
Een dag die je een goed gevoel gaf 
Er is een gezegde: 'Laat uw leven sober zijn, maar rijk aan feesten'. Nu bestaat er 
natuurlijk geen twijfel aan de sobere levenswijze van de Vreugdenhillen, die op hun 
tijd heus wel van een feestje houden. Maar of zij nu van die uitbundige feestgangers 
zijn die agendaruimte te kort komen om alle komende festiviteiten en hoogtijdagen te 
noteren, dat zeker ook weer niet. Als hun eigen familiestichting, die zij overigens een 
warm hart toedragen, eens in de vijf jaar een feestje organiseert en ze zijn er al één of 
twee keer naartoe geweest, dan lijkt het alsof vele naamgenoten vinden dat dat 
welletjes is. Met het gevolg dat er geen 400 of 500 Vreugdenbillen naar een familiereü
nie komen maar zo'n 150, wat op zichzelf natuurlijk nog een respectabel aantal is. En 
zo was het ook op 7 oktober jl.: prachtig weer met volop zon, een riante plaats van 
samenkomst met vriendelijke mensen om je heen, allemaal familieleden, een geva
rieerd en goed opgezet dagprogramma dat soepel en tot ieders tevredenheid verloopt 
en met een goed gevoel en een ingelijste herinnering plus een bloemetje weer naar 
huis. Een dag die in alle opzichten geslaagd mag worden genoemd. De thuisblijvers 
kunnen alleen maar zeggen: 'jammer dat ik er niet bij was' ... 

Speciale borden leiden de vreemdelingen in 
's-Gravenzande op die 7' oktober feilloos naar 
De Brug. Voor de deur bevestigt een groot bord 
dat je inderdaad op het juiste adres bent en dat 
je van harte welkom bent. Een jongedame 
speldt je een corsage op. Ceremoniemeester Job 
schudt je de hand. Bestuurslid Ria heeft 
gegevens over het programma van Deo Sacrum 
in de middaguren voor je bewaard. En voordat 
je het weet ben je in een geanimeerd gesprek 
met Zeeuwse naamgenoten die ook nog 
caravanenthousiastelingen blijken te zijn. 
Ik drink voorzichtig koffie met de rechterhand, 
in m'n linker heb ik het schoteltje, een bloc
nootje en een pen. Nauwelijks heb ik het laatste 
slokje koffie weggeslikt of ik word aan mijn 
mouw richting de grote zaal getrokken: 
opschieten, voorzitter Dirk en ceremoniemees
ter Job staan klaar om het officiële startschot te 
lossen. Als eerstgenoemde zijn toespraak -het 
belangrijkste daaruit treft u elders in dit 
nummer aan- beëindigd heeft, vertelt de 
ceremoniemeester wat er voor ' s morgens en 's 
middags gepland is. En wat de hoogtepunten 
van de middag betreft, vraagt hij aandacht voor 
wat de heer Smit over het Vreugdenbillenlaan
tje weet- of misschien 
komt onthullen wat hij 
niet weet- de koorzan
gers en de veiling. 

C ereii/Oiliei/Jeester 

Job Vreugdenhitleidt 

her dagprogramma in 

Als Job Vreugdenbil het spreekgestoelte voor
lopig laat voor wat het is en nog wat vragen 
hier en daar heeft 
beantwoord, zie je 
de ruimten in De 
Brug langzaam 
steeds leger 
worden. 

Beelden van 
Westland ... 

Als je goed luistert hoor je buiten motoren die 
beginnen te draaien en wegrijdende auto's. In 
een van die auto's bevindt zich voorzitter Dirk, 
die een persoonlijk verslag van de tocht -zie 
eveneens elders op deze pagina' s- heeft 
toegezegd. In een hoek van eeiLder zalen zitten 
enkele gasten naar een tv-scherm te kijken, 
waarop beelden uit het Westland te zien zijn. 
Bestuurslid Abraham staat bij het groepje en 
geeft zo nu en dan een korte toelichting. 
Kinderstemmen klinken op vanuit een andere 
ruimte: zes of zeven kleuters dansen en 
springen op een enorme opgeblazen luchtmatras 
en hebben een lol van jewelste. Andere 
kinderen zitten met het puntje van hun tong uit 
hun mond aan een tafel platen te bewerken met 
kleurpotloden. 

Dm1sen en springen tenrijf Wim \'reugdenhil ( BX g. 1 ). 

:ijn ITmnr en et'n ra11 ~1}11 dochters roehjken 

In één der zaaltjes liggen stapeltjes boekenbro
chures en ander drukwerk op een tafel uitge
stald. Ik ontdek een klein boekje over de 
schoolstrijd en het boek Simsom, beide ooit 
geschreven door mijn vader. Verderop ligt het 
proefschrift van mijn zoon. Dat gevoel wordt 
nog sterker als ik ergens een tegeltje ontdek 
waarop het huis is afgebeeld waarin mijn 
grootvader is geboren. Te gek, zèg! Als 
secretaris Aat, die in deze ruimte de geheimen 
van het softwareprogramma Pro Gen voor 

Ten geleide 
Later dan anders komt dit nummer van de 
Vreugdeschakel in uw brievenbus en dat 
heeft alles te maken met de Vreugdenhilien
reünie op 7 oktober jl. Veel aandacht in 
woord en beeld voor dit evenement dus. 
Helaas moeten wij in deze editie ook het 
overlijden van onze goede vriend Tiemen 
Vreugdenbil -van wie nog een bijdrage is 
opgenomen- memoreren. Behalve de vaste 
rubrieken treft u eveneens een bericht aan 
over de benoeming van een nieuwe 
mederedacteur. We zijn erg blij dat daarmee 
in de bestaande vacature is voorzien en dat 
het redactionele werk niet langer door één 
persoon moet worden verricht. Maar u moet 
natuurlijk wel blijven doorgaan met het 
insturen van bijdragen en ons blijven tippen 
of knipseltjes uit kranten en tijdschriften 
doorzenden. Heeft u bijdragen voor de 
volgende Vreugdeschakel, stuurt u ze ons 
dan zo spoedig mogelijk toe. Wij wensen u 
een voorspoedig en gezond nieuw jaar toe . 

Redactie 

nieuwsgierigen onthult, mijn personal data in de 
computer invoert en ik de resultaten zie, vraag 
ik me af of ik als veelgebruiker van het huidige 
familieboek sneller uit de voeten zal kunnen 
met een toekomstige digitale versie van het 
boek. Ik begeef mij vervolgens naar de zaal der 
exposanten. Pleun Vreugdenbil (C XI, ae, 4) is 
hevig geïnteresseerd in bunkerbouw, V-wapens 
en feitenmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog. 
Zijn collectie omvat posters, ansichtkaarten, 
foto ' s, landkaarten, boeken, brochures met 
bunkers, V-wapens of de streekhistorie in de 
oorlogsjaren . 'Pleun', zeg ik, 'mag ik in de 
toekomst eens bij je langskomen, want je hobby 
intrigeert me. Heeft die iets met je werk te 
maken?' Het antwoord is nee. Hij is een 
frequent bezoeker van beurzen, snuffelt voor 
zover ze nog toegankelijk zijn wel eens rond in 
bunkers uit de oorlog en probeert zijn kennis en 
verzameling op die wijze te verrijken en uit te 
breiden. Verzamelen zit overigens in de familie . 
Pleuns vader Joehem -ook één der exposanten
verzamelt oude boeken, oude landkaarten enz. 
Hij is een graver in de streekhistorie. Op zijn 
expositietafel ligt naast het Fruitkundig 
Woordenboek uit 1805 het Maandblad voor den 
Nederlandsehen Landbouwer, zoals dat in 1860 
door Tjeenk Willink werd gedrukt en verspreid. 
Zijn echtgenote Riet vervaardigt zg. antroposo
fische poppen en teddyberen. Tussen wat zij 
aan materiaal laat zien valt een door haar 
vervaardigde kerststal op. Dochter Carina 
maakt prachtige quilts. Eén van haar (doorge
stikte) wandkleden zal binnenkort ook te zien 
zijn op een tentoonstelling in Eindhoven. Pas 
later kom ik met behulp van het woordenboek 
erachter dat een quilt ook b.v. een gewatteerde 
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Een dag die je een goed gevoel gaf, vervolg ... 

