
Jaap Vreugdenbil (K XI k), 
spil van redactie Vreugdeschakel 

Het ontstaan van de Familiestichting Vreugdenbil is -zoals u allen bekend is- voort
gevloeid uit de publicatie van het stamboomboek Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, 
een boek dat is samengesteld door de in december 2002 overleden auteur Koos 
Verhulst (0 VIII d,2). Het was een geweldig belangrijke 'oerknal' die ertoe leidde dat 
alle inwoners van Nederland die de naam Vreugdenbil droegen zich onderdeel gingen 
voelen van een grote familie. Hiermee was tevens een belangrijke opgave in het leven 
geroepen om de band tussen de familieleden ook in de jaren daarna in stand te hou
den. En daarbij speelde en speelt de Vreugdeschakel een onmisbare rol. 
Ons familie-orgaan is door het bestuur indertijd niet voor niets als het 'cement' tussen 
de familieleden betiteld. Het was en is de kurk waarop de Familiestichting Vreugdenbil 
drijft. De redactie van de Vreugdeschakel vormde dus vanaf 1986 een uitermate kriti
sche factor voor het voorbestaan van onze familiestichting. 

Vanaf de aanvang -zomer 1983- was Maarten 
Vreugdenbil (K XI j) belast met de redactie van 
de VreugdeschakeL Nadat Maarten zich uit het 
bestuur had teruggetrokken, namen Tiemen 
Vreugdenbil (N X j) en Koos Verhulst deze taak 
op zich. 
Tijdens de bestuursvergadering van 24 februari 
1989 gaf het bestuur te kennen Jaap Vreugdenbil 
(K XI k) graag te zien komen als redacteur, met 
het oog op zijn ervaring als redacteur, zijn vlotte 

met Van Dalen communicatie het blad verder 
technisch en qua opmaak een professioneel aan
zien gegeven. Wij kunnen trots zijn op een der
gelijk blad, dat in 'familiestichtingsland' veel 
opzien baart. 
Als Jaap geplaagd werd door lichamelijke onge
makken heeft de kwaliteit van de Vreugdeschakel 
daar nooit onder geleden. De typemachine ging 
in de beginjaren zelfs mee op vakantie. Jaap was 
een meester in het vinden van stof tot schrijven. 

manier van schrijven en zijn 
kennis van de techniek met 
betrekking tot de voorberei
ding van de kopij ten behoeve 

meester in het vinden 
Door zijn brede belangstelling 
en zijn interesse voor de fami
lieleden kwam hij regelmatig 
een nieuwtje of een interessant 

van stof tot schrijven 

van het drukproces. Jaap was door zijn inmiddels 
overleden nicht en bestuurslid Janny van der 
Ven-VreugdenhiJ (K X e,2) naar voren gescho
ven. Pas nadat Jaap voldoende hersteld was van 
een hartaanval hebben Dirk VreugdenhiJ (N X j, 
5) en Koos Verhulst namens het bestuur met Jaap 
gesproken om zijn belangstelling te peilen voor 
de functie van eindredacteur. Het eerste nummer 
dat in samenwerking met Loes van Dalen
VreugdenhiJ (K X e, 3) is 
opgezet, was het juni
nummer van 1988. Het 
eerste nummer van de 
Vreugdeschakel waarin 
Jaap als redacteur is ver
meld, was het oktober
nummer van 1989. Al die 
tijd is hij op redactioneel 
en technisch gebied bijge
staan door zijn genoemde 
nicht Loes. 

feit op het spoor. Daardoor was hij in staat menig 
'familielid' in de schijnwerper te zetten. 
Maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen 
heeft Jaap geprobeerd in de Vreugdeschakel te 
belichten. Om een tweetal voorbeelden te noe
men: de BSE-crisis leidde tot een interview met 
een naamgenoot die veeboer is en de politieke 
arena van de jaren 2002 en 2003 leidde tcit een 
vraaggesprek met een wethouder die VreugdenhiJ 

heet. Gedurende zijn 
periode als eindredac
teur is Jaap regelmatig 
bijgestaan door een 
redactielid. Teun 
VreugdenhiJ (0 X ab) 
is van 1994 tot en met 
1999 voor Jaap een 
belangrijke en betrouw
bare hulp geweest en 
sinds november 2000 is 
de redactie aangevuld 
met Hans ter Horst (0 

Ten geleide 

Terwijl het zomert (?)thuis in Nederland en in de 
regionen waar naamgenoten hun vakantie door
brengen, bezorgen postbeambten overal in het 
land weer een nieuwe editie van de Vreugde
schakel, waarin allereerst aandacht wordt ge
vraagd voor het vertrek na vijftien jaar van de 
eindredacteur. Het bestuur doet dat met alle lof 
en de eindredacteur met een goed gevoel. Het 
gaat vervolgens in dit nummer ook om een kun
stenaar die onze familienaam draagt, iemand 
wie mogelijkerwijs nog een grote toekomst 
wacht. U treft verder bijdragen aan van medere
dacteur Hans ter Horst die zijn schoonzus Jean
ne Abbing-Vreugdenhil o.a. naar de 'voorhisto
rie' van de Vreugdenhillenborden vroeg, van 
Maarten Vreugdenhil uit Dieren en van Ada Lo
man-Biesheuvel, die geen van beiden nadere in
troductie behoeven. En natuurlijk zijn er de vaste 
rubrieken met nieuws en nieuwtjes. 

Mede dank zij uw medewerking stelden wij deze 
editie samen. En dat wij dat samen met u doen 
moeten wij natuurlijk ook in de toekomst kunnen 
blijven zeggen. Het is bepaald niet voor de eer
ste maal dat wij u erop attenderen, dat uw me
dewerking kan bestaan uit het samenstellen van 
een bijdrage, uit het doorgeven van een tip of het 
inzenden van knipseltjes uit kranten en tijd
schriften, waarin een of meer Vreugdenhillen 
worden genoemd. U kunt schrijven, bellen of 
een e-mail inzenden. In het colofon vindt u de 
gegevens die nodig zijn voor een juiste adresse
ring. Bent u van plan aan ons verzoek mee te 
werken voor de volgende ( oktober)editie van ons 
familie-orgaan, doet u dit dan vóór 1 0 augustus 
a.s. of zoveel eerder als mogelijk is. Bij voorbaat 
onze dank! 

ductie van het blad werden in de achter ons lig
gende jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. 
Dit betekende dat ook de aanlevering van kopij 
steeds meer op digitale wijze moest gaan plaats
·vinden. Jaap schafte zich een computer aan en 
belandde daarmee op de digitale snelweg. 

