoon Cornelius, 
kreeg vijf nakomelingen, vier dochters en één 
zoon die John Cornelius heet en in 1937 werd 
geboren. Hij heeft vier kinderen en tien klein
kinderen. 
Terug naar "stamvader" Cornelis. Uit 's mans 
derde huwelijk kwamen drie kinderen voort: 
twee dochters en één zoon, Jacob Cornelis, die 
in 1871 werd geboren en in 1937 overleed. Hij 
liet negen kinderen na: vier zoons en vijf 
dochters. Alle zoons zijn inmiddels overleden. 
Twee van hen, William Cornelis en Edward 
John, hebben respectievelijk zeven en vier 
kinderen gekregen. Ook de gegevens van alle 
nakomelingen van deze Vreugdenbillen zijn tot 
op de dag van vandaag in kaart gebracht. 
Waarmee in ieder geval één 'blank spot' in ons 
familieboek is ingevuld. Dankzij Wijnand van 
der Schee die jarenlang volgehouden heeft om 
een sluitend resultaat te bereiken. De informatie 
die hij verstrekte was zo interessant dat wij er 
misschien al in het volgende nummer op 
terugkomen. 
Het is te hopen dat Wijnand van der Schee zijn 
hobby tot in lengte van jaren zal koesteren en tot 
groot genoegen van vele VreugdenhiJJen met 
veel succes zal blijven uitoefenen. Hij heeft nog 
tal van pijlen op zijn boog, heeft hij allaten 
weten. So, good luck, Wijnand!! 
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In Rotterdam 

Geslaagd feest N-tak Vreugdenbillen 

"Die reünie, het was heerlijk. Zeer geslaagd. Met een boottocht. En een koud buffet. 
Er werd aangedrongen op herhaling. Met als resultaat dat een 'hele grote reünie' in 
het jaar 2000 in het vooruitzicht is gesteld". Deze enthousiaste uitingen zijn ontleend 
aan een welkome brief van P.J. Terreehorst uit Rotterdam, zoon van Adriana Dirkje 
(Jeanne), de oudste dochter van Pieter Vreugdenbil (NIX h). De bijeenkomst waar
over het ging had dit najaar plaats in het Rotterdamse Plaswijckpark, waar meer dan 
veertig nakomelingen van Jaantje VreugdenhU-Poot en Pieter Vreugdenhil (N IX h) 
aanwezig waren. 

In zijn brief schrijft Pieter Terreehorst ook dat 
hem ooit eens was verteld, dat er na zijn 
geboorte aan gedacht werd hem onder te 
brengen bij zijn grootouders, omdat hij een 
zogenaamd voorechtelijk kind is. "Het zou dan 
mogelijk geweest zijn dat ik daarna als Vreug
denhiJ zou worden aangeduid omdat mijn 
moeder een VreugdenhiJ was. Tja, vroeger 
waren er heel andere opvattingen. Gelukkig 
bestaan die nu niet meer". 

Herkend 
Een aantaljaren geleden was Pieter Terreehorst 
aanwezig op een receptie in Rotterdam. Naar hij 
schreef, stond er op een gegeven ogenblik een 
man naast hem die zijn schouders beetpakte, 
hem recht in zijn ogen keek en zei: "Mijn kop 
eraf als jij niet de zoon van Jaantje VreugdenhiJ 

bent. Toen ik je zag lopen, zei ik tegen mijn 
vrouw dat jij het wel moest zijn, omdat ik het 
aan je manier van lopen zag en aan je lach 
hoorde" . 
Piet er Terreehorst gaf de volgende toelichting in 
zijn brief: "Mijn grootvader was groentegrossier 
op de markt op het Noordplein in Rotterdam en 
mijn moeder heeft hem bij zijn werkzaamheden 
daar heel vaak geholpen. De man die mij op de 
receptie herkende, kende mijn moeder van die 
markt" . 
Pieter Terreehorst besloot zijn brief met een 
verwijzing naar het voorwoord van Koos 
Verhulst in ons familieboek: "In dit boek zult u 
ook kennis kunnen nemen van verdrietige feiten. 
U kent de uitdrukking: Het komt in de beste 
families voor. Onze familie maakt daarop geen 
uitzondering. Je kunt er niet omheen". 

De reüniegangers in 
Plaswijck (Rotterdam' 
Hillegersberg). Het zijn er 
teveel om ze allemaal apart 
te noemen. De dame 
zittend, tweede van links, 
is Ria Lageweg-Vreugden
hit (N X z,4), die op 22 
februari jl. helaas is 
overleden. Op de achterste 
rij, staande uiterst rechts 
met bril, Pieter Terree
horst, die voor de tekst van 
dit artikel en de foto 
zorgde. 