deken of een dekbed kan zijn. Ja, en dan zijn er 
nog de Vreugdenhillen uit Bergen op Zoom die 
sigarenbandjes tentoonstellen. Heb ik vroeger 
natuurlijk ook verzameld. Ik herinner me nog 
dat ik, op vakantie in Katwijk aan Zee, samen 
met mijn broer om 6 uur ' s morgens de 
boulevard afliep op zoek naar sigarenbandjes 
die de avond ervoor door rokende wandelaars 
op de straattegels waren gegooid. Maar een 
verzameling sigarenbandjes zoals deze lijkt me 
uniek. Er wordt me verteld, dat papierhandel
aren vroeger wel eens opdracht kregen van 
directies van b.v. hotel-restaurants om voor 
speciale gelegenheden aparte sigarenbandjes te 
fabriceren. Zo kon de sigaar van het merk 
Abonné ergens in de jaren zestig met een 
bandje met de naam VreugdenhiJ worden 
gepresenteerd Hoe zou ik vroeger gereageerd 
hebben als ik zo'n bandje tijdens zo 'n matineu
ze speurtocht op de boulevard had gevonden? 
Later heb ik een stoel aan ons tafeltje bijge
schoven voor Corrie van der Helm-VreugdenhiJ 
uit Burlington, Ontario in Canada. Tijdens het 
gesprek blijkt dat ze de redactie al eerder per 
brief heeft laten weten de Vreugdeschakel 
iedere keer weer met erg veel genoegen te 

Een muzikaal 
onthaal... 

lezen. Op mijn beurt 
vind ik het leuk kennis 
te maken met naamge
noten -en zeker als ze in 
het buitenland wonen-

die ervoor gaan zitten om de redactie een 
briefje te sturen. CotTie zegt o.a. groos te zijn 
op de familie en uit de brief die ze me later 
vanuit Canada toestuurt -zie elders in dit 
nummer- blijkt dat ook. In de grote zaal 
worden intussen voorbereidingen getroffen voor 
de start van het middagprogramma. Ceremonie
meester Job kondigt een optreden aan van het 
kamerkoor van de zangkoren Deo Sacrum uit 
Poeldijk onder de leiding van Evert Wagter. Het 
laat zich ook over de grenzen horen -Job noemt 
concerten in Athene en Rome- en het komt dan 
wel eens met een speciale onderscheiding terug 
naar het Westland. Behalve liederen van 
Johann Sebastian Bach, Antonin Dvorák en 
Felix Mendelssohn Bartholdy worden ook wat 
vrolijker melodieën ten gehore gebracht, zoals 
'Dientje, Dientje' (die naar huis moet komen) 
en een lied over een boer die maar 'ene schoen, 
ene jas en ook maar ene vrouw had'. Een 
muzikaal onthaal dat kennelijk op prijs wordt 
gesteld. Nadat prijswinnares van de kleurplaat
wedstrijd Jasmijn is gehuldigd, geeft Job 

Prij.nrimum:s (l'llll de k/ew11'edstrijd) JmmUn \mrdt gc~/i..'licireerd 
door bestuurslid Ria Vreugdenhit 
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Gemeentearchi1·aris 
P.A. Smir 1·an 

NaaldH·ijk: 

informatie orer hN 
Vreugde1thilse 
laamje 

VreugdenhiJ het woord aan de heer P.A. Smit, 
gemeente-archivaris van Naaldwijk. Zijn opzet 
is, met behulp van lichtbeelden van oude 
kaarten en documenten, meer contouren te 
geven aan de voorstelling die men zou kunnen 

(kroosheemraden) geïnspecteerd. Daarbij 
kwam aan het licht dat een gedeelte van het 
laantje niet goed onderhouden was. De 
slijkheemraden besloten het Vreugdenhilse 
laantje af te keuren omdat het 'zeer nat of 
poelich' bleef. Verder werd bepaald dat als de 
desbetreffende eigenaren het werk niet zelf 
wilden uitvoeren, zij moesten 'abandonneren ' 
(afstand doen van het onderhoud van het 
laantje) en dat het werk op hun kosten toch zou 
worden uitgevoerd. De werkzaamheden 
bestonden uit het leveren van aarde of spijse, 
d.w.z. uitgegraven of opgebaggerde grond. 
Daarbij werd als voorwaarde gesteld, dat de 
aarde binnen het omliggende gebied moest 
worden gehaald met als grens de aan het 
'galgenveld ' gelegen Galgedijk. De kosten 
verbonden aan het herstel werden ' scaftgeld' 

r--------------------------------------------------------, genoemd. 'Het waseen 
verschuldigde vergoeding in 
geld bij de uitoefening van 
aardhaling, d.w.z. het 
weghalen van aarde en 
zoden op een bepaald terrein 

' ter herstelling van de dijk ', 
aldus de gemeentearchiva
ris. Op 25 juni wordt gemeld 
dat het werk aan het laantje 
zal worden uitgevoerd en 
dat de twee eigenaren 
bevolen werd aarde te 
leveren. De 'petten en 
poelen'(stilstaand ondiep 
watertje) dienden te worden 
gevuld met een halve voet 
(I 2 cm) aarde boven de 
oude weg'. De heer Smit 

..._ _________________________ __. zegt in het gemeentearchief 

De deell·etxruting nm de kaarr wm heTiwogheemraadR·Izap l'l/11 

De(fland 1'{111 1712 (Nu ook l'erknjglmar in dl' Vreugden
hillenH·inkel). 

hebben van het inmiddels verdwenen Vreug
denhilse laantje -of Vreuchdenhilsche Laentgen 
zoals het zo'n vier eeuwen geleden werd 
aangeduid. Een der afbeeldingen is de bekende 
kaart -zie ook ons familieboek- van Cruquius 
van 1712, waarop het Vreugdenhilse laantje ter 
hoogte van de huidige Willem van Hoofstraat in 
sierlijke letters wordt vermeld. Spreker zegt 
o.m. in het zg. Hoefslagboek, omvattend de 
periode van 1581 tot 1594, een aantal bijzonde
re gegevens te zijn tegengekomen over de staat 

van het laantje. Op basis van de gegevens 
in dat boek werden ingelanden -de 
eigenaren van land in een bedijkt gebied
aangeslagen naar de grootte (d.w.z. het 
morgental, waarbij je bedenken moet dat 
in het Westland de Rijnlandse morgen 
(0.85 ha) werd gehanteerd). Je kon dus 
uit zo'n boek precies afleiden welk 
gedeelte je onderhouden moest. (Als ik 
later Van Dale erop nasla blijkt hoef 
afgeleid te zijn van hoeve en slag van het 
Middelnederlandse woord slach, dat o.a. 
betekent aandeel in grondbezit zoals 
percelen, landerijen enz). Dijken, wegen 
en vaarten werden destijds op hun staat 
gecontroleerd door regelmatig schouwen 

plaats te laten vinden. Zo werd in 1589 ook het 
Vreugdenhilse laantje door zg. slijkheemraden 

van Naaldwijk een andere 
bron te hebben ontdekt en wel een fotoverzame
ling. Op een der foto ' s is het Vreugdenhilse 
laantje afgebeeld onder de naam 'dokterslaan
tje', genoemd naar een dokter Timmer, die daar 
tot 1920 een huispraktijk had. Deze foto is in 
1959 
genomen 
vanaf de Geen Vreugdenhillen-
Herenstraat laantje meer ... 
richting de 
Zuidweg en 
geeft een prachtig beeld van het laantje. 
De vraag is waarom er in het Naaldwijk van 
vandaag geen Vreugdenhilse laantje meer 
bestaat. De heer Smit daarover: 'Er vond in 
1956 een discussie plaats in de gemeenteraad 
van Naaldwijk over de straatnaamgeving van 
het gebied achter de Herenstraat Dit gedeelte 
was aangewezen als industriegebied. Het 
voorstel was om straatnamen te verbinden met 
namen van eigenaren van het Huis Patijnen
burg. In de jaren twintig werd in de volksmond 
in Naaldwijk het Vreugdenhilse laantje en later 
het Dokterslaantje genoemd ter aanduiding van 
de straat tegenover de Zuidweg. Een der 
gemeenteraadsleden verzocht in 1956 dan ook 
om een van de wegen hiernaar te vernoemen. 
De gemeenteraad besloot uiteindelijk de 
historische namen van Patijnenburg hiervoor te 
gebruiken. De heer Smit zegt het jammer te 
vinden, dat het Vreugdenhilse laantje niet als 
officiële straatnaam is ingevoerd. 'Met de 
historische achtergrond en de respectabele staat 