Na vijftien jaar vindt Jaap het welletjes. Een rol 
daarbij speelt dat hij deze maand zijn 78e ver
jaardag heeft gevierd. Jos, zijn vrouw, heeft hem 
in de periode van zijn eindredacteurschap onaf
gebroken gesteund, maar is nu wel blij dat hij het 
besluit genomen heeft ermee te stoppen en zijn 

Sinds de benoeming van 
Jaap heeft de 
Vreugdeschakel een 
gedaantewisseling onder
gaan. Hij heeft de rol van 
eindredacteur goed vorm 
gegeven en heeft die 
onafhankelijk van het 
bestuur bewaakt. Ook 
heeft hij in samenwerking 

x j, 6). werkzaamheden over te dragen. Wij 
lezen van A tot Z hopen dat hij nog geregeld stukjes wil 

Mede als 
gevolg van zijn redacti
onele activiteiten heeft 
Jaap de stap naar het 
digitale tijdperk 
gemaakt. De processen 
met betrekking tot de 
verwerking en de pro-

blijven schrijven en danken hem voor 
de nimmer aflatende inzet voor de Vreugdeschakel 
gedurende de afgelopen vijftien jaar. 
Het bestuur wil zich graag aansluiten ten slotte 
bij de woorden van voormalig redacteur Maarten 
VreugdenhiJ waarmee hij onlangs zijn gedachten 

lees voor het vervolg onderaan pagina 2 
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Jeanne: 'Een droom kwam uit: reizen!' 

'Het tekenen zat mij al vroeg in het bloed. Ondanks dat mijn vader, Marinus Vreug
denhil, er niet zoveel mee deed, wisten wij dat hij talent had en dat ik het waarschijn
lijk van hem had geërfd. Ik herinner mij dat ik als kind al veel zat te tekenen, maar 
pas op de middelbare school in Emmeloord kwam het er echt uit. Ik kon er voor kie
zen om apart tekenles te krijgen van een kunstenaar. Ik moest er zelfs 's zaterdags 
voor terugkomen (16 km fietsen). Maar ik vond het heerlijk. En een leuke bijkomstigheid: 
het cijfer telde mee voor het examen. Het werd een negen en die kwam goed van pas. 

Jeanne Abbing-Vreugdenhil 

Met schilderen ben ik me intensiever gaan bezig
houden toen ik na mijn huwelijk met Ad in Arn
hem kwam te wonen en een vrien-

vieren. Wat een ervaring was het om deze Israël/ 
Jordaniëreis te kunnen maken! 
En dan ook nog te bedenken dat de totale kosten 
voor ons beiden konden worden voldaan uit mijn 
'schilderspotje!' Maar daar bleef het niet bij: het 
jaar daarop werd het een rondreis door West
Turkije. We bezochten behalve Istanbul ook de 
zeven gemeenten uit het bijbelboek Openba
ringen. Weer een jaar later maakten we de 
Paulusreis van Noord- naar Zuid- Griekenland. 
Daarna werd het Rome en toen Capadocië, dat in 
Centraal-Turkije ligt en bekend is om zijn grilli
ge landschap van tufsteen en grotwoningen. En 
van de onderaardse steden, soms acht verdiepin
gen onder elkaar, waar christenen zich in het ver
leden moesten schuilhouden voor vervolgers. 
Een indrukwekkende reis! In april vorig jaar 
maakten we een rondrit door Egypte, inclusief 
een bezoek aan de Sinaï en een beklimming van 
de berg Horeb, de 'Mozes berg' . Allemaallanden 
met een bijbelse achtergrond. Voor mij hebben 
die landen zoveel te zeggen over de bijbelse 
geschiedenis. Ook dat interesseert mij enorm. 

din mij uitnodigde om mee te gaan 
naar de KWA ( Kreatieve 
Werkgroep Arnhem). Er ging een 
wereld voor mij open. Wat een uit

.. een theologische 
opleiding gevolgd ... 

Ik heb de afgelopen vijf 
jaar naast mijn part-time
baan als verkoper/adviseur 
in een meubelzaak, een the

daging om al die mensen bezig te zien met het 
maken van mooie dingen. Ik ben de volgende 
vijfentwintig jaar lid gebleven van deze en later 
een andere schildersvereniging. Apart daarvan 
nam ik lessen bij kunstenaars die mij inspireer
den. Al gauw kwamen er opdrachten, vooral kin
derportretten. Maar nog steeds op bescheiden 
schaal. De laatste acht jaar evenwel kon ik bijna 
mijn beroep maken van mijn hobby. Naast por
tretten maakte ik ook landschappen en veel bloe
menschilderijen. Vooral toen ik overstapte van 
olieverf op aquarel, wat toen erg in de mode was, 
liep het erg lekker. Zo lekker, dat ik een langge
koesterde droom zag uitkomen: reizen! 

We hadden al heel wat leuke vakanties met onze 
drie kinderen Marieke, Jurgen en Harm-Jan ach
ter de rug. We waren bijvoorbeeld al diverse 
keren naar Engeland en Italië geweest. Het 
moment waarop mijn droom om Israël te bezoe
ken werkelijkheid zou worden, leek evenwel 
steeds dichterbij te komen. Zo konden Ad en ik 
in 1995 ons 25-jarig huwelijksfeest in Jeruzalem 

vervolg van pagina 1 

heeft geuit over de bijdragen van Jaap aan ons 
familieblad. Enkele citaten: 'Dat (de inhoud van 
het blad-red.) levert een zeer ruime voldoende 
op- laten we zeggen 8 à 9! ' 'Talloze Vreugden
billen die ik in de afgelopen jaren sprak, waren 
eveneens vol lof over ons blad'. 'Achteraf bezien 
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ologische opleiding gevolgd, waardoor het schil
deren, vooral in het jaar voorafgaande aan het 
examen, een beetje in de knoei is gekomen. Maar 
vanaf het moment waarop ik 
geslaagd was voor mijn theo
logie-examen begon het weer 
behoorlijk te kriebelen om 
weer meer met schilderen aan 
de slag te gaan. Waarschijnlijk 
nu ook met andere technieken. 
Of ik van de eventuele 
opbrengst weer van die erg 
leuke dingen kan doen, moe
ten we maar afwachten. De 
landen die ik in ieder geval 
wilde bezoeken, heb ik alle
maal gezien. En dat alles dank 
zij die uit de hand gelopen 
hobby! Toch leuk! 

Eén van Jeanne's schilderijen 

(veronderstel ik) ben je te lang doorgegaan ... Dan 
wordt het voor derden allemaal 'gewoon ' wat je 
doet. Zij weten niet beter en denken er niet over 
na. Raar maar waar: 'Weet Jaap, dat velen naar 
het nummer uitzien en het lezen van A tot Z.' 

Het bestuur heeft Ria VreugdenhiJ (C XI ac, 1), 
lid van het bestuur, bereid gevonden de taak van 

Hans ter Horst sprak met (zijn schoonzus) 
Jeanne Abbing-Vreugdenhit (0 X j. 3) uit 
Velp over o.a. schilderen. reizen en het ont
werpen van herinneringsborden. In bijgaande 
kolommen laat hij haar aan het woord. 