Vergroting van mogelijkheden 

Voor u ligt de 37ste VreugdeschakeL Met 
nieuws en nieuwtjes van en wetenswaardigheden 
over Vreugdenhillen, over diegenen met wie zij 
getrouwd zijn of over hun nakomelingen. Wij 
hebben gestreefd naar een gevarieerde inhoud. 
Dat lukte uiteraard voor zover wij daartoe de 
mogelijkheden hadden. Dat die mogelijkheden 
bepaald niet onbeperkt zijn, zult u zich kunnen 
voorstellen. 
Vandaar dat wij u er nog eens op willen 
attenderen, dat u als lezer van ons familie
orgaan in staat bent die mogelijkheden te 
vergroten. Door bijvoorbeeld zelf eens een 
bijdrage voor de Vreugdeschakel te leveren. Of 
door eens aan de bel te trekken bij de redactie 
om een tip door te geven over wat - om maar 
eens wat te noemen- een zekere VreugdenhiJ 
heeft meegemaakt. Die tip kan ook slaan op een 
opvallende hobby van een bepaalde Vreugden
hiJ. En verder kunt u de mogelijkheden van de 
redactie verruimen door knipsels op te sturen 
van berichten uit plaatselijke of regionale huis-

aan-huisbladen over een Vreugdenhil. Vooral 
dat toezenden van kranteknipsels kost u 
nagenoeg geen moeite. Maar voor de redactie 
kunnen dergelijke knipsels een rijke bron van 
informatie zijn. 
Deze oproep heeft uiteraard de volledige 
instemming van het bestuur van onze familie
stichting. En dat niet alleen, want na enig 
rekenwerk heeft het bestuur de redactie 
toestemming verleend om het aantal pagina's 
van de Vreugdeschakel uit te breiden tot zes. 
Wij hebben dus ruimte genoeg om uw interes
sante bijdrage te plaatsen. Het woord is nu aan 
u, in de vorm van een bijdrage voor de Vreug
deschakel, een goeie telefonische tip of toezen
ding van kranteknipsels. 
Heeft u iets voor het volgende (oktober)nummer 
van ons familieorgaan, laat het de redactie dan 
uiterlijk half augustus weten, maar liefst zoveel 
eerder als mogelijk. Alvast onze dank voor uw 
aandacht en uw medewerking! 



Directiewisseling bij Bureau Van Dalen . 

Loes van Dalen-Vreugdenbil (K X e,3) en Jan van Dalen namen tijdens een receptie 
op 22 januari van dit jaar afscheid van L+J van Dalen, Bureau voor communicatie 
en voorlichting. Zij hadden dat bedrijf in 1980 opgericht en hadden al die jaren 
ook de directie ervan gevoerd. 
Kort voor de receptie was het bedrijf binnen Hillegom verhuisd naar een nieuw pand. 
En dus was de receptie ook gelijk een Open Huis om iedereen de gelegenheid te 
geven het fraaie onderkomen te bekijken. 
Tot de uitgenodigde gasten behoorde ook drs. Dirk Vreugdenhil, de voorzitter van 
onze familiestichting. Van zijn bezoek aan de receptie doet hij hier verslag. 

'De naam Van Dalen zal u wellicht bekend in 
de oren klinken. Al jaren verzorgt het bedrijf 
van Jan en Loes van Dalen immers voor onze 
familiestichting de redactie, de opmaak en het 
drukklaar maken van de VreugdeschakeL De 
mensen die er werken maken van ons huisor
gaan een uitstekend product. 
In de Vreugdeschakel nr. 30 van februari 1995 

Loes en Jan van Dalen zijn blij verrast met de 
geschenken die het personeel voor hen lieten maken. 

hebt u kunnen lezen dat Jan en Loes het bedrijf 
in april1980 zijn gestart met slechts enkele 
opdrachtgevers in de omgeving van Hillegom. 
Jan had zelfs zijn baan opgezegd om aan deze 
toch risicovolle onderneming te beginnen. 
Na de afgelopen 17 jaar bestaat er geen enkele 
twijfel over het succes van hun onderneming. 
L + J van Dalen voert opdrachten uit voor tal 
van cliënten in het hele land. En onlangs is het 
bedrijf verhuisd naar een prachtig nieuw pand 

aan de rand van Hillegom. 

Samenwerking 
Het is volgens mij vooral de 
uitstraling van creativiteit en 
kwaliteit gekoppeld aan 
klantvriendelijkheid waaraan 
L + J van Dalen zijn succes te 
danken heeft. Wat mij 
persoonlijk in de berichtge
ving over de directiewisseling · 
opviel, is dat niet vermeld 

Dirk Vreugdenhit 
in gesprek met 
Hans van Dalen. 

werd dat Hans, de zoon van Loes en Jan, de 
leiding overnam, maar dat "het werk werd 
overgedragen aan het team van medewerkers 
dat zij bij elkaar hebben gezocht". Deze zoon, 
drs. A.J.T. (Hans) van Dalen, geeft uiteraard 
leiding aan dit team. Ook hiermee wordt 
aangeduid dat bij het bureau het accent op 
samenwerking en ruimte voor creativiteit ligt. 