van dienst zou deze naam zeker voort moeten 
leven in de Naaldwijkse historie', vindt hij . Wat 
rest zijn gelukkig de in het archief opgeslagen 
historische gegevens, zodat deze naam niet in 
de vergetelheid is geraakt' . Aldus de Naald
wijkse gemeentearchivaris, die van ceremonie
meester Job VreugdenhiJ een hartelijk dank
woord krijgt en een attentie voor zijn leerzame 
bijdrage aan het dagprogramma. De originele 
kaart uit 1712 wordt vervolgens professioneel 
door veilingmeester Gerrit VreugdenhiJ aan de 
meest biedende naamgenoot verkocht. Het 
eindbedrag blijkt tot f. 1. 025,- te zijn opgelo
pen en Cornelis (Cees) VreugdenhiJ van het 
gelijknamige transportbedrijf te Maasland is de 
hoogste bieder. Voorzitter Dirk en ceremonie
meester Job danken kort allen die op wat voor 
wijze dan ook zich verdienstelijk hebben 
gemaakt om van deze 7e oktober een gezellige 
en leerzame dag te maken. Wanneer, hoe en 
waar de Vreugdenhillen opnieuw bij elkaar 
komen zal onderwerp van beraad in het bestuur 
vormen, belooft de voorzitter. Bij de uitgang 
zijn er bloemen en krijgt iedereen een deelver
groting mee van de kaart van Cruquius. In een 
der zalen tref ik nog een groepje reüniegangers 
aan met Willem Ype (Wim) VreugdenhiJ (B X 
g, l) als middelpunt. Hij is de naamgenoot uit 
Oostenrijk over wie voorzitter Dirk het in het 
begin van zijn toespraak had. Wim, die masseur 
is, is hier met vrouw en drie kinderen op 
familiebezoek, een bezoek dat zo gepland is dat 
de reünie kon worden meegemaakt. Hij zegt een 
heelleuke dag te hebben gehad. 'Ik heb hier op 
deze bijeenkomst naaste familieleden ontmoet, 
die ik van m'n leven nog nooit gezien heb. En 
dat is op zichzelf al een hele bijzondere 
ervaring'. }aap (red.) 

De speech van de 
voorzitter 

'Het bestuur heet u allen van harte 
welkom op deze 4e familiereünie. Ook nu 
kunnen wij weer familieleden uit het 
buitenland begroeten en wel uit Wenen. 
Een begroeting in het Duits kan ik 
evenwel achterwege laten want ik weet dat 
u Nederlands verstaat'. Aldus leidde drs. 
ir.Dirk Vreugdenhil, voorzitter van het 
bestuur van onze familiestichting, zijn 
toespraak in De Brug op 7 oktober jl. in. 

'Eens in de vijf jaar een familiefeestje in De 
Brug: een zaal die uitermate geschikt is en 
groot genoeg om honderden familieleden te 
herbergen. Maar als ik naar de opkomst van 
vandaag kijk en die vergelijk met die van de 
vorige keren neem ik toch een dalende tendens 
in de belangstelling waar. Wij moeten er wel 
voor waken dat na zo'n tien of vijftien jaar onze 
reünies kunnen worden gehouden in een of 
ander rokerig café of clubhuis met een bar en in 
de hoek een biljart. Wij realiseren ons best dat 
de opkomst in het verleden uitzonderlijk hoog 
was en dat wellicht het nieuwtje er een beetje af 
is. Maar toch moet dit punt de aandacht van het 

~ 'oor:;iTter Dirk 

\'n'udgenhil 
... een reis in 

de tijd ... 

bestuur hebben. Misschien is het een idee om u 
allen te betrekken bij de oplossing van dit 
vraagstuk. En mocht u op dit moment reeds 
ideeën hebben dan kunt u in de loop van de dag 
een van de bestuursleden daarover aanschieten' , 
aldus de voorzitter, die daaraan toevoegde in 
ieder geval erg blij te zijn met de komst van de 
aanwezigen. 'We gaan er een leuke dag van 
maken', beloofde hij, met welke woorden hij de 
reünie als geopend beschouwde.Wij hebben 
geprobeerd weer een leuk programma voor u 
samen te stellen en hopen dat er voor elk wat 
wils is . Onze ceremoniemeester Job Vreugden
hil zal u dadelijk door het programma leiden. 
Maar eerst wil ik het 
met u over een aantal 
zaken hebben. Ik 
noem drie zaken: de 
computer, het 
buitenland en het 
blad. Ik begin met het 
laatste, de Vreugde
schakel. Ik heb ons 
familieblad al eens 
eerder het cement 
tussen de familiele
den genoemd en dat 
is het ook. Zoals u 
gemerkt hebt, hebben 
wij in de afgelopen 
tijd de redactionele ruimte uitgebreid met twee 
pagina's en dat geeft ook het belang aan dat wij 
eraan hechten. Maar de Vreugdeschakel zou de 
Vreugdeschakel niet zijn zonder Jaap Vreug
denhil, onze hoofdredacteur. Hij metselt de 
familiestenen in alle stilte aan elkaar, de kopij 
gaat naar hem toe en na enige tijd komt er een 
prachtig blad uitzetten ' . De voorzitter vroeg 
Jaap daarop even op te staan en nodigde de 
aanwezigen uit hem een geweldig applaus te 
geven. Dirk Vreugdenhil memoreerde verder 
dat sinds kort de vacature in de redactie is 
opgevuld door het toetreden van de heer Hans 
ter Horst uit Heerjansdam: geen vreemde in de 
familie, want hij is getrouwd met een Vreug
denhiJ en wel met een zus van mevrouw Jeanne 
Abbing, de ontwerpster van het Delfts blauwe 
herinneringsbord (Vreugdenhillenreünie 1990). 
Overgaand op het onderwerp computer stelde 
spreker dat dit medium een steeds belangrijker 
plaats in het dagelijks leven inneemt 'Op het 
werk maar ook thuis. Wij kunnen niet meer 
zonder en er niet omheen. Ik zie in mijn eigen 
omgeving ook in toenemende mate mensen van 
boven de 50 jaar zich interesseren in computers. 
Jongeren en ouderen (senioren) die databases 
gaan bouwen, foto's gaan scannen, videofilms 

gaan monteren op de computer en gaan 
internetten Een voorbeeld is hoofdredacteur 
Jaap, die onlangs een computer heeft aange
schaft en die zijn kopij nu digitaal verwerkt en 
dus kun je er als Familiestichting VreugdenhiJ 
op den duur ook niet meer omheen. De 
computer is derhalve een van de speerpunten 
van ons beleid geworden. Wat doen wij nu zoal 
met de computer? Wij hebben al eens via de 
Vreugdeschakellaten weten dat het familiebe
stand in een database is gezet en dat wij op het 
moment naarstig op zoek zijn naar een geschikt 
softwareprogramma waarin de stamboom, 
inclusief uiteraard de aanvullingen sedert de 
verschijning van ons familieboek, kan worden 
onderge-
bracht. Als 
dit project 
succesvol is 
afgerond, 

Een eigen website ... 

zijn wij in staat de stamboom op floppy aan u te 
verstrekken als opvolger van het familieboek'. 
(De reunisten konden een demonstratie 
meemaken van het aangeschafte softwarepro
gramma Pro Gen). 'Verder weet u inmiddels dat 
wij een eigen website hebben die u de mogelijk
heid biedt het bestuur te bestoken met e
mailtjes. Helaas gebeurt dat tot nu toe nog te 
weinig. Terwijl zich voor het bestuur een mooie 

gelegenheid voordoet 
om interactief met de 
familieleden te 
communiceren. 