Ja, en dan wilde je ook wat meer weten over die 
borden, de Vreugdenbillenborden bedoel ik. Hoe 
is het gekomen dat ik die mocht ontwerpen? Wel, 
in 1982 werd onze jongste zoon geboren en in 
het regionale krantje verscheen een berichtje 
met als tekst Geboren: Harm-Jan, zoon van J.A. 
Abbing en A. Abbing-Vreugdenhil. Bingo! Eén 
van de bestuursleden van de Vreugdenhillenclub, 
Maarten Vreugdenhil , woonde in Dieren, vlakbij 
Velp waar wij wonen, en las dit geboortebericht. 
Hij belde me op en zo werd een nog niet opge
spoorde tak van de familie ontdekt, waar Koos 
Verhuist, die toen bezig was met het samenstel
len van het stamboek, ongetwijfeld erg blij mee 
moet zijn geweest. Zo kwamen we er ook achter, 
dat op nog geen 100 m. bij ons vandaan Daan 
Vreugdenbil woonde. Daan was toen de biblio
thecaris van de familiestichting, Een afspraak 
was gauw gemaakt. Toch leuk om een onbekend 
familielid te ontmoeten. Toen we wat meer over 
onszelf vertelden, kwam ook mijn hobby ter 
sprake. Waarbij ik moet opmerken, dat er bij 
Daan ook wel wat aan de muur hing. Toen de 
datum van de eerste reünie -5 oktober 1985-
naderde, werd het idee geboren een herinnerings
bord te maken. Via het bestuur werd mij de vraag 
gesteld of ik dat wilde ontwerpen. En ook vijf 
jaar later voor de reünie van 6 oktober 1990 heb 
ik het ontwerp voor een bord gemaakt. Intussen 
was het familiewapen bekend en kon dit mooi op 
het tweede bord worden afgebeeld. De afbeeldin
gen op beide borden hebben het Westland als • 
thema. Eén met de druiventeelt en één met het 
zicht op Naaldwijk anno 1793. Dit omdat -zoals 
ik het heb begrepen- het Westland de bakermat 
van onze familie is ' . 

Hans 

eindredacteur van Jaap over te nemen. Zij zal 
door Jaap in de geheimen van het vak worden 
ingewijd. Wij hopen in haar een waardig opvol
ger te hebben gevonden. Gaarne wensen wij Ria 
en Hans ter Horst veel succes toe. Wij vertrou
wen er ten volle op, dat u hen zult steunen door 
het inzenden van kopij of anderszins. 

Het bestuur 



De Engelse zender en het konijnenhok 

Heel Maasland kende hem via zijn bijnaam: Bram Plank. Hij was een veelkleurig 
man, een begaafd verteller. Zijn bijnaam was vrijwel zeker ontleend aan zijn beroep: 
bouwvakker. Zijn werkelijke naam was Abraham Vreugdenbil (K IX 1), geboren te 
Maasland in 1874 en overleden in Delft in 1961. Hij stamde -als zevende kind- uit een 
gezin waarvan drie kinderen stamden uit het eerste huwelijk van vader Jan, waarna er 
vervolgens in het tweede huwelijk nog eenentwintig werden geboren (van wie één 
levenloos en twee die na ruim een maand, respectievelijk ruim een jaar overleden. Van 
de overige achttien kinderen bereikten er velen -ook Bram Plank-leeftijden tot ver in 
de tachtig of negentig jaar, zelfs tot bijna honderd jaar). 

Naast verhalen die tot op de dag van heden nog 
voortleven, aangehoord uit de welbespraakte 
mond van Abram Vreugdenhil, zijn er ook de 
verhalen over deze aartsverteller zelf. 
Bijvoorbeeld over zijn belevenis in de Tweede 
Wereldoorlog ten huize van zijn zus Pietje 
(K VIII g. 12), getrouwd met Arend van Buuren, 
de fouragehandelaar aan de Zuidbuurtsedam. 
Zus Pietje dreef er een buurtwinkeltje en ver
kocht daar naast suiker, koffie en thee ook limo

Nederlanders -soms van koningin Wilhelmina
eu met de nodige berichten (in code) voor 
Nederlandse verzetsmensen. 

De nieuwsgierigheid van oom Bram was uiter
aard grotelijks gewekt en op zekere avond, vóór 
de door de Duitsers ingevoerde spertijd begon, 
peddelde hij naar de Zuidbuurtsedam, waar neef 
Kees hem reeds opwachtte en hem via een boch
tige stenen trap de voorraadkelder van moeder 

nadestroop, hemden, sokken 
en broeken, klompen en 
bezems. 

Hij zoog ademloos alle 
informatie op 

Pietje's winkeltje in leidde. De 
volle schappen van weleer 
waren overwegend leeg, maar 
een aantal inlandse producten 

Tot het gezin van Arend van Bunren en zijn 
Pietje behoorde -als één van de jongsten- zoon 
Kees en hem was -als een echte Van Buuren(?)
enige humor niet vreemd. Het was deze (nog 
jonge) Kees die ergens in de tweede helft van 
Wereldoorlog 11 zijn oom Bram ( Plank) onder 
strikte geheimhouding vertelde dat er zich in 
huize Van Buuren op een zeer verborgen plek 

vulde nog een stuk of drie schappen: pakken 
meel, erwten en bonen, de laatste pakken 
Sunlightzeep, twee paar onverkoopbare klompen 
(de allergrootste en de allerkleinste maat) , bor
stels, dweilen, bezems en een enkele onderbroek 
maat tent. Duidelijker illustratie van de armoe 
aan artikelen was er niet. 

een radio bevond (die dus;tegen dd)uitse-beve----Kees-vleide-vóór-de schappen met de spaarzame 
len in, niet was ingeleverd in Tavenu). Daarmee artikelen een kleedje op de koude stenen vloer en 
konden de uitzendingen van Radio Oranje vanuit fluisterde in het halfdonker oom Bram toe dat hij 
Londen worden beluisterd -uiteraard door de daarop moest knielen. Vervolgens schoof hij de 
moffen ten strengste verboden- met de laatste nodige pakken bonen en erwten opzij en ziedaar: 
berichten over het verloop van de oorlog, met de oude, vooroorlogse bakelieten radio. Oom 
bemoedigende woorden voor de bezette Bram Vreugdenhil was precies op tijd: juist op 

'Men denkt erover een boek over Maas
landers samen te stellen'. vertrouwde Maarten 
VreugdenhiJ (K XI j) uit Dieren mij onlangs 
toe. 'Wie bedoel je met men?' vroeg ik 
benieuwd. 'Oh. de Maaslanders ', antwoordde 
hij. 'En?', reageerde ik, nog steeds benieuwd 
naar dat boek en naar de reden waarom 
Maarten me dit vertelde. 'Nou', ging Maarten 
verder, 'als dat boek inderdaad op stapel 
wordt gezet, dan heb ik de eerste bijdrage. 
Die wil je vast wel hebben voor ons blad, maar 
je moet er wel bijzetten: Alle rechten voorbe
houden. Publicatie dus alleen na toestemming, 
mede i. v.m. eventuele auteursrechten •. 
Zo gezegd. zo gedaan. Het verhaal gaat over 
een Vreugdenhil. Leest u maar! 

