
rugdeschakE! 
Trouw siert de Vreugdenbillen 

Familieleden of goede vrienden kunnen je, nadat je iets hebt gedaan of gezegd, vrolijk 
toevoegen: 'Zie je wel, je bent toch een echte Vreugdenhil'. Je probeert dan maar mee 
te gaan in de algemene hilariteit. Maar later vraag je je af of je met zo'n reactie wel 
uit de voeten kunt. Een echte Vreugdenhil? Bestaat er zoiets als een karakteristiek 
voor ons geslacht? Bij het schrijven van 'Het Westlands geslacht VreugdenhiP heeft 
auteur Koos Verhulst zich deze vraag kennelijk ook gesteld. 'Bezien we de Vreug
denbillen zelf dan zijn deze globaal: nuchter, degelijk, redelijk, moralistisch, afkerig 
van extreem gedrag, zuinig, democratisch en tamelijk tolerant'. Aan welke kenmer
ken hij -zie pagina 22- toevoegde: 'Net zoals de meeste Nederlanders dus!' 
Dus geen specifieke karaktertrek van dé Vreugdenhil? Misschien dat ooit een deskun
dig socioloog het ultieme antwoord op deze vraag zal geven. Stichtingsvoorzitter Dirk 
Vreugdenbil is er vooralsnog van overtuigd dat de eigenschap 'trouw' bij de doorsnee 
Vreugdenbil past en hem of haar in hoge mate siert. 

Trouw dus, door de vier eeuwen heen - want 
zover is het inmiddels al gekomen! Trouw 
ongetwijfeld samenhangend met de religieuze 
(calvinistische) achtergrond van onze voorvade
ren. Sla er de pagina's in het familieboek, 
handelend over de diverse stamvaders van de 
verschillende takken maar op na: allen zijn 

Bestuursvoorzitter Dirk Vreugdenhil 
.. ongewijzigde doelstelling .. 

Voorzitter Dirk Vreugdenhil, aandachtig naar 
deze dichterlijke woorden luisterend, wil er 
graag zijn commentaar op geven. 
'De religie heeft in de historie van het geslacht 
VreugdenhiJ inderdaad een bijzondere rol 
gespeeld. Toch heeft ook bij ons de afkalving 
van de kerkelijke geloofsbelevenis, zoals die 

zich in onze totale 
maatschappij manifes
teerde, plaats gevonden. 
Toch denk ik dat meer 
dan 50% van de huidige 
Vreugdenbillen zich nog 
steeds gelovig noemt, 
ook al is dat geloofsleven 
individualistischer 
geworden en de behoefte 
aan een gezamenlijke 
voeding van dat geloof, 
dus tijdens een kerkelijke 
samenkomst, verminderd. 
Inhoudelijk zal dat 
tweede couplet van Van 
der Grafts gedicht in onze 
familiekring nu minder 
aanslaan, al kun je 

natuurlijk wel getroffen worden door de 
dichterlijke toon'. 

Ten geleide 
Met alsnog de beste wensen voor het jaar 2000 
biedt de eerste Vreugdeschakel van deze eeuw 
allereerst een wat dieper gravende beschou
wing over onze familiestichting. 
Het bestuur belicht verder de financiële gang 
van zaken in 1998, kondigt de vierde familie
reünie aan en reageert op het te betreuren 
besluit van onze bibliothecaris -ook door hem 
zelf toegelicht- zich niet meer als bestuurslid 
herkiesbaar te stellen. 
Ook is de laatste (jammer!) bijdrage van Teun in 
dit nummer opgenomen en wordt aandacht ge
vraagd voor een schrijvende oma, een feest ter 
ere van een 85 jaar geworden oude bekende en 
een reünie in Naaldwijk, gearrangeerd door een 
naamgenoot. En niet te vergeten: nieuwe afle
veringen van onze vaste rubrieken. Kortom: voor 
elk wat wils. 
Voor een deel is deze gevarieerdheid verkregen 
dankzij bijdragen uit de lezerskring, waarmee 
het belang van uw medewerking opnieuw is 
aangetoond. U moet dus echt daarmee door
gaan: bijdragen insturen, de telefoon grijpen om 
de redactie te tippen (078-6815066) of het re
dactie-adres in Hendrik ldo Ambacht knipsels 
uit kranten en tijdschriften toesturen, waarin 
Vreugdenhil{len) het onderwerp zijn. Ja? Afge
sproken! En doet u dit dan s.v.p. vóór half april 
a.s. of zoveel eerder als mogelijk is. 
Hartelijk dank alvast! 

Redactie 

geleid. Terugkijkend zou je kunnen concluderen 
dat hij het tij heeft mee gehad: de verhoogde 
belangstelling voor genealogie in Nederland 
dateert eigenlijk van de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog en de tijd van de wederopbouw. 
Ook toen waagden Vreugdenhillen zich uit 
liefhebberij aan het opzetten van stambomen 
met beperkte omvang. Nu, in het jaar 2000, 
hebben we andere hobby's, is er de tv en de 
kabel, de computer en internet. Dirk Vreugden-
hiJ moet even nadenken bij de vraag of het anno 
2000 even voorspoedig zou verlopen als in de 
jaren '80 van de afgelopen eeuw als je een 
stichting als de onze zou willen oprichten. 
'Laten we in ons in de handen wrijven dat onze 

gedoopte lidmaten van -protestantse
kerkgenootschappen. Zie ook de slotregels -op 
de laatste na- op pagina 21. 

