
 

 

Onze oud-redacteur Teun Vreugdenhil (O 
X ab) liet ons blij weten dat zijn oudste 
dochter in het huwelijk zou treden met 
Kang Youn uit Zuid-Korea. Deze niet alle-
daagse gebeurtenis was een goede reden 
een verslag door de bruid zelf geschreven 
te publiceren in ons familieorgaan. 
 
Ontmoeting in Rusland 
22 mei 2005 was voor Kang Youn en mij 
de grote dag. Onze trouwdag! Iedere 
trouwdag is natuurlijk bijzonder, maar ik 
vertel u graag wat er zo bijzonder was 
aan die van ons. Mijn man is een Zuid-
Koreaan. Twee jaar geleden hebben wij 
elkaar in Rusland ontmoet, we waren alle-
bei uitwisselingsstudent. We hebben een 
maand of vier in hetzelfde studentenhuis 
gewoond, maar toen moest ik weer terug 
naar Nederland. Kang Youn is toen voor 
vakantie meegekomen, maar daarna heb-
ben we maanden apart geleefd. Voordat 
ik afgelopen november definitief naar Ko-
rea ben vertrokken, hebben we elkaar nog 
twee keer gezien. Eind november 2004 
ben ik dus geëmigreerd om bij mijn vriend 
te kunnen zijn. Ik ben bij hem ingetrok-
ken. Nu blijkt dat samenwonen hier nog 
niet geaccepteerd is, maar dat zullen Ko-
reanen nooit rechtstreeks tegen iemand 
zeggen. Mijn vriend merkte die afkeuring 
wel en daarom hebben we besloten om te 
trouwen. Toen we de datum hadden ge-
prikt, is er volgens mij een hele tijd niks 
gebeurd. Achteraf blijkt echter dat zijn 
ouders toen al aan het voorbereiden wa-
ren. Normaal doen beide ouders (van 
bruid en bruidegom) dat, maar dat lag in 
ons geval een beetje moeilijk. De ouders 
regelen hier alles, zij bepalen wat er ge-
beurt. Zij nodigen ook de gasten uit.  
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Trouwfabriek 
We zijn in een wedding hall getrouwd 
(oneerbiedig gezegd: een trouwfabriek, 
aan de lopende band wordt hier ge-
trouwd). Om 9 uur ’s ochtends moesten 
we al aanwezig zijn om gekleed en opge-
maakt te worden. Daarna werden de eer-
ste gasten door beide ouders en bruide-
gom ontvangen en ik moest een tijd uit 
het zicht wachten en mocht daarna in de 
bruidskamer zitten. Dan kan iedereen je 
zien en foto’s nemen. Om één uur begon 

de ceremonie. Die is maar heel kort: moe-
ders steken kaarsen aan, vader geeft de 
bruid weg, een toespraak, dan buigen 
voor beide ouders. Vervolgens hebben wij 
ook een traditionele Koreaanse ceremonie 
gedaan. We droegen toen Koreaanse kle-
derdracht. We moesten drinken inschen-
ken voor de ouders (en later voor de rest 
van de familie) en voor ze buigen. De 
ouders gooiden toen met kastanjes en 
dadels die wij in een doek op moesten 
vangen. De vruchten die je vangt staan 
voor het aantal kinderen dat je zult krij-
gen. In ons geval twee meisjes en vijf 
jongens! Daarna dus hetzelfde voor de 
rest van de familie, behalve het gooien. 
Gelukkig kwamen er meerdere ooms en 
tantes tegelijk, anders hadden we wel 
heel vaak moeten buigen. (De buiging 
lijkt op wat moslims doen als ze bidden, 
dus op je knieën zitten en met je gezicht 
bijna op de grond). Ondertussen waren de 
gasten gaan eten. Toen we klaar waren 
met de ceremonie hebben we ons omge-
kleed en zijn we ook gaan eten. Helaas 
was bijna iedereen toen al weg. Na de 
plechtigheid zijn we vrijwel direct op hu-
welijksreis gegaan, naar Jeju-do, een Ko-
reaans eiland ten zuiden van Korea.  