dat moment begon de uitzending van Radio 
Oranje. De rasverteller stokte de adem in de keel, 
hij kreeg een kleur van opwinding en pinkte een 
traan weg bij het aanhoren van het Wilhelmus. 
Alles om hem heen vergat hij; dat neef Kees 
terug naar boven was geslopen ontging hem 
geheel. Via het toenmalig 'wonder der techniek' 
zoog oom Bram ademloos alle informatie op, 
ook -aan het einde van de veel te korte uitzen
ding- de berichten in code voor Nederlandse ver
zetsmensen: voor Janus de Boer, voor Kees de 
Metselaar, voor Maria de Baker en nog zo wat 
met (schuil)naam genoemden. Weliswaar be
greep Bram niets van al die boodschappen als: 
De kraai vliegt naar het Oosten, Voor grondwerk 
vandaag geen tijd enz., maar het boeide hem bui
tengewoon. Het boeiendste kwam echter nog: als 
laatste meldde een stem die ergens een beetje 
bekend klonk: 'En dan is er nu nog een dringend 
bericht voor Abraham Vreugdenbil uit Maasland. 
Wil hij ogenblikkelijk naar huis komen, het ko
nijnenhok is omgelazerd!' 
Neef Kees had, behalve van de Van Buurens, 
kennelijk ook van sommige Vreugdenhillen 
(onder wie oom Bram): grappen en grollen. 

Maarten Vreugdenhil, Dieren 

Sjoerd: een Vreugdenbil met passie 
Onlangs deponeerde de dienstdoende Ambachtse postbode via de brievenbus een brief 
op de deurmat die geschreven was in Bakoe in Azerbajdzjan en door de koeriersdienst 
van het ministerie van buitenlandse zaken naar Den Haag getransporteerd. Het schrij
ven was afkomstig van mevrouw Saskia J.M. Boermans-Vreugdenbil ( E X e, 1). De 
envelop bevatte ook een afdruk van een interview dat haar zoon Sjoerd met een redac
teur van het tijdschrift voor theater, muziek en dans 'TM' had. Na lezing van brief en 
interview kwam er een vage herinnering boven aan een naamgenoot die het voor onze 
familie toch wel unieke beroep van balletdanser had gekozen en over wie ooit in de 
Vreugdeschakel een publicatie verscheen. 
Na enig zoeken bleek dat inderdaad zo te zijn: in oktober 1990 (nummer 17). Sjoerd
die eigenlijk Boermans heet maar in de danswereld de naam van zijn moeder draagt
had toen een prijs gewonnen, de jongerenprijs van het Cultureel Jongeren Paspoort en 
zijn opa Cornelis Vreugdenbil (E X a) meldde toen vol trots dat de beste balletdanser 
van Nederland een Vreugdenbil is. 

damseDansacademie in zijn vizier. Een oplei
ding die veel beter paste bij zijn karakter. Na een 
jaar Dansacademie kreeg hij op zijn zeventiende 

gedanst. Bij de choreografenworkshop van 
Scapino maakte hij in 1991 zijn eerste chmeo
grafie: Camment sait l'aspirin ou ce trouve le 
douleur? (vrij vertaald: Hoe weet een aspirientje 
waar de pijn zit, red.) Het stuk was bedoeld als 
cadeautje voor een collega die met een blessure 
kampte. Het enthousiaste onthaal van de solo 
moedigde hem aan verder te gaan met choreogra
feren. 
In de jaren daarna maakte hij verschillende korte 
stukken waarvan vooral Lollo Paloza bij het 
Züricher Ballet in 1995 opviel. Maar in de perio
de bij Ballet Frankfurt ontstonden de choreogra
fieën waarvan hij nu zegt dat het zijn eerste, 
échte choreografieën zijn: The sisters you en Fat 
Peggy 's sober property. Een preview van zijn 
nieuwste stuk Ferocious Felicity was begin okto
ber 2003 te zien. En alsof dat allemaal nog niet 
genoeg is: VreugdenhiJ is in 2002 ook nog 

'Ooit begon hij als danser, zonder de minste am
bitie richting choreografie', lees je in het inter
view. 'Na zes jaar Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag werd hem echter de wacht aangezegd: 
'Je hebt wel iets. Maar niet genoeg om een goede 
danser te worden. Je kunt maar beter in de 
Moulin Rouge in Parijs gaan dansen ' . Achteraf 
gezien noemt Vreugdenhil (geboren in Zaïre in 
1971) dat het beste wat hem is overkomen. Door 
het verlaten van het op de klassieke ballettech
niek gerichte conservatorium kwam de Rotter-

een contract bij Introdans (in 
Arnhem). 'Daar heb ik eigenlijk 
alles geleerd. Want niet op 
school maar bij een gezelschap 

Scenario's ontstaan in 
mijn kop 

begonnen met de opleiding 
Architectonische Vormgeving 
aan de Rietveld Academie in 
Amsterdam.' Als je de passie 

leer je het vak kennen. ' Na Introdans volgden 
engagementen bij Scapino Ballet, Züricher Ballet 
en uiteindelijk bij Ballet Frankfurt van 'Billy' 
Forsythe waar Vreugdenbil tot 2001 heeft 
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hebt voor iets moet je er ook honderd procent 
voor gaan en je door niets daarvan laten afhou
den.' Aldus Sjoerd in het tijdschrift TM. 



Sjoerd: een Vreugdenbil met passie (vervolg) 

Het zou te ver voeren de integrale tekst van dit 
interview weer te geven en ook nog volledig af 
te drukken wat in NRC Handelsblad over Sjoerd 
en de dansvoorstelling Ferocious Felicity werd 
geschreven. Een aantal aansprekende of opval
lende details uit beide artikelen willen wij u ter 
aanvulling van het bovenstaande niet onthouden. 
Zo moet u weten, dat de genoemde William 
(Billy) Forsythe in de danswereld een 'persona
lity' is, iemand die het Frankfurter Ballet leidt, 
dat hij in twintig jaar wereldberoemd heeft 

een hotel. De gasten sliepen en choreograaf en 
danser Sjoerd Vreugdenbil kon in alle rust naden
ken' . Waaraan hij toevoegt: 'Ik zit liever een half 
jaar lang te stoeien in mijn hoofd dan dat ik de 
tijd doorbreng in een dansstudio. Mijn scenario's 
ontstaan in mijn kop.' 
'Ferocious Felicity is,' aldus het artikel in NRC 
Handelsblad, 'gebaseerd op het verschijnsel 
'hikikomori', dat vooral in Japan lijkt voor te 
komen bij vrijwel uitsluitend jongens en jonge
mannen. Ze sluiten zich af van de wereld door 

gemaakt. Billy en Sjoerd: 
'de leermeester en de veel
belovende leerling', staat in 
het TM-interview o.a. over 

hun huis soms decennialang 
niet te verlaten. 

choreograaf in de toekomst? Betrokkenen bevinden zich 
niet zozeer in een psycho

tisch continuüm als wel in een sociale retraite 
waar ze zich overigens relatief prettig kunnen 
voelen. Diplomatenzoon Vreugdenhit koos het 
thema ook omdat hij zelf nogal zwaarmoedig kan 
zijn. 'Ik heb de dans nodig om aan thuis te ont
snappen. Maar net zo goed als de dansers door 
de voorstelling aan hun jeugd herinnerd worden, 
kent iedereen wel het verlangen om zich terug te 
trekken uit de maatschappij. Je kunt het ook zien 