De voorzitter neemt het begrip trouw ook in de 
mond als hij over de financiële situatie van de 
stichting spreekt. 'Die is gezond. En dan zie 

stichting er fs, want het zou heel wat meer 
voeten in de aarde kosten om haar nu op te 

Vierde richten en om even voortvarend van start te 
je hoe belangrijk een goed en regelmatig 
verschijnend familie-orgaan is. De lezers 
vinden dat zij een goed produkt in handen 
krijgen en tonen zich bereid daarvoor te 

Het is deze generatie die zich aangesproken 
gevoeld zal hebben door de dichter Guillaume 
van der Graft toen hij in de jaren '50 dichtte: 

Wij heten dezelfde naam 
wij nemen dezelfde loop 
langs groene oevers van hoop. 
Wij hebben dezelfde stam. 

De vader heeft ons geplant 
en de zoon plant ons voort 
de heilige geest legt het woord 
van God in onze hand. 

reünie gaan als toen. En dan denk ik nog niet eens 
aan het bijna onoplosbare probleem van: 
waar vind ik een Vreugdenbil of een 

nakomeling die een taak op zich wil nemen 
betalen. Stel dat ze zich onvoldoende geïnfor
meerd voelden, dan gunden ze de inhoud van 
het blad nauwelijks aandacht en dat zou zijn 
effect hebben op de hoogte van de jaarlijkse 
donaties. Je kunt het ook zo zeggen: de trouw 
aan de Vreugdeschakel die men graag leest, leidt 
tot trouw aan de familiestichting VreugdenbiL 
Laten we daar blij om zijn!' 

Dit jaar is het twintig jaar geleden, dat Koos 
Verhulst zijn naspeuringen begon die tot 
samenstelling van ons familieboek hebben 

zoals Koos Verhulst dat destijds deed en op 
onnavolgbare wijze ten uitvoer bracht. 

Vlak voor de eeuwwisseling sprak voorzitter 
drs. Dirk Vreugdenhi J met de eindredacteur 
van de Vreugdeschakel over een aantal 
zaken. die van wezenlijk belang lijken voor 
het verleden. het heden en de toekomst van 
onze stichting. Een samenvatting. 

....................................................................... tebruari20oo--



We leven inderdaad in een andere tijd en het is 
ongelooflijk wat er in de afgelopen twintig jaar 
allemaal veranderd is. Kom je wel eens iemand 
tegen die niet zegt dat hij of zij het zo druk 
heeft? We zijn meer gaan produceren, langer 
gaan werken, hebben de VUT 

Dirk (rechts) luistert 
naar een vraag van 
eindredacteur 
Jaap Vreugdenhit 

de zoveel tijd een familiereünie, ja. Zeker, 
zeker!' 

De beleidslijn dik onderstreept: Vreugdenbillen 
betrekken en betrokken houden bij de familie, 
het geslacht, de naam en de geschiedenis door 

het verstrekken van informatie ten grave gedragen en -ook dat 
speelt mee- zijn veel indivi
dualistischer geworden. Als we 
nu tot oprichting van een 
Familiestichting Vreugdenhit 
zouden besluiten, zou de 
centrale doelstelling blijven 
wat ze nu is: informatie 

De Vreugdenhillen 
betrekken bij de 
familie, het geslacht, 
de naam en de 
geschiedenis 

via een aantal communicatiemid
delen. Waaraan Dirk toevoegt: 
'Je kunt natuurlijk proberen 
andere middelen in te zetten voor 
het bereiken van je doelstelling. 
Daarbij moet je je goed realise
ren dat we anno 2000 in een 

verzamelen, verwerken en doorgeven. En de 
middelen die we daarbij zouden inzetten? Een 
boek, ja, waarschijnlijk in een andere vorm, 
maar wat de inhoud betreft identiek. Een 
familie-orgaan, ja; werken met internet, ja; om 

Ook in 1998 weer meer donaties 

Uit de financièle cijfers over 1998 blijkt dat de 
stijging van het aantal donaties zich voortzet. Het 
jaar 19971iet met 431 donaties al het hoogste aantal 
donaties van de daarvoor verlopen tien jaar zien. Dit 
aantal steeg in 1998 opnieuw en wel tot 439. Het 
gemiddelde bedrag steeg van f. 26,33 naar f. 28, 75. 
Het bestuur is blij met deze positieve gang van 
zaken en meent daaruit te mogen afleiden dat u het 
werk van de stichting en met name van, naar mag 
worden aangenomen, de redactie van de 
Vreugdeschakel waardeert. 
Het bestuur heeft daarin aanleiding gezien om het 
aantal pagina's van ons familie-orgaan uit te 
breiden. Uit de in 1999 ontvangen donaties -we 
komen daar later op terug-concluderen wij dat u dat 
op prijs stelt. 
Alle inkomsten en uitgaven in 1998, vergeleken met 
die van 1997, vindt u terug in het volgende 
overzicht. 

Jaarlijkse donatie 

informatiemaatschappij leven. Er wordt wel 
eens een lans gebroken voor het formeren van 
regionale familieclubs. Persoonlijk zie ik dat 
niet zo zitten, nog ongeacht de vraag hoe je de 
mensen bij elkaar moet krijgen. Je moet heel 

Ontvangen 
aantal 
donaties 
verkoop boeken 
verkoop wapens 
verkoop winkel 
rente 
advertenties 
diversen 

1998 
439 

f. 12.622,50 
f. 525,00 
f. 100,00 
f. 340,00 
f. 1.110,70 
f. 0,00 
f. 0,00 

f. 14.698,20 

Uitgaven 
Vreugdeschakel 
bestuurskosten 
familiedag & winkel f. 

f. 
f. 11.807,25 

325,30 
184,24 
938,00 algemene kosten f. 

bankkosten f. 0,00 

Saldo 

13.254,79 

f. 1.443,41 

1997 
431 

f. 11.346,50 
f. 750,00 
f. 50,00 
f. 201,50 
f. 1.071,26 
f. 0,00 
f. 0,00. 

f. 13.419,26 

f. 8.784,70 
f. 660,15 
f. 139,01 
f. 311,00 
f. 0,85 

f. 9.895,71 

f. 3.523,55 

Het bestuur reken t oök nu weer graag op uw medewerking. Zoals gebruikelijk is bij dit eerste 
nummer van een nieuw jaar weer een acceptgiro ingesloten. U kun t gebruik maken van dit 
formulier. dat wij na invulling graag terugontvangen. De minimale donatie bedraagt f. 25 .-, maar· 
hogere bedragen zijn uiteraard van harte welkom. Voor uw reactie zeggen wij u bij voorbaat'veél 
dank! 