Accent 
Dochter Dorrit was een van degenen die tijdens 
de receptie op 22 januari een toespraak hield. 
Haar woorden gaven een heel aardig, persoon
lijk accent aan het gebeuren. Zij schetste de 
moeilijke beginperiode van het bedrijf gezien 
door de ogen van een dochter die de zorg van 
de moeder deelt om het dagelijks brood op de 
plank te krijgen. Maar, zo bleek, zij had dit 
alles zeer positief ervaren en er veel van 
geleerd. Haar eindconclusie was dan ook, d~t 
het erg goed voor kinderen kan zijn als ze een 
werkende moeder hebben'. 

Vanhetbestuur ____________________________________________________________________________ , 

Konden we in 1996 als bestuur nog met voldoening 
vaststellen, dat er in het voorafgaande jaar nog nooit 
zo'n hoog bedrag aan donaties was binnengekomen, 
dit keer moeten we helaas een veel minder positief 
geluid laten horen. Zoals u zelf uit de onderstaande 
cijfers kunt afleiden, zijn de inkomsten in 1996 
behoorlijk achtergebleven bij die over het jaar ervoor. 
Er kwamen minder donaties binnen en familieboeken en 

Daling va omsten 
familiewapens zijn bijna niet meer verkocht terwijl ook 
de verkoop van andere artikelen uit de Vreugden
hillenwinkel sterk stagneerde. Toch is het bestuur er 
gelukkig in geslaagd een evenwicht te vinden tussen 
inkomsten en uitgaven. 

Tijdens iedere bestuursvergadering wordt veel 
aandacht besteed aan de vraag hoe we de band 
met alle Vreugdenhillen nog verder kunnen aanhalen. 

Dit zijn de gegevens over 1996 vergeleken met die over 1995: 

~ Inkomsten 1996 1995 
Aantal 384 427 -. Donaties 10.458,76 11.348,94 
Verkoop boeken 75,00 825,00 
Verkoop wapens 25,00 300,00 

~Verkoop winkel 195,50 878,50 

' Rente 
1.393,51 1.455,04 

·~ A?vertenties 0,00 0,00 
Drversen 0,00 470,00 

..... 12.147,77 15.277,48 

Uitgaven 

~ 
Vreugdeschakel 11.158,86 11.006,69 
Bestuurskosten 708,65 291,25 
Familiedag & winkel 105,60 6.662,50 
Algemene kosten 181,00 200,60 
Bankkosten 1,54 0,00 

12.155,65 18.161,04 

Saldo inkomsten/uitgaven 7,88 - 2.883,56 
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In dit kader is besloten het aantal pagina's van de 
Vreugdeschakel standaard te verhogen van vier naar 
zes om de redactie in staat te stellen meer copy te 
verwerken. 
Verder is er een start gemaakt met het vastleggen van 
familiegegevens in een computerbestand en ditjaarzal 
met name bekeken worden hoe deze gegevens in de 
toekomst gemakkelijker kunnen worden bijgehouden. 
Daarnaast wordt onderzocht of koppelingen met het 
adressenbestand van de Vreugdeschakel te realiseren 
zijn 
Hetbestuurontkomtnietaandeindrukdatnietopieder 
adreswaareen Vreugdenhilwoont hetfamilieblad wordt 
bezorgd. Er wordt evenwel naar gestreefd daar waar 
een Vreugdenhil verblijf houdt een Vreugdeschakel in 
de brievenbus te laten belanden. Vandaar de herhaalde 
oproepen in ons familieblad om nieuwe adressen en/ 
of gewijzigde adressen schriftelijk aan de secretaris 
door te geven. 

Herinnering 

Sommige Vreugdenhillen geven hun adreswijziging 
door op de achterkant van een overschrijvings
formulier. Als gevolg van de werkwijze van de Postbank 
bereiken deze gegevens niet degene voor wie ze 
bestemd zijn. Wilt u ons iets laten weten? Stuur ons dan 
een brief of een briefkaart. 
Ten slotte: omdat het bestuur voor alles wat het voor 
de familiestichting wil doen de financiële middelen 
niet kan ontberen, herinneren wij u aan ons verzoek 
uw donatie of gift voor 1997 over te maken. Voorzover 
dat uiteraard op u van toepassing is. Voor uw mede
werking zeggen wij u hartelijk dank! 