Beeldend kunstenaar of 

de relatie tussen beiden te lezen. De 'leerling' 
steekt zijn bewondering voor Forsythe dan ook 
niet onder stoelen of banken: 'Maar in zijn werk 
streeft hij meer naar tekstuele diepgang en, als 
het om acteren gaat, vakmanschap dan de 
meester' , zegt Sjoerd tegen de NRC-verslaggeef
ster die haar artikel als volgt aanvangt: 'Hij 
(Sjoerd) schreef de tekst voor Ferocious Felicity 
's nachts tijdens zijn bijbaan als nachtportier in 

~ c ~a .......... W~a.111t Ll"'ll'~'al- eerder 

~ wilden melden, maar egens 
l....--...1 plaatsgebrek niet voor elka kre
~ gen, is wat we lazen in de 

lf \ Westlandsche Courant over de aardap
\I,J pelklok van 's-Gravenzande. Een voor

f"'\ , pagina-artikel met een grote foto erbij 
~ waarop Abraham Vreugdenkil (C XI, 

ae,l), betrokken bij de restauratie van de eeuw-
enoude d rpskerk namens de kerkeraad, staat te 
kijken naar, de oorspronkelijk in 1634 geg ten 
klok. Eerst liil!cg het gevaarte in de tore an de 
oude kerk aan êluangstraat, maar· 816 ver
huisde het naar de meuw ker . In de oorlogsja
ren gingen de Duitsers met de klok aan de haal. 
Het zat ze evenwel niet mee want de boot waar
op de klok vervoerd werd zonk op het 
IJsselmeer. Na te zijn opgevist na de oorlog werd 
de klok weer teruggehangen in de toren van de 
dorpskerk. 'Maar', onthulde Abraham 
Vreugdenhil, 'het is nu niet meer de originele 
klok, want omdat het geluid minder werd en er 
bij het bijstemmen iets mis ging in 1950, moest 
noodgedwongen overgegaan worden op smelten 
en opnieuw gieten. Wat de Duitsers niet hebben 
geflikt, gebeurde dus toch! In augustus 1952 
werd de hergoten klok weer op z' n oude plekje 
opgehangen'. e Onlangs gaven we in een aan 
Maarten Biesheuvel -wiens moeder een Vreug
denbil was- gewijde 'special' o.a. aan, dat hij na 
jaren van stilte weer een boekje had geschreven. 
Intussen moesten de boekrecensenten opnieuw 
aan de slag, nu voor een herdruk (Meulenhoff, 
A' dam) van zijn bundel Hoe de dieren in de 
hemel kwamen, uit 1982. Volgens NRC 
Handelsblad biedt dit boek voer aan één der 
vaderlandse politieke partijen: 'Biesheuvels 
moraalsprookje zou als programma van de 
Dierenpartij kunnen dienen'. e Toen Adriana 
Vreugdenhit (B IX c,5) en haar man Arie 
Zonneveld in 1959 in Schipluiden een huisje lie
ten bouwen, noemden ze dat Zon en Vreugd. 

(Naar verluidt wordt in Schipluiden je naam -als 
je geen bijnaam hebt tenminste- afgekort; red.). 
In 1973 verhuisde het gezin naar Noordwalde en 
het naambordje ging natuurlijk mee. ('In die tijd 
was er eens een fietspuzzeltocht, waarbij de deel~ 
nemers gevraagd werd de naam van boerderijen 
te noteren. Toen ze bij ons langs kwamen, riepen 
ze naar elkaar: 'Het heet Zonenvreugd', schreef 
mevrouw Zonneveld-Vreugdenhil, moeder van 
enkel dochters, ons; red.) Toen de familie naar 
Fluitenberg in Drente verhuisde in 1986 -u raadt 
het al- werd ook het naambord weer ingepakt. 
Komt u ooit langs het pand no. 6 aan de Fluiten
bergseweg-Oost in deze plaats, dan weet u wat u 
daar ziet. e Maar weet u ook wat een digitale 
winkel is? Uit een in Naaldwijk verschijnend 
huis-aan-huisblad hebben wij afgeleid dat, als u 
het niet weet, u een bevredigend antwoord krijgt 
op deze vraag van Carotine Vreugdenhil, .te 
bereiken via www.perla-casa.nl. Zij maakt 
prachtige sieraden en die kunt u of op internet 
bekijken of bestellen. En, zo werd in het blad 
onthuld: Caroline's sieraden zijn niet alleen bij
zonder maar ook betaalbaar. e Nog een artistiek 
farnilienieuwtje: onlangs exposeerde Anita 
Vreugdenhit (C XI n, 2) in Spijkenisse vijftien 
beelden. Zij is -naar ze ons toevertrouwde
modern figuratief beeldhouwster, iemand die 
portretten en figuren boetseert om ze vervolgens 
te laten gieten in brons of zelf te gieten in gips 
om ze daarna te patineren. e Als we goed (met 
onder de kraan gehouden en extra opgewreven 
bril) gekeken hebben, prijkte er ditmaal geen 
naam Vreugdenkil op de lijst met uitslagen van 
de marathon in Rotterdam. We wisten al dat een 
naar deze naam luisterend echtpaar uit Veldho
ven (K XI k, 2) de marathon (met succes) van 
Parijs in plaats van die in de Maasstad liep. Als 
voor de 25ste keer in Rotterdam volgend jaar dit 
loopfestijn van start gaat, hopen deze naamgeno
ten er ook weer te gloriëren. e Evenmin (niet 
meer) op de lijst Oproeping van de griffier van 
de rechtbank Leeuwarden te bespeuren de naam 
die wij allen met veel vreugde dragen. Sta je daar 
mooi te kijk iedere maand in het Algemeen 
Dagblad (met z'n vijfentwintigduizenden intus-

als commentaar op de balletwereld die een dril
systeem is en waarin veel enge mensen rond
lopen.' 

Het interview met Sjoerd Vreugdenhil in het tijd
schrift TM eindigt met de vraag aan onze naam
genoot hoe hij zijn eigen toekomst ziet: als beel
dend kunstenaar of als choreograaf. Zijn ant
woord hierop is nogal cryptisch: 'Ik ben 32 jaar 
maar ik voel me alsof ik vijfhonderd ben, zo moe 
ben ik nu. Ik weet waar ik op mijn 35ste wil zijn 
maar daar wil ik niet over praten, dan zou ik het 
kapot maken. Daarin ben ik erg supersticious 
(bijgelovig-red.) . Op dit moment werk ik in het 
theater omdat ik denk dat ik daar iets te melden 
heb. Ik weet zelf precies hoe ik verder wil. Goed, 
ik zal je een trefwoord geven: Troubled spoon. Je 
mag zelf bedenken waar dat op slaat. Voor mij 
betekent het zoiets als geforceerde cultuur. Met 
dat begrip ga ik de komende jaren iets doen. Ik 
dacht eerst aan Troubled feet maar dan zit die 
dans er meteen weer zo aan vast. Troubled spoon 
kan alles zijn.' 