Jaap, penningmeester 
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nuchter stellen dat de bewoners van de informa
tiewereld van vandaag wat passiever zijn 
geworden: ze vinden dat ze een 'haalplicht' 
hebben, maar van een 'brengplicht' willen ze 
niet zoveel horen. Er ontstaat meer en meer 
éénrichtingverkeer. Als redacteur merk jij dat 
toch ook: je vraagt als redactie om medewerking 
aan je blad, maar de response stelt teleur. Ook 
onze secretaris stelt het vast als hij vraagt om 
mutaties (geboorte, huwelijk, overlijden enz.) 
tijdig te melden. Erg jammer, maar het gebeurt 
nu eenmaal en als bestuur moet je daar attent op 
zijn en blij ven ' . 

Blijft het bestaan van de Familiestichting 
Vreugdenhit anno 2000 zinvol? Als er één vraag 
is waarop de voorzitter spontaan en overtuigend 
reageert is het deze. ' Ik zeg niet' , aldus Dirk 
Vreugdenhil, ' dat het om een zaak van levensbe
lang gaat. Maar bijna alle mensen hebben van 
nature de behoefte om ergens bij te horen en het 
lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat daar in de 
naaste toekomst verandering in komt. Verwacht 
van mij geen dieptepsychologie: ik constateer 
slechts. Maar een willekeurige Vreugdenbil zou 
kunnen redeneren: ik behoor bij een kerkge
meenschap, voel me verwant met zus, ben lid 
van zo en ik behoor ook tot de familie 
Vreugdenhil. Een meerwaarde dus. Plus nog een 
mooie naam ook. En mág ik als Vreugdenhit 
mijn naam mooi vinden?' 

Ook in de toekomst zullen familieboek, 
Vreugdeschakel, reünie en internet bij de 
stichtingsactiviteiten worden betrokken. 'Maar 
van een dure herdruk van het familieboek zien 
we af', zegt voorzitter Vreugdenhil. Er komt e~n 
digitale versie met alle gegevens bijgewerkt tot 
de verschijningsdatum: denk aan een floppy met 
een handleiding. Wie met een computer kan 
omgaan hoef ik niet uit te leggen dat raadple
ging van deze versie in feite gelijk staat met die 
van de huidige versie: het boek. Voor wie dat 
niet kan zal een goedkopere heruitgave van het 
familieboek beschikbaar komen. Hoe die eruit 
zal zien kan ik wellicht op de komende reünie 
vertellen. 
De continuïteit van ons familie-orgaan is erg 
belangrijk. Als bestuur blijven we daar attent op. 
We vertrouwen dat in de ontstane redactievaca
ture spoedig zal worden voorzien. Het wordt 
steeds moeilijker mensen te vinden die bereid 
zijn mee te werken aan de te ontplooien 
activiteiten. Maar om tal van redenen is het 
gewenst dat de redactie van de Vreugdeschakel 
uit meer dan één redacteur bestaat. 
Aan de verbreding van onze kring door het 
aanhalen van nauwere banden met Vreugdenbil
len in het buitenland -mondialisering of 
globalisering- via internet wordt de nodige 
aandacht besteed. We hebben Martijn Vreug
denhit (E XI b ,l) te Zoetermeer bereid gevonden 
als nieuwe beheerder van onze website op 
internet te fungeren. Ook over deze activiteiten 
meer tijdens de komende reünie. 
Uiteraard hoopt het bestuur op deze vierde 
Vreugdenbillendag weer vele familieleden te 
ontmoeten. Op dit moment wens ik alle 
Vreugdenbillen waar ook ter wereld mede 
namens mijn collega-bestuurders een in alle 
opzichten heel voorspoedig 2000 toe. En wie 
weet dan tot ziens later dit jaar' . 

Jaap (red.) 



Zinvol vakantiewerk 

Soms zoek je het als redacteur ver weg, maar het nieuws ligt als het ware op straat. 
Vandaar dat ik besloot om het, evenals de vorige keer, dicht bij huis te houden. Met 
mijn vrouw Titia ben ik voor deze laatste bijdrage aan tafel gaan zitten om haar 
ervaringen, opgedaan tijdens de diaconale vakantieweken in Lunteren, op papier te 
zetten. Zij ontmoette daar niet alleen vele vakantiegangers, maar ook een naamgeno
te, Annie VreugdenhiJ uit De Lier (K XII, f) die in een andere groep als vrijwilligster 
werkte. Twee V reugdenhillen die elkaar tevoren niet kenden. 