"'-0ntwikkelingen volop 
' dus! En wij moeten 

met onze tijd mee. Als 
Vreugdenhillen iets 
doen willen ze het 
goed doen. Wij zijn 
dus op zoek gegaan 
naar een deskundige, 
die natuurlijk in de 
familiekring gevonden 
en wel in de persoon 
van Marfijn Vreugden

hiluit Zoetermeer, die eveneens een warm 
applaus toekomt. Martijn is onze zogenaamde 
webmaster, respectievelijk ons whizzkid. Hij 
ontwerpt en beheert de website·van onze 
stichting en leidt ons het digital~ 'tijdperk in. Hij 
is inmiddels flink aan de slag gegaan zoals 
velen van u wellicht al op internet hebben 
gezien'. De voorzitter beklemtoonde vervolgens 
de toenemende belangstelling voor familieleden 
in het buitenland. 'Dit is van groot belang. Als 
wij kijken naar de doelstelling, zoals die in de 
statuten is neergelegd, is het eigenlijk onze 
opdracht om ook over de grenzen heen te gaan 
en te blijven zoeken naar ven·e, verborgen 
familiebanden. Het woord generatie betekent 
eigenlijk voortplanting. Voortplanting houdt 
niet bij landsgrenzen op. En wellicht bieden wij 
als familiestichting in deze grote, vaak 
onpersoonlijke wereld een tegenhanger in de 
vorm van de intimiteit van het familieverband. 
Dus misschien een nieuwe invulling van onze 
statutaire doelstelling. 'Voortplanting: een reis 
door de tijd, waarbij niet alleen het verleden 
van belang is, maar ook een toekomst: je weet 
dat er altijd weer een nieuwe generatie voor de 

: ie vervolg, volgende pagina 
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Vervolg ... 

deur staat. Ik hoorde onlangs de uitdrukking dat 
je pas volwassen bent geworden als je beide 
ouders zijn overleden. Een aantal van u kent 
wellicht dat gevoel. Mij is dat onlangs overko
men. Je realiseert je dat het ouderlijk huis is 
verdwenen, er is niets meer om op terug te 
vallen. Je moet het voortaan zelf doen. De 
volgende generatie die als het ware het stokje 
overneemt. Elk moment staat er weer een 
nieuwe generatie voor de deur, die het erfgoed 
van de familie, aangepast aan de nieuwe tijd, 

voortzet. Zo is dat ook al eeuwen aan de gang in 
de familie VreugdenhiJ -ons familieboek heeft 
niet voor niets als ondertitel Bijkans vier eeuwen 
genealogie. Een grote familie door de eeuwen 
heen. Een lange reis door de tijd. Ik spreek dan 
ook de hoop uit dat er in de familie VreugdenhiJ 
een volgende generatie opstaat die het stokje 
overneemt, belangstelling toont voor het werk 
van de familiestichting, voor bestuursfuncties in 
onze stichting, die kopij en lastige brieven stuurt 
aan de redactie en onze familiereünies bezoekt. 

Als ik zo naar de samenstelling van ons huidige 
bestuur kijk, ben ik er eigenlijk best wel een 
beetje trots op dat de gemiddelde leeftijd zo 
rond de 45 jaar ligt. En dus, lieve familieleden, 
is er alle hoop voor een toekomst van onze 
familiestichting. Zo somber als ik deze 
inleiding ben begonnen, zo optimistisch wil ik 
mijn toespraak daarom beëindigen.' 
Dirk VreugdenhiJ wenste ten slotte alle aanwezi
gen een heel prettige en vooral gezellige familie
dag toe. 

Per auto langs historische grond en bedrijven van naamgenoten 

Rond twaalf uur vertrok ik van de De Brug voor 
de autorit. Het was prachtig weer en de 
temperatuur was uitstekend. Met de routebe
schrijving in de hand arriveerde ik bij de eerste 
stop, waarover ik het volgende las: 'Op 
Poelkade nr.28 aan de rechterkant is het bedrijf 
van Gebr. Frans en Jelle Vreugdenhit (tak D). 
Zij telen alstroemenia's. U wordt uitgenodigd 
te kijken hoe de teelt in z'n werk gaat. Ook het 
oogsten is in volle gang. Dit bedrijf bestaat 
ruim 70 jaar en de vierde generatie is al 
werkzaam in het bedrijf De weg ernaar toe was 
rustiek: je rijdt door een typisch Westlands 
landschap, zonder vergezichten, omdat de 
kassen die belemmeren. Met pen en papier in 
de hand heb ik Frans enkele vragen gesteld. De 
alstroemenia's worden al twintig jaar door de 
familie gekweekt. De 
hoeveelheden en soorten De bakkerij 
bestrijdingsmiddelen 
moeten aan banden 
worden gelegd, maar de 

V reugdenhil ... 

politiek beslist over die zaken waarbij de 
consequenties voor de bedrijfsvoering onvol
doende worden meegewogen. De telling gaat 
per tak: per week worden ca. 5.000 takken 
geoogst. De opbrengst varieert per m2• Om het 
hele jaar rond te kunnen oogsten wordt er 
gebruik gemaakt van grondkoeling. Dit systeem 
houdt de temperatuur op circa de 15 graden. Na 
voldoende nieuwsgierig te zijn geweest, reed ik 
verder naar het volgende adres : het Vreugden
hilse laantje! Met gemengde gevoelens keek ik 
naar de plek. Het gaf een bijzonder gevoel nu 
eindelijk op de plek van dat beroemde laantje te 
staan. Maar ik vond er niets meer van terug. Je 

moest je er min of meer een voorstelling van 
proberen te maken. Ik heb er niet zo lang staan 
mijmeren. Na een kwartier kwam ik aan bij 
bakkerij Vreugdenhil , waarover de routebe
schrijving zegt: Bakkerij Vreugdenkil viert deze 
week haar 75-jarig bestaan. Deze familie 
Vreugdenkil (tak J) is een pure bakkersfamilie, 
want Jan werd opgevolgd door zijn zoon Cor, 
die meer dan 30 jaar aan het roer van het 
ambachtelijk bedrijf stond. Inmiddels runi Jan, 
de zoon van Cor, al vele jaren het bedrijf De 
feestelijke aanbieding vandaag ter gelegenheid 
van het jubileum is: diverse vlaaien van f 14.75 
voor f 11.95. Kunt u zich voorstellen: een 
bakkerij vol mensen die corsages dragen, 
gezellig met elkaar keuvelen en zich storten op 
de aanbieding. Leuk om dat mee te maken! Het 
was heel bijzonder en ook interessant om de 
moderne bakkerij te zien. Alleen al de geur die 
er hangt is heerlijk! Over het bedrijf waar ik 
vervolgens naar toe reed, las ik in de routebe
schrijving dit: 'Aan de linkerkant van de 
Oranjepolderweg op nr. 5 bevindt zich het 
bedrijf van de fa. J. S. Vreugdenkil & Zn (tak 
C). U bent hier van harte welkom om een kijkje 
te nemen in de paprikateelt. Joop VreugdenhiJ 
is in I965 met dit bedrijf begonnen en werkt 
hier nu met zijn zoon. U kunt hier o.a. kennis 
nemen van de biologische bestrijding'. Ik ben 
zelf dol op paprika's en daarom was de kas 
voor mij een lustoord. Ook daar ging ik met 
pen en papier aan de slag. Ik dacht dat ik al 
veel van paprika's wist, maar toch leerde ik 
weer bij. Rode en groene paprika's komen van 
dezelfde plant. De groene is de onrijpe en de 
rode is rijpe vrucht. Verder is ons verteld dat de 

productieperiode loopt van 
januari tot eind november en 
dat slechts 8 % van de 
productie is bestemd voor de 
binnenlandse markt. Dat 
betekent in de winterperiode 
een reisje naar de zon! De 
laatste stop was de boerderij 
Pothoven van Cor Vreugden
bil. Ook hierover worden in de 

Enkele deelnemers cwn de autorit in 
de kassen l'l/11 Frans en Je/Ie 

Vreugdenhil. \I'W1r alstroemeria 's 
HïJrden geteeld 

routebeschrijving bijzonderheden verstrekt en 
wel de volgende: 'U bevindt zich nu op het 
bedrijfvan Cor Vreugdenkil (tak C).Hij heeft 
een verzameling oude werktuigen en koetsen. 
Ook heeft Cor een aantal mooie Belzen en 
andere paarden die regelmatig voor de koetsen 
lopen. U bent van harte welkom om deze 
historische plaats te bekijken. Van de boerderij 
Pothoven kan nog gezegd worden dat begin 
vorige eeuw Joehem VreugdenhiJ (C IX m) hier 
woonde met zijn vrouw Cornelia Arina Boon en 
hun drie kinderen Jochem, Abraham en Nel. 
Voor oude 's-Gravenzanders was Joehem van 
Pothoven een begrip. De middelste zoon, 
Abraham, is op deze boerderij blijven wonen. 
Cor is de derde zoon van Abraham'. Na de 
bloemen, het brood en de groenten zijn nu de 
beesten aan de beurt. De uitstalling van oude 
werktuigen was erg interessant. Ik heb nu 
kantploegen, diepploegen, mestkruiwagens en 
klomplaarzen gezien. Klomplaarzen vormden 
het schoeisel van de rietsnijders. De klomplaar
zen hebben een lederen bovenkant en een 
houten zool. De rietstoppels zijn zo hard en 
scherp dat ze door een lederen zool zouden 
doordringen met alle gevolgen van dien. Buiten 
stonden twee prachtige paarden. Toen ik vroeg 
of het Friese paarden waren, werd er met enige 
humor gereageerd. Ik had kennelijk moeten 
weten dat de Friezen dit als een belediging 
zouden opvatten, omdat zij hun paarden 
verreweg superieur vinden. Het waren Neder
landse trekpaarden, zogenaamde Belzen, uit 
Zeeland. Ik vond ze mooier dan de Friese 
paarden. Nog één slotopmerking: de vroegere 
landerijen die bij deze boerderij behoorden, zijn 
verdwenen als gevolg van het oprukken van de 
kassenteelt En daarmee was het kringetje van 
deze zeer interessante autorit rond. Fijn dat ik 
meereed! 