sen!), allemaal omdat je met justitie in aanraking 
bent gekomen. Wat moet zo'n roegalijst 12 x per 
jaar welniet kosten? Zou minister Zalm van deze 
kostbare uitgave weten als hij zoekt naar bezuini
gingsmaatregelen die de gemene burger niet 
raken? e Hoe geweldig populair moet onze 
familienaam in het Westland zijn als blijkt, dat 
de Westlandsche Courant een kerstquiz publi
ceert (eind 2003) die bij juiste invulling de slag
zin oplevert: Gerberakweker Vreugdenhij wil 48 
kilo rozenzaad voor zijn verjaardag. En laat één 
van de (drie) winnaars nu ook nog Vreugdenbil 
(van voren Els en woonachtig in 's-Gravenzan
de) heten. 'Geen familie, 'meldde ze de puzzelre
dactie toen ze haar oplossing inzond. 't Zou naar 
onze mening overigens totaal niets hebben uitge
maakt als ze er ook bij gezet had: 'Maar wel van 
hetzelfde Westlandsche geslacht' . e Goed 
nieuws voor schaatsminnende naamgenoten en 
menige andere landgenoot brachten dezelfde 
krant en andere Westlandse streekbladen: André 
Vreugdenkil (K XII I, 3) is weer blessurevrij en 
schaatst het volgende seizoen niet meer mee met 
de Duitse selectie maar voor TNT, de formatie 
van Elfstedenwinnaar Henk Angenent. André 
wordt trainingspartnee van Angenent die de 10 
km wil rijden tijdens de Olympische Spelen van 
2006 in Turijn. Onze naamgenoot gaat zich voor
al op de wereldbekerwedstrijden en de grote all
roundtoernooien richten. Ook wil hij ter onder
steuning marathons rijden. e Iemand die heel 
blij en erg trots was -en nog steeds is, nemen wij 
aan- is Pauline vim der Gaag-Vreugdenhil (C 
XI ag. 2) uit 's-Gravenzande. Volgens de 
Westland Post is zij beheerder van de dierenwei 
achter het verzorgingstehuis De Kreek. Waarom 
trots en blij? Omdat ze nu na een flinke opknap
beurt van de boerderij dank zij financiële steun 
van de gemeente 's-Gravenzande kan praten over 
een volwassen kinderboerderij en een echte die
rentuin (met een pony, een ezel, schapen, geiten, 
pauwen, parelhoenders, kalkoenen, konijntjes en 
heel veel kippen), 'waar het zeker als het zonne
tje schijnt behoorlijk druk kan zijn. ' 
En dat was het dan weer voor deze keer! 
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Onderduikers 

Mijn man houdt het huis-aan-huisblad pal onder 
mijn ogen. 'Kijk, en lees! ' Hij kijkt nogal onheil
spellend. Vijf minuten eerder lieten we Zeeuws
vlaamse vrienden uit, die het die middag vooral 
over kippen hadden. Zij brachten zelfs een stenen 
exemplaar mee. Als troost,' zeiden ze. Gelukkig 
hadden we onze kippen (nog). Ik lees zeer 
gehaast het artikel. Bij het neerleggen van het 
krantje ben ik perplex. Sprakeloos. De kop op de 
voorkant luidt: 'Al het pluimvee in de gemeente 
Ede wordt geruimd.' Daar wonen wij dus: in 
Ede. Ik pak de riem, roep de hond. We gaan naar 
buiten. Eerst nadenken, een stilte beleven, de 
gedachten ordenen. Je moet volgens het krantje 
een nummer bellen en je kippen aangeven. Het 
woord alleen al! Doe je het niet dan krijg je een 
fikse boete en nog een heleboel vermaningen 
meer. Alles gesteld in bevoogdende zinnen. Alsof 
mensen opeens kleuters zijn geworden of onbe
nullen ... Pas bij de beboste laantjes aangekomen 
wil ik eens lekker huilen. De hond loopt hier los 
en met de riem zwaai ik door de lucht alsof ik 
een denkbeeldig iemand wil raken. 'Nee, nee, en 
nog eens nee, ze krijgen mijn kippen en mijn 
fiere hanen niet, nooit! ' Ik voel een kracht in me 
komen als ik weer thuis ben en de foto bekijk 
van Albert Schweitzer, omringd door zijn geiten, 
zijn lievelingspelikaan en talloze kippen en var
kens. De foto straalt opeens vrede uit. 

De overheid haalt het net aan. De ruimingen zijn 
in volle gang. Ook bij de hobbydierhouders. In 
de straat waar we wonen komt het witte busje 
met drie letters erop steeds vaker. Nergens hoor 
je een kip of haan kakelen of kraaien. Bij ons zit 

het hele 'zwikkie' opgehakt in het grote nacht
hok, ver in de achtertuin. Onopgemerkt, maar 
hoe lang nog? Mijn man en ik beginnen slechter 
te slapen. Overdag zijn we allebei prikkelbaar en 
het trefwoord is maandenlang: 'Kippen ' . Als bij 
onze achterbuurman de fazanten niet meer roe
pen, weten we dat ze weg -dood- zijn. Steeds 
meer zit ik urenlang in het kippenhok met een 
thermoskan koffie op een oude stoel en de 
mobiele telefoon naast me op een plank. 

Een bevriende dierenarts zegt: 'Breng ze weg.' 
Maar waarheen? 'Hebben jullie tijdelijk plek 
voor onze kippen? ' Deze vraag stellen we aan 
vrienden en kennissen in Friesland en Zeeland, 
op Texel en in Utrecht. 'Uh, nee' of: 'Helaas 
niet. ' 'We denken mee ' . Dat soort varianten krij
gen we te horen. Of er komt helemaal geen ant
woord meer. Tot het antwoord komt uit Maas
land. Het Vreugdenbillenland zullen we maar 
zeggen. 'Ja, ik maak wel een plekkie vrij. Kom 
het zootje dan maar brengen'. Van louter vreugde 
geef ik een gil nadat ik de hoorn op de haak heb 
gelegd. 'Yes!!' 