Wat houdt dat diaconale vakantiewerk nu 
eigenlijk in? Het doel ervan is ouderen die -om 
welke reden dan ook- zelf niet in de gelegenheid 
zijn met vakantie te gaan, de mogelijkheid te 
bieden hun vakantie door te brengen in vakan
tiehuizen van de protestantse kerken. De leiding 
daarvan is geheel in handen van enthousiaste 
vrijwilligers, waardoor de kosten laag zijn. 
Waar die nog bezwaarlijk zijn kan de plaatselij
ke diaconie meestal wel iets regelen . 
Titia legt uit dat er verschillende groepen zijn: 
'De groepen worden aangeduid met een kleur. 
De gele groep omvat de mobiele vakantiegan
gers. Dat zijn mensen die met behulp van een 

verwelkoming van de vakantiegangers wordt 
voorbereid, alles wordt gecontroleerd, we 
zorgen voor een bloemetje op de kamer, 
bekijken of hulpartikelen zoals een papegaai 
boven een bed goed functioneren, leggen de 
gevraagde extra kussens neer en ga zo maar 
door. En natuurlijk bekijken we zorgvuldig het 
weekprogramma: wat gaat er allemaal gebeu
ren? ' 
Over de sfeer tijdens zo'n vakantieweek merkt 
Titia op: 'Het leuke daarvan is dat de onderlinge 
sfeer erg goed is. De mensen zijn allen erg 
gelukkig. Er komen verhalen los van vroeger en 
soms komt er ook wel eens een traan. Men is 

rollator e.d. nog (bijna) alles 
zelf kunnen doen. Het zijn dus 
gasten die bij de dagelijkse 
verzorging weinig hulp nodig 
hebben. De blauwe groep 
bestaat uit mensen die wat 

Vrijwilligers worden 
voornamelijk gewor
ven via de kerken 

dankbaar voor alle kleine dingen 
die je voor de mensen doet. De 
band tussen de vrijwilligers is 
meestal ook erg goed. Het is 
hard werken, maar je krijgt er 
gegarandeerd iets voor terug'. 

minder mobiel zijn, meer rolstoelgebruikers, die 
meer hulp nodig hebben, zoals bij het wassen en 
aankleden. En dan is er nog een derde groep, de 
groene, die intensievere verzorging vereist. 
Als vrijwilliger', gaat Titia verder, 'kun je je 
aanmelden voor een bepaalde groep. Zo heb ik 
me aangemeld voor de gele groep omdat bij 
zwaar tilwerk mijn rug het nogal eens laat 
afweten. In die gele groep, dus met mobiele 
mensen, zijn minder vrijwilligers nodig dan bij 
de andere groepen'. 

De vrijwilligers worden voornamelijk geworven 
via de kerken. Wie zich opgeeft krijgt eerst een 
uitnodiging voor een kennismakingsdag, tijdens 
welke alle vrijwilligers elkaar leren kennen. 'Op 
zo'n dag', zegt Titia, 'ga je je voorbereiden op 
de week met de gasten. Vóór hun aankomst 
wordt er natuurlijk ook heel wat werk verzet. De 

Bestuur en redactie ontvingen met Kerst en 
Oud & Nieuw weer allerlei wenskaarten. 
Deze kwam van mevrouw A.W. Vreugdenkil 
te (waarschijnlijk) Nieuwegein. 

Toen Titia zich voor een bepaalde week als 
vrijwilligster opgaf en een indeling op schrift 
kreeg toegestuurd, zag ze twee keer de naam 
VreugdenhiJ staan. Dat was even schrikken 
maar er bleken twee verschillende voornamen 
bij te staan. Op de kennümmkingsdag was-ook 
de leiding van de andere groep aanwezig en dus 
ook naamgenoot Annie. Er werd snel kennis 
gemaakt en Titia herinnert zich dat Annie zelfs 
haar stamboom kende. Tijdens de bewuste 
vakantieweek hebben beide Vreugdenbillen 
eveneens contact met elkaar gehad en veel 

Titia (rechts) en Annie Vreugdenkil met een 
oudere vakantiegangster 

gelachen. Want plezier wordt er tijdens zo'n 
week absoluut gemaakt. 

Wilt u meer weten over di~vrijwilligerswerk? 
Bel dan met het vakantiebureau in Lunteren, 
telefoon 0318-48.66.10. Ouderen die zich 
willen opgeven voor zo'n vakantieweek 
kunnen het beste contact opnemen met de 
diaconie van de kerkelijke gemeente. 

Vreugdenbillendag 2000 
Op een zaterdag in de maand oktober van dit jaar is er weer een Vreugdenhillendag, 
de vierde in successie. Het duurt nog wel even, maar de voorbereidingen zijn al in 
volle gang. De contacten met het zalencentrum De Brug in 's-Gravenzande zijn 
gelegd en er wordt gewerkt aan een programma, waarin het thema De Vreugdenkil 
in verleden en heden centraal zal staan. 
De laatste jaren heeft het bestuur van onze familiestichting gewerkt aan het 
inkleuren van witte vlekken in ons familieboek en daaraan zal aandacht worden 
besteed. Ook zal belangstelling worden gevraagd voor foto's van Vreugdenhillen uit 
verleden en heden. We koppelen deze informatie maar tegelijk aan het verzoek om 
foto ' s, die in uw bezit zijn, daarvoor beschikbaar te stellen. Doet u dat, stuurt u ze 
dan met onderschrift aan onze secretaris, onder vermelding 'Vreugdenhillendag 
2000'. 
Verder willen we de vrije-tijdsbesteding van de VreugdenhiJ onder de aandacht 
brengen. Heeft u een leuke hobby of vrije-tijdsbesteding en voelt u ervoor daarmee 
op de komende reünie voor de dag te komen, neemt u dan contact op met 

Ria VreugdenhiJ 
Oudelandstraat 119 
2691 CD 's-Gravenzande 
telefoon 0174-41.22.41 

of Abraham VreugdenhiJ 
Noordlandseweg 102 
2691 KN 's-Gravenzande 
telefoon 0174-42.03.61 

In het juninummer van de Vreugdeschakel uiteraard meer nieuws over deze 
Vreugdenhillendag! 