Dirk 

A;;;;~dit verslag voegt de redactie nog g raag 
toe, dat iedereen erg enthousiast over di!~.; .. 
autorit was. En ook Joop en Jacq f!!Jjne 
Vreugdenhil, die ons o.m. schreven, dat ze. 
voor de eerste kea zo'n Vreugdenhillendag 
meemaakten en het erg,kuk..:.h:.:;a:.:;d::.:d::..:eo:.n:,-_...,,. 
gevonden. 'Wij hebben ons pa{J_rikabedrijf, 
graag openg~nden die belangstel
ling en al die vragen fantastisch. Wij hopen 
dat de mensen begrepen hebben ' zó wordt 
dit schrijven beëindigd, 'hóeveel zorg en 
aandacht eraan vooraf gaan voordat een 
paprika in de. winkel ligt' -• 
·~ ~ ::~ .. - _<j 



Het was de oceaanreis meer dan waard'. 

Corrie van der Helm-VreugdenhiJ (K X y,6) uit Burlington, Ontario, Canada behoorde 
tot de speciale gasten op de reünie. De redactie had in De Brug een geanimeerd gesprek 
met haar, maar terug in Canada schreef ze enthousiast zelf haar verhaal over de 
familiedag in 's-Gravenzande. Corrie gaf er al eerder blijk van onze familiestichting en 
de Vreugdeschakel ('Ik spel hem van a totziedere keer') een warm hart toe te dragen. 

'Als je nu zorgt, dat je hier bent vóór 7 
oktober, dan kunnen we naar de Vreugdenhil
lendag' , schreef mijn broer Jaap (K XI ae). Hij 
zou oorspronkelijk met zijn vrouw Ria naar 
Canada komen, maar belde af toen hun 
kleinzoon Karel Oerrit zich vroeger meldde 
dan verwacht. En dus stapten mijn man Jan en 
ik op 5 oktober in het vliegtuig naar Amster
dam. Nog een beetje dizzy op 7 oktober naar 
De Brug waar we leuk ontvangen werden. Na 

de koffie kregen we een lift -we waren te voet 
gekomen- en zo konden we de Vreugdetoer 
meemaken. Eerst naar Pothoven onder aan de 
Maasdijk, waar we prachtige oude rijtuigen en 
ploegen enz. bekeken en een fijn gesprek 
voerden met de (Vreugdenhil-)eigenaar. Daarna 
naar bakkerij VreugdenhiJ waar we door een 
vrolijke mevrouw VreugdenhiJ rondgeleid 
werden door een brandschone bakkerij met de 
modernste machines. Toen we ons omkeerden 
om verder te gaan, keken we in een paar 
prachtige blauwe ogen, de kijkers van de 
moeder van de huidige bakker, de dochter van 
Ben van Vliet en Antje VreugdenhiJ (K IX g, 
10). Het was fantastisch haar te horen vertellen 
hoe we als kleine kinderen met onze vader en 
moeder, Theo VreugdenhiJ en Antje van Soest, 
vaak op de boerderij kwamen en dat haar 
ouders ook bij ons thuis in 's-Gravenzande op 
visite kwamen. Terug in De Brug maakten we 
een gezellig praatje met eindredacteur Jaap en 
zijn vrouw Jos. Na een kijkje in de 'goeie-

Tiemen was in alles snel. .. 

Tiemen VreugdenhiJ (N Xj), broer van Dirk en Arie Vreugdenhil, vader van Arie, 
Gyula, Tiemen, Willemen Dirk Vreugdenbil en na het overlijden van zijn vrouw 
Margit vriend van Lidia van der Kroon, is op maandag 12 juni jl. om 20.00 uur in het 
Claraziekenhuis in Rotterdam overleden. Hij is 85 jaar en zes maanden oud gewor
den. 85 jaren vol van gezondheid, levenslust, energie, verrassingen, vrolijkheid, 
attenties en creativiteit. Hij was snel, snel in zijn bewegingen, snel in zijn beslissingen, 
snel in het regelen van zijn zaken. En zo was het ook met zijn doodgaan. Vlug, 
onverwacht, een verrassing voor ieder. Vlug, maar wel na een leven waar hij volop 
van genoot, zonder ziekbed en zonder veel pijn. Had voor iedereen een plekje in zijn 
hart, een attentie, een grapje, was een kei in het opluisteren van bijeenkomsten. 

Er is natuurlijk veel te vertellen over Tiemen. 
Dat ga ik nu niet doen. Ofschoon ... Nee, ik wil 
het slechts hebben over een aantal belangrijke 
hoofdstukken uit zijn leven, zaken die zijn 
leven sterk hebben beïnvloed. 
Vier hoofdstukken .Ik ga er kort op in. 
- Het geloof. Geloof in de bijbel, vertrouwen 

in God en de zekerheid van een leven na de 
dood hebben de wijze bepaald waarop hij in 
het leven stond. 

- Zijn zonen. Hij ondertekende menig stukje 
proza met VaVaVeZo: Vader Van Vele 
Zonen. Naast de vele zorgen zullen pa en ma 
best ook veel plezier aan ons beleefd hebben. 
Hij was trots op zijn zonen. 

- Erven G. van Sillevoldt, het bedrijf waar pa 
zijn hele leven heeft gewerkt. Laatst moest ik 
een aantal historische gegevens voor hem in 
de computer zetten 'om voor het nageslacht 
te bewaren' , zei hij. Dat heb ik uiteraard 
gedaan. Er bleek o.a. uit, dat pa en zijn vader 
samen 100 dienstjaren hebben volgemaakt. 

- Hongarije. Niet alleen denk ik daarbij aan het 
land waar zijn echtgenote is geboren. Nee, 
bleef het daar maar bij. Want na de opstand 
in 1956 zijn pa en ma en later de kinderen 
zowat elk jaar met vakantie naar Hongarije 
afgereisd. Familiebezoek in combinatie met 
een soort ontwikkelingshulp. Wat hebben wij 
daar niet naar toe gesleept aan kleding, 
oploskoffie enz. voor familie en kennissen. 
Tot voor twee jaar heeft hij het land nog 
bezocht, samen met Lidia. Met de auto, 
bergafwaarts 180 km/uur. Over snelheid 
gesproken ... 

Ik merkte al op: een leven vol van blakende 
gezondheid. Maar zo'n twintig jaar geleden 
heeft een angina pectoris hem een poosje 
geveld. Spanningen, o.a. op het werk, waren 
daar de oorzaak van. Hij is daar gelukkig wel 
helemaal van opgeknapt. En achteraf bleek het 
slechts een kleine rimpeling in de vijver te zijn. 
Die gebeurtenis markeerde wel de overgang 
van zijn actieve naar zijn inactieve leven. Hij 

ouwe-tijd' -kamer, waar sigarenbandjes beelden 
uit mijn kinderjaren opriepen, belandden we in 
een andere kamer, waar een Ie klas-salesman, 
die een Eskimo een ijskast zou kunnen 
verkopen, ons borden, wapens enz. verkocht. 
Toen we (vroegtijdig) De Brug verlieten, waren 
er bossen bloemen, die we later die middag op 
het graf plaatsten van vader, moeder, broer en 
zus, die dolgraag deze dag zouden hebben 
meegemaakt. Mijn dank aan alle medewerkers 
aan deze geslaagde dag. It was wel! worth the 
trip across the ocean! (Het was de overtocht 
over de oceaan meer dan waard). 