Een kwartier eerder dan afgesproken belde ik 
aan. Gerda, de vrouw van Jan, verwelkomde 
mij. "Jan is nog bezig in de bakkerij maar hij is 
zo klaar, kom maar vast kijken", luidde haar 
uitnodigende reactie op mijn excuus voor mijn 
vroege komst. Meteen gingen we de bakkerij 
in, waar ik kennismaakte met Jan VreugdenbiL 
"Normaal gesproken zou ik klaar zijn geweest, 
maar omdat Koninginnedag in deze week valt, 
heb ik het drukker en moet er nog het een en 
ander gebeuren. Maar over een kwartiertje ben 
ik wel klaar", aldus Jan, de laatste hand leggend 
aan een tiental appeltaarten die kersvers in de 

Een 'warme' Vreugdenbil 

Heksenketel 

Als Jan is gaan douchen, praat ik in de 
woonkamer met zijn moeder. "Ik kom hier erg 
vaak", vertelt ze. "Mijn man is helaas drie jaar 
geleden op 69-jarige leeftijd overleden. Hij 
heeft altijd heel hard in de bakkerij gewerkt. En 
ook Jan heeft het verschrikkelijk druk met de 
bakkerij. 
Vroeger werd er weliswaar meer brood gebak
ken en verkocht, maar toen waren er niet zoveel 
soorten brood te koop. En vooral het aantal 
soorten gebak is erg uitgebreid. Het kost dus 

allemaal veel meer tijd koeling verdwijnen. 
Als Jan inderdaad 
snel klaar is, stelt hij 
voor dat we eerst de 
bakkerij bezichtigen. 
Hij legt uit dat deze 
bakkerij een banket
bakkersgedeelte en 
een broodbakgedeelte 
omvat. De bakkerij is 
van opa op vader op 
zoon overgegaan en 
is inmiddels uitge-

In kranten en ook in de Vreugdeschakel 
is al een paar maal melding gemaakt van 
bakker VreugdenhiJ uit Maasdijk die 
prijzen won bij bakkerswedstrijden. De 
hoogste tijd dus om u eens kennis te 
laten maken met Jan VreugdenhiJ (J XII 
a) en zijn familie. Een afspraak was snel 
gemaakt. De winkel met erboven het 
woonhuis lag vlak aan de dijk en was 
gemakkelijk te vinden. 

om al die producten te 
maken". 
Er klinkt enige 
bezorgdheid in de stem 
van Jans moeder. "Hij 
slaapt maar een paar 
uur per dag. Ook 
Gerda moet enorm 
hard meewerken. Het is 
eigenlijk allemaal te 
veel van het goede. Op 
zaterdag is het hier 

breid en gemoderniseerd. Jan legt mij de 
werking van alle machines, apparaten, koeling 
en oven uit. 
Duidelijk blijkt dat hij liefde heeft voor z'n 
bakkersvak. Hij praat er graag over. De 
kwaliteit van zijn producten vindt hij enorm 
belangrijk. 
Uw redacteur bakt graag een taartje en heeft 
voor eigen gebruik wel eens brood gebakken. 
Als amateurbakker ben ik dan ook geïnteresseerd 
in al die machines: de kneedapparatuur, de 
apparaten die het deeg voor het brood afmeten 
en de machines waarin het deeg rijst. Na de 
koeling komen we bij de oven, die een paar jaar 
geleden is ingebouwd. "Zo'n oven en alle andere 
apparaten kosten veel geld", merkt Jan op. "Ook 
in een bakkerij moet je behoorlijk veel investe
ren". 
Na de rondleiding in de bakkerij gaan we naar 
de winkel. In de loop der jaren is deze grote 
winkel al diverse malen verbouwd. Zo te zien 
hoeft er de komende jaren niets meer aan de 
moderne winkel te worden veranderd. 

helemaal een heksenketel", vervolgt zij, "we 
zijn met het personeel erbij dan met z'n 
twintigen. Ik zorg dan voor ze, omdat ik het 
leuk vind. "Koffie, eten, zelfs de warme 
maaltijd maak ik klaar voor die twintig man". 
De moeder van Jan blijkt niet alleen door haar 
huwelijk een VreugdenhiJ te zijn, ook haar 
moeder was een Vreugdenhil, evenals haar 
oma. Wel kwamen zij uit andere takken voort. 
Geïnteresseerden onder onze lezers kunnen 
kijken in de pagina's 217 en 244 in ons 
familieboek onder respectievelijk J XI c en K 
IX g, 10. 