• 
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Bibliothecaris neemt afscheid 

De afgelopen drie jaar heb ik het genoegen 
gehad mee te mogen werken aan het project 
Digitalisering Nederlandse Volkstellingen 1795-
1971. Het doel van dit project is het redden van 
de ondergang van de gepubliceerde gegevens, 
door alles -40.000 pagina's- te scannen en als 
computerbeelden beschikbaar te maken. 
Daarmee is ook het tweede doel genoemd: het 
beschikbaar maken van de gegevens voor een 
groter publiek. Naast het scannen van de 
publicaties is van de telling van 1899 ook een 
inhoudelijke conversie gemaakt. Dat wil zeggen 
dat alle cijfers ook electronisch als cijfer 
beschikbaar zijn in gegevensbestanden, die via 

Na vergelijking viel besluit 

stichting gegevens te verzamelen over publica
ties van familieleden. Nu wil ik niet zeggen dat 
hierop nooit is gereageerd. Er zijn incidentele 
toezendingen van publicaties geweest; in een 
enkel geval zelfs een grote hoeveelheid en er is 
één familielid dat altijd eigen publicaties 
instuurt. Maar alles overziend denk ik toch zo 
langzamerhand: 'Waar doe ik dit eigenlijk 
voor?' 
De resultaten van de Volkstellingen staan na 
drie jaar op CD-ROM; daar zijn er al enkele 
tientallen van verkocht. Er is een symposium 
over gehouden en er is zelfs nog een internatio
naal congres gepland. Maar de bibliografie van 

het programma Statline te raadplegen 
zijn. (Voor geïnteresseerden: kijk 
eens op de internetsites 
www. volkstelling.nl en www.cbs.nl). 
Het project werd geleid door een 
team, bestaande uit vier personen 

Bibliografie staat 
stilletjes op de 
computer .. 

de familie staat na twaalf jaar nog 
stilletjes op mijn computer thuis. 
Voor de Volkstellingen willen we 
graag doorgaan met vervolgprojec
ten, waarin ook voor andere jaren 
de cijfers inhoudelijk toegankelijk 

(onder wie ikzelf). Niet alleen de teamleden, 
maar ook anderen, die aan het project meewerk
ten, hadden een zeer enthousiaste en positieve 
houding. We wisten dat het kon en daarom 
moest en zou het project slagen. Daarnaast 
waren er ook veel belangstellende reacties van 
buitenaf, onder meer van potentiële klanten. 
Als je aan zoiets meewerkt ontstaat wel eens de 
neiging zo ' n project te vergelijken met andere 
dingen waarmee je bezig bent. Dat overkwam 
mij eigenlijk onwillekeurig in de loop van het 
vorige jaar. Ik ben al twaalf jaar bezig voor onze 

C-0 ~-O,.,..p""'m•.e-u!!lllwl.t·l•. srJT .. 'heresia 

l.__.....,; Vreugdenhil-Werdler (D IX k) te 
~ Amsterdam in het nieuws ge eest, nu 

1"1 \ in verband met de koningsman te van 
"-" koningin Beatrix, die niet het originele 

kledingstuk is, dat Willem I, Willem II, 
Willem ill en Wilhelmina bij hun 
inhuldiging droegen. De oorspronkelijke 

koningsmantel is al niet meer gedragen oor 
Juliana, omdat een Zwitserse couturier deze op 
eigen ini ·atief had vervangen. De vervangende 
mantel moest ·n 1980 voor de inh1:1 diging van 
Beatrix door onze naamgenote worden gerepa
reerd met gebruikmaking van een, door iemand 
uit de C&A-familie afgestane, hermelijnen jas. 
Aldus tekst en uitleg in de kranten van 24 
november jl. 
e Willem Otterspeer, Leidse schoonzoon van 
Jan van Dalen en Loes van Dalen-Vreugdenhit 
(K X e,3) te Hillegom is de officiële biograaf 
van de in 1995 overleden auteur W.F. Hermans. 
Filosoof en historicus prof. dr. Otterspeer, die 
bekendheid verwierf met zijn biografie van de 
filosoof Bolland, maakt eerst zijn geschiedenis 
van de Leidse Universiteit af. Volgens NRC 
Handelsblad moet de biografie van Hermans 
over zes á zeven jaar klaar zijn. Het budget 
ervoor wordt geschat op 600-700 duizend 
gulden. e Over schrijvers gesproken: wist u dat 
in de nieuwste (13e) druk van de Grote Van 
Dale 9.729 citaten zijn vermeld en dat Maarten 
Biesheuvel, zoon van Cornelis Biesheuvel en 

worden gemaakt. Daarnaast zijn er nog andere 
(persoonlijke) zaken, die ik zou willen aanpak
ken. Aangezien ik niet voor alles voldoende tijd 
heb, zal het na het bovenstaande duidelijk zijn 
dat ik met het werk voor de Familiestichting 
Vreugdenhil -dat ik overigens altijd met veel 
plezier heb gedaan- wil stoppen en het bijhou
den van de bibliografie aan een ander ga 
overlaten. 
Het bestuur wil wel graag een bibliothecaris in 
zijn midden houden, dus wie zich geroepen 
voel, die melde zich! 