'Het succes van de familiedag hangt niet af 
van het aantal naamgenoten dat op deze 
dag afkomt. Het gaat er om of de mensen 
op zaterdagavond met een voldaan gevoel 
vertrekken', aldus secretaris Aat Vreugden
hit in een artikel in de Westlandse/ze 
Courant van 6 oktober jl., gewijd aan onze 
4' familiereünie. Wel gaf hij aan dat de 
belangstelling l'an Vreugdenhillen voor 
dergelijke bijeenkomsten enigszins tanende 
is. 'Maar de familieband tussen de 2400 
nog in leven zijnde naamgenoten is nog 
altijd groot', kon hij er gelukkig aan 
toevoegen. 

ging met pensioen. Maar wat heet inactief. Pas 
toen kreeg hij tijd voor zijn vele hobby's , 
waaronder de postzegelverzameling, de viool, 
zijn koorlidmaatschap, zijn lidmaatschap van 
het orkest. Als je in zijn werkkamer op de 
Nancy Zeelenburgsingel stond, trok zijn hele 
leven aan je voorbij. Herinneringen aan de 
muur, trofeeën op de kast, foto ' s op zijn bureau. 
Het zijn nu slechts herinneringen, de geest is er 
niet meer. Die is nu bij ma. Pa en ma zijn nu 
beiden dood: mogen hun levens ons tot 
voorbeeld zijn en mogen wij daaruit de 
inspiratie putten om de familieband te blijven 
smeden. 

s-



J ochem kan het niet vergeten 

Enige tijd geleden -in februari 1998- publiceerden we een verhaal van Joehem Vreug
denbil (C X t) uit Naaldwijk, dat betrekking had op zijn belevenissen in de oorlogsja
ren in Duitsland en het weerzien, na jaren, met zijn Poolse vriend. Joehem maakte ons 
kort geleden deelgenoot van een andere tragische ervaring uit de oorlogsjaren die hij 
nog steeds niet ten volle heeft verwerkt. Ellen Lengkeek van de Westlandsche Courant 
vertelde hij eerder wat zich op 11 november 1944 -56 jaar geleden- in Ober-Lahnstein 
am Rhein afspeelde. Haar verslag hebben wij samengevat. 

Joehem Vreugdenbil en Leendert Rodenburg 
waren sinds hun zesde jaar dikke vrienden. 
Samen naar dezelfde school, de catechisatie en 
de vereniging. De eerste jaren van de Tweede 
Wereldoorlog kwamen ze redelijk door, maar in 
juni 1943 -ze waren toen 19 jaar oud- dwongen 
de Duitsers hen tot dwangarbeid in het land van 
de bezetters. 'Als we niet gingen dreigden de 
Duitsers onze familie iets aan te doen. En dus 
besloten we uiteindelijk te gaan', zegt Jochem. 
Met andere jongens uit het Westland werden ze 
op 21 juni 1943 op de trein naar Frankfurt 
gezet. De eerste nacht brachten ze door in het 
kamp Bietigheim. De andere dag kregen ze het 
voor elkaar om met nog twee Westlandse 
vrienden verder te reizen naar Lahnstein am 
Rhein. Daar werden de werkadressen verdeeld 
en vertrok Joehem alleen naar z'n nieuwe baas, 
een Duitse tuinder. 'Ze wisten niet waar ik heen 
was gegaan. Ik beging de grootste stommiteit 
door mijn adres niet aan Leen te geven'. 
Leendert bleek een echte vriend. Binnen een 
paar dagen had hij Joehem gevonden. Geduren
de hun werkzaamheden in de erop volgende 
maanden klonk herhaaldelijk het luchtalarm en 
moesten ze zich vaak schuil houden; Joehem bij 
de tuin in Nieder-Lahnstein en Leendert op zijn 
werk in Ober-Lahnstein, slechts gescheiden 

door een riviertje. Als er bommen vielen, 
belden ze elkaar op. Lukte dat niet, dan was er 
nog altijd de afspraak dat zij elkaar zouden 
ontmoeten op de brug tussen de twee stadjes. 
'Op zaterdag 11 november 1944 beldeik's 
morgens direct zijn nummer. Er was luchta
larm. De sirenes waren nog niet opgehouden of 
het gebrom van viermotorige vliegtuigen was te 
horen, Leendert nam niet op. 'Jongens, dat is 
fout', dacht Jochem. Ook op de brug stond 
Joeberns kameraad later niet te wachten. 
Joehem pakte vervolgens de fiets om naar 
Ober-Lahnstein te gaan. Daar aangekomen 
bleek fietsen bijna onmogelijk. De ellende die 
zich voor hem openbaarde was vreselijk. 
'Ingestorte huizen, brandende puinhopen, 
doden en mensen die halfdood over straat 
kropen om bij het vuur vandaan te komen. Ze 
schreeuwden om hulp en om water', zegt 
Joehem aangedaan. Na een helse tocht kwam 
hij aan bij het huis waar Leen verbleef. 'Wat ik 
daar zag zal ik nooit vergeten. De achtergevel 
van het huis was ingestort boven op de kelder. 
En daar moest Leen onder zitten'. Het ongeloof 
was des te groter omdat Leen slechts enkele 
dagen eerder nog had gezegd, dat iedereen 
zeker dood zou zijn als daar een bom zou 

vallen. 'Zit hij nog in de tuin?' had Joehem nog 
hoopvol aan de baas gevraagd. 'Nee', had die 
verzekerd, 'Leen zit er onder met nog acht 
anderen. 'Na vele uren wist men het puin te 

verwijderen en de 
Ik had een mensen uit de kelder te 

wapenbroeder... halen. Leen was de 
eerste die geborgen 
werd. Twee van de 

acht anderen bleken nog te leven en die zijn 
later geheel hersteld, de anderen waren ook 
dood. 'Draagbaren waren er tekort en we 
mochten Leendert ook niet weghalen. Hij heeft 
nog een nacht buiten in de regen gelegen, onder 
een oude deken.' Omdat hij maar een 'Auslän
der' was, moest Joehem bij de burgemeester en 
de politie smeken om hem weg te mogen halen. 
Uiteindelijk kreeg hij toestemming. 'We hebben 
hem in de lijkenhal gelegd met een naamkaart
je. Ook daarna heb ik moeten bedelen om hem 
apart te mogen begraven. Eigenlijk zou hij in 
een massagraf terechtkomen.' Joehem kon zijn 
vriend begraven. Zijn telegram met de melding 
van de dood van Leendert kwam pas weken 
later in Ronselersdijk aan. Zes jaar later is het 
stoffelijk overschot van Leendert naar Neder
land overgebracht. 'Ik had een wapenbroeder', 
schreef Joehem Vreugdenbillater in een 
plaatselijk kerkblad. 'Ik heb hem nu niet 
meer.'' Ze zeggen dat ik het nu maar eens moet 
vergeten. Het is zo lang geleden. Maar ik kan 
het niet', zegt Jochem. 'Ieder jaar weer rond 
zijn sterfdag spookt het door mijn kop. Ze 
hebben hem uiteindelijk dus herbegraven: hij 
ligt nu hier in Naaldwijk. Ik kom nog steeds bij 
zijn graf om bloemen te brengen.' 

Arie Vreugdenbil en Dien Delhaas zestig jaar getrouwd 

Arie Vreugdenhit l'll Dien Dellaas 60 jaar getrow!'d 

De 8' mei 2000 was een blijde en gedenkwaar
dige dag voor Arie Vreugdenbil (N X h) en 
Dien Delhaas, omdat zij die dag hun 60-jarig 
huwelijk vierden met familie, vrienden en 
bekenden. In het verzorgingshuis Maison 
Gaspard de Coligny in Den Haag, waar zij al 
jaren met genoegen wonen en prima verzorgd 
worden, was 's morgens in de recreatiezaal een 
gezellige bijeenkomst georganiseerd met koffie, 
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gebak en lekkere hapjes en 
drankjes. Diverse toespraken 
getuigden van de zeer gewaar
deerde activiteiten van het 
echtpaar in het verleden op 
allerlei terreinen. De bruidegom 
dankte de sprekers en spreek
ster voor hun vriendelijke 
woorden. Een vrolijke noot 
bracht zijn jongere broer (85) 
door als André Rieu (met pruik) 
op zijn viool muziek van Rieu 
ten gehore te brengen. De 
middag werd verder doorge
bracht in het Kurhaus Hotel, 
waar de familie werd getrak
teerd op een heerlijke maaltijd 

en de dag werd besloten met koffie op het terras 
van dit hotel, met uitzicht op zee. Al met al een 
voor het bruidspaar onvergetelijke dag. 