Geschiedenis 
"Mijn opa", vertelt Jan na zijn douche, "is op 
zeker moment bij een bakker Van Vliet in 
Maasdijk gaan werken. Die bakker had geen 
opvolger. Opa vond het een leuk vak en kon de 
zaak overnemen. Dat was overigens een andere 
dan de huidige bakkerij , die in 1927 is ontstaan. 
Mijn vader heeft op z' n vierde jaar de eerste 
steen van dit pand gelegd. Later nam vader de 

Weer zijn er prijzen 
gewonnen die met 
trots worden 
getoond. Tweede van 
links Jan en derde 
van links zijn zoon 
Chrisliaan 

zaak van opa over en ik ben er als vanzelfspre
kend in gerold. 
Toen ik op de lagere school zat, had ik al een 
bezorgwijkje. Per fiets reed ik m'n klantjes af. 
Na de lagere school volgde ik de bakkersoplei
ding in Delft en hielp ik thuis mee in de 
bakkerij. Je begint dan met bakplaten schoonma
ken en later mag je steeds meer gaan doen. 
Daarnaast handelde ik vroeger in van alles. Het 
zaken doen zat er al vroeg in: ik handelde in 
kippen, bloemen en op een gegeven moment 
zelfs in huizen". 

Firma 
Toen Jan 15 jaar was, ging hij bij een andere 
bakker werken. "Het is niet goed om alleen bij 
je vader in de leer te gaan." licht hij toe, "bij 
andere bakkers leer je toch weer andere dingen. 
Ik ging eerst in Maassluis werken, maar bij die 
bakker viel er weinig te leren. Ik moest alleen 
maar schoonmaken en dat had ik thuis allang 
genoeg gedaan. Toen begon ik bij een bakker 
Boon in Naaldwijk en daar heb ik 2 1/2 jaar 
gewerkt en veel geleerd. Bovendien was het nocr 
een leuke tijd ook. "' 
Toen er bij vader in de bakkerij een vacature 
ontstond, kon ik terugkomen. Tot mijn trouwda
tum (13 juli 1977) ben ik in loondienst bij pa 
geweest. Daarna werd het bedrijf in een firma 
omgezet en werd ik mede-eigenaar. Daar heb•ik 
me verder in het vak bekwaamd en kreeg ik 
steeds meer taken. Vader heeft wel altijd de 
administratie bijgehouden, een onderdeel van het 
vak dat steeds meer tijd kost". 

edstrijden 
Op de vraag hoe het nu met al die gewonnen 
wedstrijden en de publiciteit zit, antwoordt Jan: 
"Ik heb aan drie soorten wedstrijden meegedaan 
als bakker. 
Allereerst aan de strijd om de Westland trofee. 
Daar kun je een wisselbeker mee winnen. Een 
club van bakkers uit het Westland nam zelf het 
initiatief tot het organiseren van de wedstrijden. 
Het gaat daarbij om kwaliteitsverhoging en ook 
om onderlinge contacten. De club bestaat uit 26 
leden. 
De broodartikelen worden door keurmeesters 
gekeurd op acht of soms tien onderdelen. Voor 
het ene broodartikel kun je hoog, voor een ander 
wat lager scoren. De wedstrijd duurt een aantal 
dagen. Iedere dag worden andere broodartikelen 
gekeurd. 's Avonds komen alle bakkers bij 
elkaar. Aan de hand van de keuringsuitslag van 
die dag praten ze over de produkten en leren van 
elkaars goede dingen en van elkaars fouten. 
Als alle keuringen zijn verricht is de wedstrijd 
afgelopen en kan worden bepaald wie de 
winnaar is" . 
Jan is driemaal eerste geworden, eenmaal tweede 
en eenmaal derde. Onlangs is de wedstrijd voor 
de zevende keer gehouden: Jans prestaties zijn 
bepaald niet slecht!! 

Rotterdam-trofee 
Ook de Rotterdam-trofee is in Jans bezit. "Deze 
trofee kun je winnen in een wedstrijd waaraan 
veel meer bakkers meedoen. In een bepaalde 
week halen keurmeesters brood en een ander 
product op. Je weet natuurlijk niet op welke 
dag. Dat brood vriezen ze in om van iedere 
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vervolg 'een 'warme' Vreugdenhil' 

bakker een vergelijkbaar brood te kunnen 
hebben. Op een bepaald moment worden al die 
broden gekeurd. In 1993 had ik het beste brood 
en kreeg ik de eerste prijs", zegt Jan met enige 
trots. 
"Zo'n keuring is wel een momentopname. Als 
de temperatuur van de oven niet helemaal goed 
is of de vochtigheidsgraad in de bakkerij net te 
hoog of te Jaag is, is het brood niet optimaal. 
Overigens gaat het dan om het laatste beetje 
kwaliteit en dat proeft de consument echt niet 
meer. Maar ook het uiterlijk van het brood 
speelt dan mee". 
Tenslotte is er ook nog een landelijke wedstrijd. 
Wie voor een bepaald broodproduct bijvoor
beeld 64 punten haalt wint de eerste prijs en 
wie 60 punten pakt, krijgt de tweede prijs. Jan 
heeft met verschillende broodsoorten diverse 
eerste prijzen gewonnen en ook twee keer 
meegedongen naar de titel van de beste bakker 
van Nederland. 