Huihertje Vreugdenhit (K IX b,2) daarin 
vertegenwoordigd is met 45 citaten? En moet hij 
daar trots op zijn? Volgens NRC Handelsblad 
niet, want alle citaten werden willekeurig bij 
elkaar gesprokkeld en zeggen eigenlijk meer 
over de leesgewoonten van de redacteuren van 
de Van Dale. e Even tussendoor: de Engelse 
schrijver en lexicograaf dr. Samuel Johnson 
( 1707-1784) blijkt ooit over woordenboeken te 
hebben gezegd dat het net horloges zijn: het 
slechtste is beter dan geen en zelfs het beste kun 
je nooit helemaal vertrouwen. e Deze uitspraak 
heeft dus niets te maken met een Vreugdenhil. 
Wat nu volgt daarentegen alles en wel met 
Maarten Vreugdenhit (K X j) te Dieren, eens 
een der oprichters van onze familiestichting, die 
recentelijk aankondigde dat de in 1993 gestarte 
werkzaamheden van de Stichting Steun Tsjechië 
-zie nr. 40- na circa 6,5 jaar zullen worden 
stopgezet. Welk goed zal Maarten na deze 
hectische tijd van zeer aansprekend goed-dóen 
ontmoeten? 
e Heel toevallig dat het in een brief van Corrie 
van der Helm- Vreugdenhit (K X y,6) te 
Burlington, Ontario, Canada ook over een 
ontmoeting ging en wel van Corrie met haar drie 
jongere zussen en haar schoonzuster Ria 
Vreugdenhit, die dit najaar op bezoek kwamen 
in Canada om daar onder meer Thanksgivings
day met de traditionele kalkoen te vieren. 'Ze 
mogen van mij elk jaar komen', aldus Corrie, 
die ook meldde van de Vreugdeschakel te 
genieten. 'Ik lees hem van A tot Z. Keep up the 
good work!' Dank je wel, Corrie, voor je brief 
en je compliment. e Een compliment in ander 
opzicht verdient stellig Martin Vreugdenkil 

Ik zal in ieder geval met belangstelling de 
ontwikkelingen blijven volgen, niet alleen van 
de bibliografie, maar ook van de genealogie en 
alle andere familiezaken. 

Tom Vreugdenhil (0 X z). 

Van het be~tuur 
Onmisbare invulling 
Tijdens de bestuursvergadering van november 
vorig jaar heeft Tom Vreugdenhil aangekondigd 
zich in de voorjaarsvergadering 2000 niet meer 
beschikbaar te zullen stellen. 
Het bestuur betreurt deze beslissing. Als biblio
thecaris heeft Tom gedurende zijn zittingsperio
de veel voor onze familiestichting betekend. Hij 
heeft de basis gelegd voor onze bibliotheek en 
deze uitgebouwd tot een aanzienlijke verzame
ling van nagenoeg alle in de loop der jaren op 
schrift gestelde producten van onze familie
leden. Op een zeer gedegen en systematische 
wijze heeft hij de nodige gegevens verzameld, 
daarbij gebruik makend van zijn kennis van de 
bibliotheekwereld. 
Tom heeft onze familiestichting bovendien 
ingeleid in de wereld van de automatisering. Dit 
laatste heeft vooral betrekking gehad op de 
digitalisering van onze gegevensbestanden en 
de opzet van de eerste versie van onze website 
op internet. 
Kortom, Tom heeft met zijn werk een onmisbare 
invulling gegeven aan een aantal belangrijke 
doelstellingen uit onze statuten. Wij danken hem 
hiervoor! 

(code onbekend) die heeft meegewerkt -aldus 
een nieuwsbrief van het Nationaal Epilepsie 
Fonds- aan een nog niet afgerond hersenonder
zoek in het Instituut voor Neurobiologie in 
Amsterdam, om een goede medische behande
ling van epilepsie mogelijk te maken. e Ook 
aan het adres van Anke Vreugdenhit te 
Maasdijk, die in een apotheek in De Lier werkt 
en in het medium van de Westlandse apotheken 
PR bedreef voor het beroep van apothekersassis
tente. e En voor twee verpleegsters Vreugden
hil. Zoontje Jorik van onze secretaris, geboren 
12 augustus vorig jaar, heeft in de afgelopen 
maanden veelvuldig in ziekenhuizen gelegen. 
In twee gevallen was zijn directe verzorgster een 
Vreugdenhil. In het Rotterdamse Sophia 
Kinderziekenhuis was dat Agnes Vreugdenhit 
(D XI af,2) en in het Reinier De Graaf Gasthuis 
te Delft Esther Vreugdenkil (K XII f,2). e 
Tijdens het tv kijken kun ook je ineens de naam 
VreugdenhiJ tegenkomen. Gefingeerd ditmaal, 
zoals in de aflevering van 3 december jl. van de 
politieserie Baantjer (RTL 4), waarin een André 
Vreugdenhit figureerde. Gelukkig bleek hij niet 
de moordenaar te zijn. e Nog een heuglijk feit 
uit 1999: op 1 december waren J.M. Looye en 
N.J. Looye-Vreugdenhil (C IX m,3) vijftig jaar 
getrouwd. Alle reden voor ons om een verlate 
gelukwens over te brengen. e We moeten er 
voor deze keer weer mee stoppen, maar niet 
voordat we de vraag hebben gelanceerd of er de 
afgelopen maanden nog meer Vreugdenhillen 
waren die om wat voor reden dan ook de 
aandacht of zelfs een compliment verdienden. 
Als wij het geweten hadden .. Er moet misschien 
meer getipt worden in die 21e eeuw! 
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Moeder (oma) schreef over haar gezin Blijendaal 

Een half jaartje geleden was ik op bezoek bij Cootje Kramer-Vreugdenkil (K X f,2) in 
Waalre om met haar een vraaggesprek te hebben voor ons familieblad. Bij mijn 
vertrek gaf ze me een blocnootje mee, dat ons beider grootmoeder ]aapje Vreugden
kil-Noordam (K IX b) voor ruim tweederde had volgeschreven. Het was te voorschijn 
gekomen na het overlijden van (tante) Annie Vreugdenbil (K IX b,9). Wat oma heeft 
opgeschreven in -hoogstwaarschijnlijk- de jaren zestig gaat in hoofdzaak over haar 
jeugd en het gezin Blijendaal, zoals zij haar gezin (Vreugdenhil) aanduidt. 