Het transport van de dieren twee dagen later 
bezorgt ons kippenvel. Bij iedere politieauto gie
ren de zenuwen door de keel. Er zijn controles. 
Maar het stortregent urenlang. We vinden dat 
héérlijk. Bij aankomst in Maasland komt neef 
Wim Vreugdenbil naar buiten. Hij opent een 
schuurdeur en daarna nog een deur. Een ruim, 
licht onderkomen, met zitstokken en al. De drie 
kooien schuiven we naar binnen en doen ze 
open. De kippen scharrelen meteen alweer in de 
grond. Graan wordt neergezet en pannen met fris 

Stoppen met 'n goed gevoel 
Op een middag in het voorjaar van 1989 belden ze aan bij ons thuis: Koos Verhulst en 
de kort daarvoor in functie getreden voorzitter Dirk VreugdenbiL Ik heb die middag 
ja gezegd toen ze me vroegen of ik samen met Tiemen Vreugdenbil en Koos Verhulst 
de redactie van de Vreugdeschakel wilde gaan verzorgen. 'Als ik jullie daarmee kan 
helpen, wil ik dat best een poosje doen', herinner ik mij toen, met in ieder geval woor
den van gelijke strekking, te hebben geantwoord. Dat dit poosje wel eens een tijdperk 
van vijftien jaar zou kunnen gaan omvatten, daar heb ik toen in de verste verte niet 
aan gedacht. Het leek me een leuke bezigheid en ik dacht gezien mijn pr-achtergrond 
en redactionele ervaring een positieve bijdrage aan het familieblad en de familiestich
ting te kunnen leveren. Ik was toen 63 en inmiddels zijn we vijftien jaar verder. 
Ik vind het werk voor de Vreugdeschakel nog steeds een leuke bezigheid. Bovendien 
heb ik daardoor geleerd hoe met een computer om te gaan, heb ik het voorrecht gehad 
kennis te maken met een flink aantal naamgenoten en vaak even om het hoekje mogen 
kijken van het privé-wereldje waarin zij leven. Het blijft een uitdaging die ervaringen 
zo natuurlijk mogelijk en aanvaardbaar voor anderen over te dragen. 

Onlangs las ik in een krant dat in een grafiek van nummer van zes pagina's) , e-mails verzenden, 
de gerontoloog dr. P.P.J. Houben twee krommen voor voldoende foto's zorgen enz. enz. Daar zit 
te zien zijn. De eerste geeft de ontwikkeling van ook een andere kant aan. 
de menselijke 'hardware' weer, van spieren, In het Nederlands bestaat een uit het Latijn 
beendergestel enz. , de tweede afkomstig woord: imponderabi-
toont de 'software' die we in de Het blijft een uitdaging !ia, waarmee dingen worden aan-
hersenen lokaliseren. De . geduid, waarvan je de waarde 
hardware bereikt zijn top tussen het 40e en 50e eigenlijk niet zo goed kunt aangeven. Zonder 
jaar; de software tussen zeventig en tachtig jaar. daar verder op in te gaan, zul je moeten accepte-
Ais ik dat op mezelf toepas, had ik nog wel een ren, dat die imponderabilia zich zullen blijven 
jaartje of wat door kunnen gaan als eindredacteur voordoen. Goed nadenken leidt dan tot de con-
van de VreugdeschakeL Maar zo'n activiteit clusie dat gezien je leeftijd (78 jaar) je nog graag 
houdt niet alleen in het plannen, op interview zo nu en dan bijdragen voor de Vreugdeschakel 
gaan, schrijven, typen (zo 'n 7500 woorden per wilt blijven samenstellen, maar dat je je functie 
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, Ada Loman publiceerde al eerder 
: eèn verhaal in de VreugdeschakeL 

Dit yerhaal zond zij vorig jaar al in. 

pompwater. De deur gaat dicht, de schuif ervoor. 
Tranen van ontspanning wellen op in mijn ogen. 
'Ben je zo gehecht aan die beessies? ' 'Ja, ze zijn 
al jaren bij ons. Karel schildert ze, ze zijn ge
woon onmisbaar '. En dan de eieren. Ja, daar 
draait die hele ellendige kwestie om, die deze 
keer vogelpest heet. Maak het ei eens duurder, 
overheid, dan zou veel narigheid voorkomen 
worden. 
In de grote keuken van Wim drinken we met z'n 
drieën koffie. Onze hond ligt op een kleedje en 
kijkt ons aan: 'Goed gedaan,' drukken zijn brui
ne, trouwhartige ogen uit (denk ik). Nota bene, 
in de schuur waar tijdelijk de kippen onderdui
ken, zaten mijn ouders, Huihertje Vreugdenbil (K 
IX b,2) en Cornelis Biesheuvel en hun vijf kinde
ren -ikzelf twee jaar- in de hongerwinter van 
1944-1945. In de gewitte paardenstal. Ze kwa
men vanuit Rotterdam, waar de honger heel erg 
was en werden liefdevol opgenomen door de 
Vreugdenbillen (K XI g), Oostgaag 6 in Maas
land. Bij de karakteristieke ophaalbrug met de 
tuinderijen en de kassen aan weerszijden. 
Als we na een paar uur weggaan komt Wim met 
een paar eieren aangelopen. 'Kijk, voor jullie 
gelegd, neem ze maar mee ' . 'Wim, ik zal je 
gedenken in mijn gebeden,' roep ik half in ernst, 
half in scherts. Zondags in de Lutherse kerk in 
Ede bad ik in het stil gebed voor mijn ouders, 
man, kinderen en kleinkinderen en voor alle die
ren die God geschapen heeft. Ook Wim kwam in 
het gebed voor. En de overheid voor een ander 
beleid! 

Ada Loman-Biesheuvel 

van eindredacteur na vijftien jaar wenst te beëin
digen. Laat een jongere garde dit roer nu maar 
overnemen. Je overweegt bij het nemen van deze 
beslissing ook, dat er onder onze naamgenoten of 
aangetrouwde familieleden zovelen zijn die zo 
goed met de pen kunnen omgaan, dat zo 'n wisse
ling van het eindredacteurschap in wezen geen 
enkel probleem behoeft te vormen. 

In de afgelopen jaren heb ik herhaalde malen 
positieve reacties op mijn werk voor de 
Vreugdeschakel ontvangen. Mijn waardering 
daarvoor wil ik graag nog eens onder woorden 
brengen. Het geeft je een goed gevoel iets voor 
je naamgenoten en voor de Familiestichting 
VreugdenhiJ te hebben betekend. Mijn beste 
wensen vergezellen de huidige en toekomstige 
redacteuren van ons familie-orgaan bij hun acti-
viteiten. 

Jaap, eindredacteur 
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Kantoor Vreugdenbil wil goede rechterhand zijn 
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Het hierboven afgebeelde (visite )kaartje zou je 
kunnen aantreffen -en dat hopen we van harte-

op bureaus en/of in files van bedrijven en organi
saties in de regio Uithuizen of een nog wijdere 
omgeving. Op het kaartje is de naam van Yvonne 
de Vries-Vreugdenbil vermeld, die in het afge
lopen najaar in het centrum van Uithuizen haar 
kantoor in administratieve en secretariële dienst
verlening onder de naam Kantoor Vreugdenhil 
opende. 
Yvonne (C XI af, 4) is 31 jaar en haar kantoor 
beschouwt zij -aldus een artikel in de regionale 
Ommelander Courant- 'als een goede rechter
hand die er is als het gevraagd wordt.' 

Vreugdenhilkroniek 
De gegevens hebben ditmaal betrekking op niet eerder gepubliceerde mutaties in de burgerlijke stand van vóór 31 
december 2003. 

Geboren 
30-12-1991 te Schiedam Femke, dochter van 

Ferdinand Vreugdenhil (J X h.6) en 
Bernadette Berendsen. 

09-10-1993 te Schiedam Erno, zoon van Ferdinand 
Vreugdenhit (J X h.6) en Bernadette 
Berendsen. 