Hobby's 
In 1991, 1992 en 1993 fietste Jan mee in de 
wereldkampioenschappen fietsen voor bakkers. 
En ook wat dat betreft was Jan niet tevreden 
met een geringe prestatie. Hij herinnert zich: 
"In 1993 was de wedstrijd in Nederland . Op 
330 m voor het einde lag ik op de tweede 
plaats. Maar het werd toen zo'n getrek en 

-~ 

. In een twee pagina's omvat~~kel in 
NRC Handelsblad met kop 'Dossier Technolea
se. Hoe Rabo voor honderden miljoenen aan 
belastinggelden werd gegund' dook onlangs 
mr. Tbomas(Tom) Vreugdenbil (K XI n) weer 
als fiscalist van de CDA-Kamerfractie op. Het 
ging om het bijna faillissement van Philips in 
1993, waar nogal wat om te doen was en is. 
Onze naamgenoot zei volgens de genoemde 
krant: "Een clear cut case: technolease is 
noodzakelijk om Philips te redden". Duidelijke 
taal en apropos, wat is onze taal toch "heerlijk 
helder" .• In Vrij Nederland werd dezelfde 
Vreugdenbil in dezelfde periode aangeduid als 
'Fokker-pessimist'. Ook in dat artikel draaide 
het om technolease, nu voor Fokker. De som
bere voorgevoelens over het lot van Fokker zijn 
helaas realiteit geworden. e Meldde de ene 
schilderende Vreugdenbil (Jeanne Abbing
Vreugdenhil uit Velp) na het zien van een 
expositie van een andere schilderende Vreug
denbil (Pita Vreugdenhil-Groen) (K XI m) in 
Zevenaar: "Mijn man en ik zijn diep onder de 
indruk van je werk. Ik schilder een jaar of 
zeven en richt weer een expositie in, ditmaal in 
Deventer". 
e Heleen Vreugdenkil (0 X ab,1) deed mee aan 
twee vertaalwedstrijden voor middelbare 
scholieren. Voor de vertaling Duits/Nederlands 
behoorde zij bij de twintig besten van Nederland 
en voor het schrijven van een opstel in het Frans 
scoorde zij als 48ste. Aan de laatste wedstrijd 
deden zo'n duizend scholieren mee. De beide 
prijsuitreikingen vonden plaats in Den Haag. 

geduw dat ik de rest maar liet 
gaan omdat ik bang was voor 
een valpartij. Uiteindelijk 
werd ik nog twaalfde. 
Maar ik doe dat nu niet meer, 
want ik kan dat conditioneel 
door het werk in de bakkerij 
niet meer aan". 
De conditie .speelt ook een rol 
bij het schaatsen: in 1985 en 
in 1986 reed hij de Elfsteden
tocht uit, maar dit jaar moest 
hij na 130 km opgeven. "Dat 
was op 4 januari, vlak na de 
enorm drukke decembermaand waarin wij meer 
dan 100 uur per week werken en je soms 's 
nachts niet op bed komt". Des te meer is Jan 
trots op de twee kruisjes van 1985 en 1986. 

Kwaliteit 
Jan's zoon Christiaan zit op een middelbare 
bakkersschool in Wageningen. De zaak zal dus 
wel in de familie blijven. Jan vindt, dat z'n 
zoon meer dan hijzelf theoretische kennis van 
het bakkersbedrijf opdoet. "Ik heb het veel 
meer in de praktijk moeten leren. Maar 
Chrisliaan werkt ook wel mee in de bakkerij en 
dochter Nely in de verkoop. Gerard, de 
jongste, sport graag en doet ook af en toe een 
klusje. "Ja, en m'n vrouw Gerda verricht ook 