Van een aantal feiten die oma verwoordt had ik 
natuurlijk op z'n minst iets gehoord, maar bij 
lezing kwam ik ook passages tegen die een 
verrassing inhielden. 
Een van die verrassingen had te maken met de 
opleiding van (tante) Annie. 'Een zusje', 

studiegeld, heeft voor gestemd. Vader was 
tegen. Het vroegere begrip: meisjes moeten 
huishouden leeren, domineerde ook bij hem' . 
Natuurlijk ben ik, de oudste kleinzoon, blij dat 
het zo gelopen is, maar toch heb ik een beetje 
medelijden met mijn opa, die het allemaal toch 

tekende oma op, 'ging op de indus
trieschool, en wilde liever naar de 
kweekschool, om voor 't onderwijs 
opgeleid te worden. Maar in die tijd 
moest alles betaald worden, over de 
honderd gulden schoolgeld en dan nog 

Een beetje 
medelijden 
met opa 

maar moest opbrengen. Maar ja, hij 
was tegen en zelfs de commensaal... 

Interessant ook voor buitenstaanders 
zijn de eerste twintig paginaatjes 
waarop oma beschrijft hoe het ruim 

de boeken enz. Twee broers op het gymnasium, 
ook honderd twintig gulden per jaar voor ieder, 
plus boeken enzovoort, hoe kon dat allemaal?' 
En wat is er toen gebeurd? Het grote gezin -
vader, moeder en tien kinderen- zal over dit 
probleem stemmen. Resultaat: 'De meeste 
stemmen waren voor kweekschool. Zelfs de 
commensaal, die eigenlijk een huisgenoot was, 
maar die er was om onkosten te bestrijden voor 

Op 18 december jl. heeft Tiemen VreugdenhiJ 
(N X j) in Restaurant Plaswijck in Rotterdam
Hillegersberg zijn 85e verjaardag gevierd. Het 
feest werd Tiemen, Va Va Ve Zo (vader van 
vele zonen) aangeboden door zijn vijf zonen. 
Zijn zoon uit Australië was met dochter Laura 
en zoon Frank speciaal overgekomen om dit 
feest met familie en kennissen te vieren. 
Aan alle genodigden was een brief verstuurd 
met het verzoek om een speciale herinnering aan 
Tiemen aan een A-viertje toe te vertrouwen. De 
inzendingen hebben geleid tot een heel mooi 
boekwerk over Tiemen. 

honderd jaar geleden in een aantal opzichten in 
het Westland op de boerderij toeging. 
Ze noteert: 'Wij leefden omstreeks 1886 en er 
waren gansch andere toestanden dan die wij nu 
bijna 100 jaar later beleven' . In oma's visie zijn 
de boeren meestal welvarend, terwijl de 
arbeiders leven in betrekkelijke armoede en 
moeten werken van 's morgens vroeg tot 
's avonds laat. Een van die boeren heet Wester-

Oma "Blijendaal" 
met vijf van haar 
tien kinderen. 
V.l.n.r.: Adrie, 
Bertha, Simon, 
Annie en Co, 
omstreeks 1920 

Tiemen Vreugdenbil 85 jaar 
Sillevoldt waren goed vertegenwoordigd. 
Tiemen heeft tezamen met zijn vader Arie 
honderd dienstjaren bij Van Sillevoldt (spece
rijen merk Silvo) volgemaakt. 
Een grote verrassing voor de jarige was het 
optreden van een deel van het koor Het 
Christelijk Mannenkoor Prins Alexander, 
waarvan Tiemen lid is. Daarna werd hij verrast 
met een optreden van een aantalleden van het 
orkest Musicapelle, in welk orkest Tiemen 
eerste viool speelt. 
Een gedenkwaardige dag! 

dam (dat is haar vader, die Noordam heette) en 
hij bezit een kapitale boerderij in de omgeving 
van Kleidorp (de gefingeerde naam voor 
Maasland). Hij is lid van de gemeenteraad, 
diaken in de N.H. kerk, lid van het bestuur van 
de christelijke school en lid van het polderbe
stuur. Het is de tijd van het liberalisme op 
kerkelijk gebied, het verval waartegen onder 
invloed van dr. A. Kuyper geprotesteerd wordt. 
Zo ontstaat de doleantie, die -aldus oma- 'een 
grote vlucht neemt'. Ook landbouwer Wester
dam behoort tot de dolerenden en wordt later 
ouderling: 'in alle getrouwheid vermanende als 
het nodig was'. 
Op 61 -jarige leeftijd overlijdt hij en bij zijn 
begrafenis concludeert de dienstdoende 
predikant dat hij nog nooit een begrafenis heeft 
meegemaakt waarbij zoveel belangstellenden 
aanwezig waren. Een alom geacht Westlander 
was heengegaan. 

Het gezin Blijendaal, de kerk en het daarmee 
samenhangend verenigingsleven (oma was vele 
jaren secretaresse van het zgn. ouderbestuur van 
de kleine m.v. = meisjesvereniging), het 
Oranjehuis (op 13-jarige leeftijd reed ze samen 
met haar broer met paard en wagen naar Delft 
om de begrafenis van koning Willem III mee te 
maken) en tenslotte de bejaardensociëteit, waren 
zaken die volgens oma's geschrift een belangrij 
ke plaats in haar leven hebben ingenomen. 
Maar -zo heb ik me tenslotte afgevraagd
waarom heeft ze dit alles opgeschreven? En in 
haar typische handschrift in de oude spelling 
(De Vries en Te Winkel), terwijl ze in 1934 toch 
heeft meegemaakt dat de spelling Marchant 
werd ingevoerd. Zou ze van die spelling niet 
gediend zijn geweest, evenmin als mijn vader 
die de spelling Marchant steevast aanduidde als 
'Nederlands in hemdsmouwen'? En hoe is dat 
bijna volgeschreven blocnootje, welhaast een 
relekwie, bij haar dochter terechtgekomen? Om 
ooit eens in handen te geraken van een van haar 
kleinzoons, die in de jaren vijftig een tijd met 
vrouw en kind (en hond) op de slaapetage bij 
haar inwoonde! Die daardoor toch een wat 
specialer band heeft gekregen met de schrijven
de moeder uit het gezin Blijendaal en die er 
bovendien van overtuigd is dat oma het maar 
wát leuk zou hebben gevonden dat aan haar 
geschrift aandacht zou worden besteed in de 
Vreugdeschakel. 