Tiemen 

Naschrift van de eindredacteur~ 
Half mei jl. belde Tiemen Vreugdenbil mij op. 
Of dit door hem geschreven stukje over broer 
Arie en schoonzus Dien nog in het juninummer 
mee kon. Ik moest Tiemen helaas teleurstellen. 
Dan maar in het volgende nummer, zei hij. 
Tiemen zal het niet meer terug kunnen lezen. 
Toen ik in juni in Frankrijk met vakantie was 
vertelde mijn vrouw te zijn opgebeld door onze 
buren die o.m. onze post nakeken. Ze hadden 
een overlijdensbericht gevonden en vroegen of 
ze dat moesten openmaken. Er bleek in te staan 
dat Tiemen op 12 juni jl. op 85-jarige leeftijd 
was overleden. Ik ben een aantal dagen erg 
bezig geweest met zijn plotselinge dood. Ik 
mocht Tiemen heel erg graag en ik was blij veel 
eerder in de Vreugdeschakel, toen Tiemen 
stopte met zijn werkzaamheden voor ons 
familie-orgaan, daarvan zwart op wit getuigenis 
te hebben afgelegd. Ik beschouw het als een 
voorrecht een man als Tiemen Vreugdenbil in 
mijn leven te hebben ontmoet en een aantal 
jaren met hem te hebben mogen samenwerken. 

Jaap 



Hans ter Horst benoemd tot mederedacteur 

Het bestuur van onze familiestichting en de 
redactie van de Vreugdeschakel zijn blij met 
het besluit van Albertus Johan (Hans) ter Horst, 
echtgenoot van Marina ter Horst-Vreugdenbil 
(0 X j,6), zijn benoeming tot mederedacteur van 
de Vreugdeschakel te aanvaarden. 
Hans ter Horst is op 17 oktober 1954 in 
Harderwijk geboren. Hij woont met zijn vrouw 
en drie kinderen in Heerjansdam. Na zijn 
opleiding aan de zeevaartschool op Terschel
ling heeft hij 18 jaar gevaren, de laatste jaren 
als 1' stuurman .. Hij oefent nu het beroep uit 
van scheepsplanner in Rotterdam. Aan boord 
van de schepen waarop hij heeft gevaren, stelde 
Hans scheepskrantjes samen. Jarenlang was hij 
in zijn vorige woonplaats Emmeloord mede
werker van een kerkblad. Zijn vrouw Marina is 

c~a~.uw 
Có e Na ampel beraad besloot een bij 

de redactie goed bekende naamgenoot 
l'f \ uit het zuiden des lands een tijdje 
"""' geleden zonnepanelen te laten plaatsen 

op het dak van zijn woning. Het bij deze 
gelegenheid betrokken energiebedrijf 
was een promotiefilm aan het voorberei-

den. Dachten ze daar toen al dat ze het adres 
van deze VreugdenhiJ goed moesten onthou
den? Wie zal het zeggen! Maanden I terwefcfen
er wel opnamen gemaakt op en in deze woning, 
en wel met oud-stervoetbalie :Wîlly van de 
Kerkhof -destijds be en als 'de stofzuiger'- als 
hoofdrolspeler, eerst in overall knutselend op 
het dak, daarna in z' n bijna blootje zich 
afdrogend na een douche ter plekke en ten 
slotte het wijnglas heffend met de bewoners van 
de woning. Het zal je maar overkomen ... 
e In het februarinummer van vorig jaar 
meldden we dat Willem Otterspeer, schoonzoon 
van Jan van Dalen en Loes van Dalen-Vreug
denhiJ (K X e,3) uit Hillegom, de biograaf van 
W.F. Hermans is. Onlangs was er een drie
daags Hermansfestival in Amsterdam. Of men 
nog adviezen voor hem als biograaf had, zou -
volgens NRC Handelsblad- Otterspeer gevraagd 
hebben aan de weduwe en vrienden van 
Hermans. Antwoordde mevrouw Hermans 
volgens deze krant: 'Ik geloof dat je er maar 
helemaal niet aan beginnen moet.' Otterspeer 
laat er zich niet door uit het veld slaan. Wat dat 
betreft zou hij een rasechte VreugdenhiJ kunnen 
zijn. NRC -columnist Frits Abrahams hoopt dat 
in de biografie, die over 6 á 7 jaar klaar moet 
zijn, in ieder geval te lezen is, dat W.F. 
Hermans ten onrechte geen internationale 
erkenning heeft gekregen. e We misten zijn 
naam al een tijdje in de sportrubrieken van de 
landelijke en provinciale bladen, maar eind 
oktober jl. dook hij weer op in de kolommen 
van het AD en NRC Handelsblad. Het zes 
rijders sterke commerciële lange-baanteam van 
Webkamp onder aanvoering van Bart Veldkamp 
is een 'Belg' rijker: de 22-jarige Westlander 
André Vreugdenkil (K XII 1,3) mag vanaf 
januari a.s. uitkomen voor de Belgische 
nationale schaatsploeg. 'Het begon als een 

een zuster van Jeanne Abbing-Vreugdenhil, die 
het ontwerp gemaakt heeft van een van onze 
familieborden. Wij wensen Hans ter Horst veel 
succes toe bij zijn werkzaamheden voor de 
VreugdeschakeL In een latere uitgave van ons 
familieorgaan verschijnt een gedetailleerder 
portret van onze nieuwe redacteur. 

geintje,' vertelt Bart Veldkamp in het AD. 'Ik 
vroeg hem waarom hij niet voor België ging 
rijden. Dat voorstel nam hij nogal serieus en 
vervolgens regelde hij alles. Het is welleuk om 
zo'n jong talent bij de ploeg te hebben. Volgens 
NRC Handelsblad voegde de 32-jarige Hage
nees /Belg eraan toe: ' André kan een voorbeeld 
worden. Jong talent kan zich toch moeilijk 
ophalen aan een ouwe zak als ik'. e Iets geheel 
anders: men heeft ons gemeld dat er Vreugden-. 
billen in het oosten van ons land wonen die een 
vaste jaar- of seizoenplaats op een camping 
hebben, äie wordt aangeduid mer de 
(koos)naam Vreugdestee .Prachtig toch als je 
een naam hebt om trots op te zijn ... e Behalve 
schaatsers, golfers, voetballers, hardlopers, 
korfballers , volleyballers en andere sporters heb 
je ook Vreugdenhillen, die niet onverdienstelijk 
tennis spelen. Zo had de Westlandsche Courant 
een aardig artikel deze zomer over 'straattennis
ser' Joël Vreugdenkil die ook gevaarlijk is op 
de baan. Hij is lid van VT De Hoek en zijn 
trainer noemt hem een natuurtalent. Joël wil 
volgens de genoemde krant soms te graag 
punten scoren en heeft een hekel aan lange 
rally's waardoor hij noodgedwongen punten 
moet inleveren. Joël tennist al sinds zijn achtste 
levensjaar. Hij zou volgens dit bericht dit jaar 
afstuderen aan de Hogere Economische School 
in Rotterdam -laten we hopen dat dit inmiddels 
met succes is gebeurd- en mogelijk volgend jaar 
toernooileider van de open Hoekse kampioen
schappen worden. Overigens blijft hij ook 
timmeren aan zijn eigen tennisloopbaan 
e Regionale publiciteit opnieuw voor Bakkerij 
Vreugdenkil uit Maasdijk, ditmaal niet om het 
winnen van de zoveelste prijs in regionale of 
landelijke bakkerswedstrijden, maar om een 
jubileum: het was op 27 september jl. 75 jaar 
geleden dat de deuren van de bakkerswinkel 
aan de Willem III straat werden geopend. Een 
feestelijke dag dus met Open Huis. Jan (J XII 
a), volgens de publicatie: 'Bakker zijn is geen 
beroep het is een roeping'. Dit jaar is de 
bakkerij gemoderniseerd en uitgebreid met 
nieuwe ovens en andere machines. Op 7 
oktober jl. was er heel wat aanloop van 
naamgenoten zoals u elders leest. Wat ons 
betreft nu op naar de volgende prijs. Veel 
succes daarbij! e De ene VreugdenhiJ op jacht 