e Piet van Dijk en Jannie Vreugdenbil 
(J IX f,8) hebben al vijftig jaar samen de 
allergrootste lol, kopte het plaatselijk blad 
Groot Naaldwijk kort geleden toen Piet en 
Jannie "officieel zo lang bij elkaar waren". Dat 
werd gevierd met kinderen en kleinkinderen in 
Amsterdam. "Een fantastische dag. Een 
rondvaart, eten, alles was er. We hoefden alleen 
maar te zitten, te kijken en te eten. Onvergete
lijk", aldus Piet. Alsnog ook onze felicitaties! 
e En daar is ze weer: Marijke Vreugdenbil 
(C XI aj, 1) van Olympus '70 uit de Lier. De 
Westlandsche Courant meldde: 'Op het NK 
atletiek voor junioren eind februari jl. werd 
Marijke kampioene op de 600m, een toppresta
tie omdat ze de op twee na beste tijd ooit door 
een junior gelopen haalde" . Bravo! e Leona 
Langendoen (0 X ab,3) heeft naamsverandering 
aangevraagd en bij koninklijk beslui t gekregen. 
Zij heet vanaf november 1996 VreugdenbiL Een 
nieuwe tak in genealogische zin? e En we 
hebben weer een nieuwe 90-jarige in onze 
familiale gelederen: mevrouw G.Steenks
Vreugdenbil (D IX d,2) uit Den Hoorn, die 
vorig najaar deze mijlpaal bereikte. De pers, 
haar burgemeester en ook uw redactie is dat 
niet ontgaan. Alsnog onze gelukwensen! 
e Die gelukwensen gaan uiteraard ook uit naar 
André Vreugdenbil (K XII 1,3), die ook naar 
eigen zeggen - volgens de Westlandsche 
Courant - een erg goed seizoen achter de rug 
heeft. En hij blijft schaatsen. Hoogstwaar
schijnlijk hebben we daarmee een nieuwe 
stamgast in deze rubriek. Volgende keer dus 
meer over onze succesvolle André! 
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Jan, z'n opa en z'n vader in de oude bakkerij 

veel werk in de winkel. Ze doet het huishouden 
en heeft het ontzettend druk met de zaak". 
Kwaliteit staat heel hoog in Jans vaandel. Hij 
laat zijn produkten zelfs vrijwillig bij een 
instituut in Wageningen keuren. Daardoor heeft 
hij een waarborg voor de kwaliteit. Hij houdt 
erg veel van z'n vak en wil steeds betere 
produkten maken; een bakker en een Vreug
denhit die niet gauw tevreden is. 

Bij het afscheid nemen werd mij een goed 
gevulde tas met diverse lekkernijen in de hand 
gedrukt. Thuis was ik dus ook weer meer dan 
welkom! 

, Teun 

Door storting of overmaking van het 
bedrag naar de Familiestichting Vreugden
hit, onder vermelding van het desbe
treffende artikel, zij n verkrijgbaar: 
- afschrift Stichtingsakte 

Familiestichting Vreugdenhit f 7,50 
- boek 'Het Westlandse geslacht 

Vreugdenhil, bijkans vier 
eeuwen genealogie' door 
J.Verhulst (475 pagina's) f 75 ,00 

- reproductie familiewapen, 
ware grootte, met toelichting· f 25,00 

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

- berinneringsbord V..reugden
hillendag 06-10-90 (Delfts 
blauw) 

- Vreugdenhille,11(strop)das met 
familiewapen (in blauw en 
grij s) 
Vreugdenhillenmok(wit 
met blauwe opdruk) 

- Ballpoint met iQsoriptie 
Familiedag 1995 Vreugdenhit 

Het artikel wordt u{oegezonden. Na 
telefonisclie afspraak ( uiten kantooruren) 
kunt u deze ru;tikelen ech er ooK' afhalen 
bij onze secretaris Aa Vreugdennil. 



Opvallend romandebuut van Dorrit van Dalen 

Dorrit, de dochter van Jan van Dalen en Loes van Dalen Vreugdenhit (K Xe,3) uit 
Hillegom, heeft een roman geschreven die enkele maanden geleden door Prometheus 
in Amsterdam werd uitgegeven. Het boek, een debuut, heet Had de schemer geduurd. 

Het gaat over een jonge, gehuwde Nederlandse 
vrouw die uit een zucht naar verre oorden haar 
man en vaderland achter zich laat en naar het 
Afrikaanse land Tsjaad vertrekt. Zij gaat daar 
leiding helpen geven aan een aantal ontwikke
lingsprojecten. Tijdens haar verblijf in dit on
veilige land ontstaat een liefdesverhouding 
tussen deze vrouw en haar superieur, de 
(islamitische) Tsjadiaan Nassour Siddick, die 
eveneens gehuwd is. 
De ik-figuur in de roman heeft het verre van 
gemakkelijk in het zwaar onderontwikkelde 
Afrikaanse land. Zij moet constant rekening 
houden met een totaal andere cultuur die haar 
bij tijd en wijle voor pijnlijke verrassingen stelt. 
Ook moet zij leven en werken in een klimaat 
met temperaturen van boven 50 graden. 
Bovendien krijgt zij aanvankelijk te maken met 
de afgunst van roddelende vrouwen. Ook lijken 

haar opvattingen over het ontwikkelingswerk bij 
lange na niet parallel te lopen met de denkbeel
den van de leiding van de organisatie waar zij 
voor werkt. 