Behalve familieleden hadden vele kennissen 
gehoor gegeven aan de uitnodiging: er was een 
grote opkomst. Ook oud-collega's van Van 

Va Va Ve Zo: 
vader van vele zonen .. 
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Weerzien na ruim zestig jaar 

en met name voor hen, die in het schooljaar 
1930-1931 in de eerste klas zaten bij een zekere 

speurwerk vereiste. Negen oud-klasgenoten 
bleken inmiddels te zijn overleden en drie 

geëmigreerd naar Canada en Nieuw 

Joehem W.I. Vreugdenkil (C X t) te Naaldwijk
eerder hoofdpersoon in een artikel in nummer 
39, februari 1998, naar aanleiding van het 
weerzien van een Poolse vriend- is weer in het 
nieuws geweest. Opnieuw wegens een weerzien 
haalde hij de kolommen van een aantal regiona
le bladen in het Westland. Dat gebeurde 
afgelopen jaar in de maanden mei en juni. 

juffrouw Van Zwet: jongens en 
meisjes die in 1999 de leeftijd van 
75 jaar hadden bereikt of zouden 
bereiken. 
In die klas zaten destijds zo'n 
vijfenveertig kinderen. Samen met 
een oud-klasgenoot kreeg Joehem alle 
adressen van de betrokkenen te 

Opgespoord .. 
En nu hier 
zoals het 

Zeeland. 'Maar', aldus een van de 
genodigden die een heel gedicht aan 
de reünie had gewijd, 'ook die drie 
werden opgespoord en zijn nu hier 
zoals het hoort'. 

hoort! Hij liep al jaren rond -aldus de publicaties- met 
het idee een reünie te organiseren voor oud
leerlingen van de Rehobothschool in Naaldwijk pakken, ook van de meisjes, wat uiteraard meer 

.. de klas van toen 
met in de cirkel 
Joehem W.I. 
Vreugdenkil .. 

Vreugdenhilkroniek 
De gegevens hebben ditmaal betrekking op mutaties in de burgerlijke stand tussen 1-7 en 31 -12-1999. 

Geboren 30-09-1999 te Vianen, Gerrit Jan Vreugdenhil 
12-08-1999 te Amsterdam, Jorik Marien, zoon van (0 XI r,3) met Jacoba W. Koopman, 

Arie Maris Vreugdenhi l (C X y,2) en geb.1-8-1977 te Vianen, dochter van 
Suzanna W. Sauerbreij J. Koopman en J.W. Fortuyn 

12-08-1999 te Naaldwijk, Ruben Hendrik, zoon van 
Huibrecht Vreugdenhil (K XI v,6) en 
Hillegonda van de Bos 

19-08-1999 te Elp, Justin, zoon van Joehem (Johan) 
Vreugdenhil (C XI u,2) en Neeltje A. 
(Agnes) Vreugdenh il (C X ae,1) 

Gehuwd 
07-07-1999 

Overleden 
04-07-1999 

31-08-1999 

13-09-1999 

26-10-1999 

06-12-1999 

te Den Haag, Petronelia Teuna 
Vreugdenhil (0 IX j,2) 
te 's-Gravenzande, Andries Arie 
Vreugdenhil (C X f) 
te Hilversum, Gozewinus Gerrit 
Dekker (N IX g,2) 
te 's-Gravenzande, Klazina Johanna 
van Staalduinen (C X u) 
te Haulerwijk, Gerrit Vreugdenhil 
(NIX k,4) 

te Leusden, Pieternella Plonia 
Vreugdenhil (C XI c,3) met Paul 
Oudraad, geb. 31-01-1965 te Purme
rend, zoon van W.E. Oudraad en 
E.Daems Dank aan allen die hiervoor bericht instuurden. 

Doet u het ook? 

Door storting of overmaking van het bedrag naar de Familiestichting Vreugdenhil, 
onder vermelding van het desbetreffende artikel, zijn verkrijgbaar: 

afschrift Stichtingsakte Familiestichting Vreugdenhil 
boek 'Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, bijkans vier eeuwen 
genealogie' door J. Verhulst (475 pagina's) 
reproductie familiewapen, ware grootte, met toelichting 
borduurpatroon familiewapen, A3 formaat, met toelichting 
herinneringsbord Vreugdenhillendag 06.10.90 (Delfts blauw) 
Vreugdenhillen(strop)das met familiewapen (in blauw en grijs) 
balpen met inscriptie: Familiedag 1995 Vreugdenhil 
Vreugdenhillenmok * (wit met donkerrode opdruk) 

7,50 

75,00 
25,00 

3,00 
37,50 
19,50 
7,50 

12,50 

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

*) Dankzij een aanvullende bestelling is het weer mogelijk deze mokken te verkrijgen. 

-s 

De reünie vond plaats op 19 mei: 
dertig klasgenoten van weleer zagen 

elkaar na ruim zestig jaar terug in De Kandelaar 
in Naaldwijk, waar 's morgens -de ontmoeting 
vond plaats tussen 10.30 en 20.00 uur- de 91-
jarige juffrouw van de tweede klas haar 
opwachting kwam maken. Ze bleek alle voor- en 
achtemamen van de oud-leerlingen nog te 
kennen. Tussen de lunch en het koud buffet 
maakten de reünisten een rondrit per bus door 
het Westland. 
Voor zover wij hebben begrepen was iedereen 
enthousiast over deze dag en werden Joehem 
VreugdenhiJ en zijn mede-organisatoren terecht 
voor hun centrale rol in dit gebeuren geprezen. 
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