25-12-1995 te Dordrecht, Jenifer Sara (Jen na), 
dochter van Robert Vreugdenhit (N X t.4) 
en Heather A.Foreman. 

29-04-1998 te Dordrecht, Molly Alison (Aiison), 
dochter van Robert Vreugdenhit (N X t.4) 
en Heather A.Foreman. 

05-12-2001 te Zwolle, Yoriam, zoon van Mark 
Vreugdenhil (K XII ak.2) en Marjolein van 
den Berg. 

02-10-2003 te Rotterdam, Floris Sebastiaan, zoon 
van Gerben Jan Marco Vreugdenhil (K XI 
o.2) en Tammiena J. van den Bergh. 

Getrouwd/ Partnerschap aangegaan 
30-06-1994 te Berkel en Rodenrijs, Christiana 

Geraldina Vreugdenhit (K XI ag.13) met 
Albertus D. Koevoet, geboren 22 mei 
1973 te Monster, zoon van Henoch 
Koevoet en Prijna Noort. 

08-02-1996 te Loosduinen, Monica Karin Sandrina 
Vreugdenhit (0 x p.3) met Ronald Boon, 
geboren 1 augustus 1961 te Den Haag, 
zoon van Jacobus Boon en Hendrika G. 
M. Schmidt. 

03-10-1997 te Stadskanaal, Leendert Jacob 
Vreugdenhit (C XI x.2) met Arianne J. 
Groenendaal, geboren 20 april 1973 te 
Maasland, dochter van Arie Groenendaal 
en Jannetje Sonneveld. 

04-02-1998 te Naaldwijk, Lydia Sophia Vreugdenhit 
(D XI b.4) met Arjan Baelde, geboren 19 
maart 1972 te Bodegraven, zoon van 
Willem Baelde en Gerrie Olieman. 

04-09-1999 te ? , Wiltred Vreugdenhit (N XI k.3) en 
Jeanelia W.J. van der Spek, geboren 12 

augustus 1974 te Hoornaar, dochter van 
Cornelis van der Spek en Antje Paulus. 

12-11-1999 te Zwolle, Sonseeahray Vreugdenhil 
(K XII ak.3) met Johannes Geertsma, 
geboren 4 januari 1973 te Lemsterland, 
zoon van Andrie Geertsma en Hillegonda 
Wagenmakers. 

17-12-2000 te Valkenburg (Limburg), Anita Corinne 
Eugenie Vreugdenhit (K XI m.2) en 
Jogchum Plat, geboren 8 mei 1970 te 
Epe, zoon van Lammert Plat en Hendrikje 
IJzerman 

30-06-2001 te Zwolle, Mark Vreugdenhit (K XII ak.2) . 
met Marjolein van den Berg, geboren 18 
februari 1982 te Emmeloord, dochter van 
Hendrik van den Berg en Maria K.W. 
Karssen. 

01-03-2002 te Naaldwijk, Stefan Daniel Vreugdenhit 
(E XI c.1) met Tirza Barendse, geboren 
15 juli 1977 te Delft, dochter van Petrus 
V.M. Barendse en Magdalena A.M.Groot
scholten. 

Overleden 
26-02-1986 te Gorinchem, Jan Jacob Geluk (0 IX b.7) 
12-01-2001 te Boxmeer, Geertruida Smit (N X p). 
05-05-2001 te Rotterdam, Jacob Vreugdenhil (K XI ae) 
03-06-2001 te Pijnacker, Elisabeth Vreugdenhil (C IX f.4) 
15-09-2001 te Amersfoort, Leendert Marinus 

Vreugdenhil (0 XII) 
16-04-2002 te Apeldoorn, Leentje Vreugdenhit 

(MVIII a.12) 
30-06-2002 te 's-Gravenhage, Francina Cornelia 

Vreugdenhit (D IX c.5) 
22-08-2002 te 's-Gravenhage, Dirk Vreugdenhil (C X g.4) 
08-10-2002 te Hof van Twente, Jacoba Vreugdenhit 

(MVIII d.6) 
04-08-2003 te Rotterdam, Jan Cornelis Vreugdenhit 

(K XI bj) 

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

Verkrijgbaar na storting of overmaking van het bedrag aan de Familiestichting Vreugdenhil onder 
vermelding van het desbetreffende artikel, zijn de volgende artikelen: 

':' 
IJ! 
~ afschrift STICHTINGSAKTE Familiestichting Vreugdenhil € 3,50 

BOEK Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, bijkans vier eeuwen genealogie 
door J . Verhulst (475 blz.) € 35,00 
reproductie FAMILIEWAPEN, ware grootte, met toelichting € 11,50 
borduurpatroon FAMILIEWAPEN, A3-formaat, met toelichting € 1,50 
HERINNERINGSBORD Vreugdenhillendag 6 oktober 1990 (Delfts blauw) € 9,00 
BALPEN ( met inscriptie Familiedag Vreugdenhil 1995) € 3,50 
VREUGDENHILLENMOK, wit met donkerrode opdruk € 5,75 
DEELVERGROTING KAART van CRUQUIUS (met vermelding Vreugdenhilse laantje) € 3,40 

Het bestelde artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantooruren) kunt u 
uw bestelling echter ook afhalen bij onze secretaris Aat Vreugdenhil, Molenaarlaan 21 , De Lier. 

~ 

; 

~ 
~ 

.r.. 

Van het bestuur 
Secretariaat krijgt hulp. In het verleden heb
ben wij wel eens laten doorschemeren dat, als 
er een editie van de Vreugdeschakel is verzon
den, ongeveer 1 à 2 procent van de exemplaren 
onbestelbaar retour komt. Het bestuur wordt 
daarmee opgezadeld met de taak te achterha
len naar welk (nieuw) adres deze exemplaren 
wel met succes verzonden kunnen worden. Wij 
kunnen u de verzekering geven dat dit soms een 
vreselijk en tijdrovend karwei is. Het is dan ook 
bijzonder plezierig te kunnen melden, dat Leny 
Haaring-Vreugdenhil ( N IX k, 9), zus van Job 
Vreugdenhil, de onvolprezen organisator van 
een aantal familiereünies, zich heeft aangebo
den deze taak op zich te nemen. 
Verder mag ervan uitgegaan worden, dat we in 
de volgende editie van de Vreugdeschakel kun
nen berichten wie de nieuwe penningmeester 
zal worden. Aat, secretaris 

Het pakket dat aangeboden wordt is heel uitge
breid en omvat - om enkele zaken te noemen
verwerking van complete bedrijfsadministraties 
tot en met het organiseren van evenementen, het 
leveren van cursussen, het samenstellen en 
beheren van adressenbestanden en heel veel 
andere Ondersteuningsmogeli jkheden waarmee 
bedrijven, organisaties, verenigingen en stichtin
gen uit de brand kunnen worden geholpen/gehou
den. Graag veel succes toegewenst Yvonne en 
dank aan haar zus Jeanette Tanis-Vreugdenhil 
voor de toegezonden informatie. 

De Vreugdeschakel is een uitgave van de 
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Wilt u de Familiestichting Vreugdenhil moreel en 
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steld. De minimale donatie bedraagt € 15,- per 
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