Ervaringen 
Dorrit van Dalen, puttend uit persoonlijke 
Afrikaanse ervaringen, maakte van Had de 
schemer geduurd een roman die opvalt door de 
keuze van het gegeven, de eauleur locale en de 
ingehouden, vaak vrij nuchtere wijze van 
schrijven. Een boek dat een plaats verdient in 
onze vaderlandse literatuur en daarom terecht 
werd besproken in NRC Handelsblad, de 
Volkskrant en het weekblad Vrij Nederland. 
Naar verluidt was dichter en criticus Hans 
Warren in de Provïnciale Zeeuwse Courant 
erg lovend over Dorrits debuutroman. 

Jaap (red.) 

Vreugdenhilkroniek De Vreugdeschakel is een uitgave van de 

FAMILIESTICHTING VREUGDENHIL 
Wijzigingen in de burgerlijke stand. 
De volgende gegevens van 1 januari tot en met 
30 juni 1996 zijn nog niet eerder gepubliceerd. 

Geboren 
27.01.96 te Delft, De1mis, zoon van Machiel 

Vreugdenhil (D XI d,2) en Cecilia 
Cornelia Maria Kester. 

02.02.96 te BeHingham (U.S.A.), Russell 
Hendrik, zoon van Marvin Andrew 
VreugdenhiJ (K XI f,7) en Glenda 
Benice Beren ds. 

16.02.96 te Venray, Roei Martijn Arien (Roei) , 
zoon van Johannes VreugdenhiJ 
(D XI, ah,1) en Johanna Cornelia 
Maria Keijsers. 

01.03.96 te Vlaardingen, Daniel Cornelis 
(Daan), zoon van Gerrit Jan 
Vreugdenhit (N X ak,2) en Jannette 
Krug. 

06.03.96 te Delft, Wilfred Frans, zoon van 
Frans Dirk Vreugdenhit (D XI b,1) 
en Helene Hylkje ander Wel. 

09.06 .96 te Utrecht, Rachel Maria Adriana, 
dochter van Genit Cornelis Vreug
denhiJ (0 XI j,1) en Cornelia Maria 
Vader 

Gehuwd 
01.03.96 

26.04.96 

15 .05 .96 

te Kampen, Heleen Sirnone Vreug
denhil (0 XI o,2) met Cornelis 
(Kees) Wassenaar, gel5oren 1 
september 1962 te Rotterdam, zoon 
van Pi eter Wassenaar en Antonetta 
S tapelkal11f.. 
te Ede, Joehem Vreugdenhil (C X 
c, l) met Alie van Guilik, geboren 
15 mei 1962 te · ageningen, dochter 
van Cornelis van Guilik en Dina 
Wilhelmina Catharina van der Peppel. 
te Naaldwijk, Marinus Hendrik 
(Marien) Vreugdenhil (C X an) met 
Jacoline Huysman, geboren 16 maart 
1958 te 's- Gravenzande, dochter van 

Leendert Huysman en Johanna van 
Nieuw kerk. 

22.05.96 te Vlaardingen, Johanna Helena 
Cornelia (Joke) Vreugdenhil (N X 
ag,2) met Frans Schrijvershof, 
geboren 7 maart 1974, zoon van 
Jacobus Schrijvershof en Wilhelmina 
de Kok. 

21.06.96 te De Lier, Annette Jacoba Vreugden
hil (C X ad,3) met Gerardus Wilhel
mus Berkhoudt, geboren 4 december 
1966 te De Lier, zoon van Johannes 
Adrianus Mada Berkhoudt en 
Cornelia Adriana Maria van Luyk. 

Overleden 
11.01.96 te Naaldwijk, Jannetje Margaretha 

Vermeer (C X 1). 
20.01.96 te Delft, Jacob Vreugdenhil (C IX t). 
24.01.96 te Delft, Arie Vreugdenhil (J X c). 
02.02 .96 te Driebergen, Arendje Vreugdenhil 

(K X r,4). 
04.03.96 te 's-Gravenzande, Pietje Vreugden

hit (K X y,2). 
20.03.96 te De Lier, Huiberline Maria 

Vreugdenhil (C VIII k,2). 
25 .03.96 te 's-Gravenzande, Adrianus van 

Geest (D IX e,1). 
29.03.96 te Jordanië, Dirk Gerard Vreugdenhil 

{C X x). 
07.04.96 te Beekbergen, Wilhelmina Maria 

Riesmeijer (K X g). 
17.04 .96 te De Lier, rijntje Vreugdenhit 

(D VIII j ,l). 
23.04.96 te Den Hoorn, Jacoba Janknegt 

(C IX o). 
03.05.96 te Den Haag, Jacoba Petronelia 

Vreugdenhil (A X,7). 
22.06.96 te Delft, Johanna Geertruida 

Vreugdenhil (C IX b,7). 
Dank aan allen die hiervoor berichten instuur
den. Doet u het ook? 
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