naar nieuwe successen, de ander gaat van zijn 
rust genieten zoals Cees Vreugdenkil (K XI e) 
uit Lunteren, die ruim 51 jaar het vak van 
melkboer uitoefende en daarbij bekendheid 
verwierf als 'een vrolijk persoon, die voor 
iedereen een praatje of een helpende hand 
heeft'. Zijn dankbare klanten, vrienden en 
familieleden boden hem deze zomer -'omdat hij 
het verdiend had ' -een receptie aan. e In de 
Haagsche Courant onthulde directeur Cornelis 
(Cees) Vreugdenkil (N X ar) van het gelijkna
mige transportbedlijf, gevestigd op het 
transportcentrum Coldenhave langs de A 20 in 
Maasland, niet al te veel hinder te hebben van 
stijgende dieselprijzen, omdat klanten gemak
kelijker accepteren dat doorberekening in de 
vrachtplijs plaatsvindt. Het bedrijf beschikt 
over 19 eigen wagens, heeft daarnaast 28 
gecharterde wagens 'vast' voor zich rijden in 
vaste lijndiensten naar België, Frankrijk, 
Duitsland, Scandinavië, Spanje en Malta en telt 
zo ' n 40 personeelsleden. De omzet bedraagt ca. 
18 miljoen guldene Publiciteit was er in de 
achter ons liggende maanden ook voor o.a. het 
afscheid van ds. Robert Jan Vreugdenkil (K XI 
af, 11) -hij nam een beroep aan naar IJmuiden
van zijn eerste gemeente Langeslag; het 
overlijden op 83-jarige leeftijd van Cornelis 
(Bill) Vreugdenkil (E X a), luitenant-kolonel 
der infanterie b.d., aan wie in 1945 wegens 
heldhaftig gedrag in de meidagen van 1940 -zie 
pag. 192 in onsfamilieboek-het Bronzen Kruis 
werd uitgereikt; en voor de vroegere dj Johan 
Vreugdenhil, die nu de duivel achter house 
music ziet zitten en de jeugd op de Veluwe 
daarvoor waarschuwt. e En publiciteit was in 
de Gelderse pers over Pieter Vreugdenkil uit 
Bennekom, die na zijn eindexamen HAVO een 
jaar van zijn leven zou gaan doorbrengen op 
een internationaal zendingsschip; en voor ing. 
P. Vreugdenhil, directeur van de Protestantse 
Stichting voor Maatschappelijk Werk en 
Gezinsverzorging te Ede, die zich inzet voor de 
oprichting van zg. shelters -op palen rustende 
betonnen vluchthuizen - in Bangladesh. En 
mogen wij met u concluderen dat Vreugdenbil
len om zeer uiteenlopende redenen de pers 
blijven halen, waarbij wij graag de afspraak met 
u hernieuwen dat, wanneer u zoiets in uw 
omgeving ziet of hoort of leest, u ons tipt. 
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Vreugdenh i I kroniek 
De gegevens hebben ditmaal betrekking op mutaties in de burgerlijke stand tussen 1 januari en 30 juni 2000 

Geboren Overleden 
09-02-2000 te Bunschoten, Arie Johannes, zoon 06-01-2000 te Naaldwijk, Arendje Vreugdenhil 

van Arie Dirk Vreugdenhil (N XI j, 1) en (J IX e,2) 
Mariette Koops 18-01-2000 te Loosdrecht, Jacob van der Valk 

15-02-2000 te Delft, Magdalena Cornelia Anna, (EVIII g,8) 
dochter van Gerardus Frederik 19-01-2000 te Zwolle, Jacob Pieter Christiaan 
Vreugdenhil (C XI e,3) en Sylvia Vreugdenhil (K XI a) 
Langendoen 21-01-2000 te Naaldwijk, Margaretha Maria 

29-02-2000 te Breda, Joep Joehem Herman, zoon Vreugdenhil (D IX c, 1) 
van Jacob Vreugdenhil (C X ag,2) en 04-02-2000 te Zeist, Adriaantje Hendrika 
Brigitte J.B. Holland Vreugdenhil (B IX e,3) 

29-02-2000 te Emmeloord, Daan Matthijs, zoon van 20-02-2000 te 's-Gravenzande, Arie Vreugdenhil 
Jeroen Vreugdenhil (K XI ak,3) en (C 1Xd,8) 
Sietske W. van Asperen 24-02-2000 te Naaldwijk, Martinus van Velden 

20-03-2000 te Delft, Joelle Hylkje Helena, dochter (D IX e,5) 
van Frans Dirk Vreugdenhil (D XI b, 1) 29-02-2000 te 's-Gravenhage, Matthijs Nicolaas 
en Helena H. van der Wel Vreugdenhil (0 VIII g,9) 

28-04-2000 te Venray, Bram, zoon van Arie 11-03-2000 te Naaldwijk, Magdalena Vreugdenhil 
Anthonie Vreugdenhil (D XI ah,2) en (C IX b,3) 
Saskia A.J. Arts. 21-03-2000 te 's-Gravenzande, Neeltje Cornelia 

20-06-2000 te Willemstad, Dorine, dochter van van den Dool (D Xe) 
Rene Vreugdenhil (K XI ah,8) en Aleida 02-04-2000 te Monster, Jannetje Catharina 
H.M. Janssens. Vreugdenhil (E VIII j,5) 

26-06-2000 te Venray, Emiel Steven Johan, zoon 01-06-2000 te Capelle a.d. IJssel, Chrisliaan 
van Johannes V1reugdenhil (D XI ah, 1) Vreugdenhil (K XI al) 
en Johanna C.M. Keijsers. 02-06-2000 te Naaldwijk, Pieter Cornelis van der . 

Meer (J X g,2) 
Gehuwd 04-06-2000 te Maassluis, Arentje van Gijzen 
21-01-2000 te Venray, Arie Anthonie Vreugdenhil (K X ab) 

(D XI ah,2) met Saskia A. J. Arts, geb. 08-06-2000 te Maassluis, Pietertje Vreugdenhil 
15-05-1972 te Leunen, dr. van Martinus (KXj,1) 
P.H. Arts en Theodora J.M. Hellegers 12-06-2000 te Rotterdam, Tiemen Vreugdenhil 

29-01-2000 te Breda, Jacob Vreugdenhil (C X (N Xj) 
ag,2) met Brigitte J.B. Holland, geb. 18- 25-06-2000 te Groningen, Jan Schäfer (B IX c,3). 
02-1970, dr van Hermanus B.P. Holland 
en Margarita M.A. Geene 

Dank aan allen die hiervoor bericht instuurden. 17-05-2000 te Wijk bij Duurstede, Anna Jaapje 
Vreugdenhil (K XI ax,2) met Johannes Doet u het ook? 

Th. Van der Kooij, geb. 30-07-1964 te 
Maasland, zn van Johannes van der 
Kooij en Krijnie Broekman 

26-06-2000 te Amsterdam, Jacoba Vreugdenhil 
(C X x,1) met Petrus J. G. de Reus, geb. 
27-11-1957 te Oss, zn van Adrianus de 
Reus en Baptista M.L. Jansen. 

Door storting of overmaking van het bedrag naar de Familiestichting Vreugdenhi l, 
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 toel ichting 
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 Aal Vreugdenhil. 

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

-s 

De Vreugdeschakel is een uitgave van de 

FAMILIESTICHTING VREUGDENHIL 
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E-mail:famvreug@xs4all.nl 

19e jaargang, nummer 47 

Voorzitter: 
Drs. D. Vreugdenhil, 
Willem Alexanderplantsoen 155, 
2991 NC Barendrecht, 
tel.: 0180-61 5453 (buiten kantooruren). 
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1 tel.: 017 4-516173 (buiten kantooruren). 

Penningmeester: 
J.P.Ch. Vreugdenhil, 
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Dr. Th. Vreugdenhil, 
Muzenlaan 95, 
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Redactie: 
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Kopij: 
Gaarne zenden aan de redactie. 

Advertenties: 

• I 

Voor Vreugdenhillen en niet-Vreugdenhillen is er 
gelegenheid in de Vreugdeschakel te adverteren. 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de 
secretaris drs. A.M. Vreugdenhil RA of de penning
meester J.P.Ch. Vreugdenhil (adressen z1e 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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