 
Het bestuur van de familiestichting wenst 
Heleen en haar echtgenoot Kang Youn 
veel geluk toe. Heleen houdt zelf een 
soort dagboek bij op internet, ook wel 
weblog genoemd, over haar leven in Zuid-
Korea. U kunt dit lezen via haar  
website-adres: 

Heleen Vreugdenhil   

Heleen en Kang Youn voor het altaar 

H u w e l i j k  i n  Z u i dH u w e l i j k  i n  Z u i d -- K o r e aK o r e a   

Het bruidspaar tijdens de Koreaanse ceremonie 

http://kr.blog.yahoo.com/heleenryan 
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Toevallige reünie… 

Op 5, 6 en 7 augustus 2005 werd 
het Varend Corso Westland gehou-
den. Het thema van de 8e editie van 
dit Varende Corso was ‘Kleurrijk 
Koninkrijk’. De, dit jaar 80 kilome-
ter lange route, liep door de ge-
meenten Vlaardingen, Maassluis, 
Rijswijk, Den Haag, Delft en alle 
kernen van de gemeenten Westland 
en Midden-Delfland. Er voeren dit 
jaar ruim 60 vaartuigen mee in de 
kleurrijke, bonte stoet, die circa 
160.000 bezoekers trok. Geheel on-
verwacht was dit varend corso aan-
leiding tot een merkwaardige en 
heel toevallige ‘reünie’. 
 

Zeilende westlander 

De eerste dag ging de route vanuit 
Naaldwijk, via Honselersdijk in de 
richting van Schipluiden om uitein-
delijk te eindigen in Maasland. Hier-
bij moest de stoet onder de nodige 
bruggen door. Een hele klus overi-
gens voor met name de zeilende 
westlanders die telkens hun hoge 
mast moesten strijken. Om op het 
geplande tijdschema te blijven 
moest de stoet op sommige plaat-
sen harder of zachter gaan varen. 
Aanwijzingen hiervoor werden ge-
geven door de bemanning van de 
voor de stoet varende politieboot. 
Op een bepaald moment moest de 
stoet wat sneller gaan varen en 

Varend Corso Varend Corso   
          West land    West land         
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daarom bleef de politieboot even 
aan de kant liggen om de schippers 
van de aankomende corsoboten 
hierop te attenderen. Dat ‘bepaalde 
moment’ was toevallig vlak voor de 
brug van de Oostbuurtseweg in De 
Lier. De politieboot bleef liggen tot 
corsoboot nummer 32 er was. Cor-
soboot 32 was een prachtig geres-
taureerde zeilende westlander met 
de naam Vaerdigheit en werd be-
mand door de eigenaar ervan, Evert 
Vreugdenhil (K XII g) en zijn neef 
Jaap Vreugdenhil (K XII j). De 
schipper van de politieboot was… 
Jaco Vreugdenhil (K XII 0). In een 
klein huisje aan diezelfde Oost-
buurtseweg, niet ver van die brug, 
woonde lang geleden hun opa, Ja-
cob Vreugdenhil (K X m) en hier 
waren ook de vaders van de drie 
neefs geboren. Een wel heel toeval-
lige ‘reünie!!  
 

Bindersprijs 

‘De Gouden Koets’, een corsoboot 
in een arrangement van Florifère 
Palet, won overigens de ere- en 
eerste prijs van het Varend Corso 
Westland 2005. Leuk was in dit ver-
band, dat de Bindersprijs voor die 
‘Gouden Koets’ naar Remko Vreug-
denhil (K XII v.2) ging. En, op boot 
30 “Oranje Boven” voer Jochem 
Vreugdenhil (C XI ae) als schipper. 
Jaco Vreugdenhil (K XII O) uit 
Poeldijk 

De gegevens hebben betrekking op 
mutaties tussen 1 januari en 30 
juni 2005. 

 
Geboren: 

23-02-2005 te Naaldwijk, Sem, 
zoon van Peter Cornelis Vreugden-
hil (C X ak.1) en Marion Visser 

23-02-2005 te Kampen, Thirza 
Francina, dochter van Cornelis 
Franciscus (Corné)Vreugdenhil (O 
XI o.3) en Gerjanneke de Wilde 

20-03-2005 te Zeewolde, Harmen 
Matthijs, zoon van Arie Dirk (Ard) 
Vreugdenhil (N XI j.1) en Mariette 
Koops 

Getrouwd/partnerschap: 

05-03-2005 te Naaldwijk, Neeltje 
(Nely) Vreugdenhil (J  XII a.2) 
met Jan Jakob (Ronald) de Bruin, 
geboren 22 september 1979 te 
Honselersdijk, zoon van Cornelis 
de Bruin en Tineke van Loenen 

22-05-2005 te Iksan (Korea), He-
leen Vreugdenhil (O  X ab.1) met 
Lee Kang Young, geboren 28 ok-
tober 1978 te Iksan (Korea), zoon 
van Lee Gi Hyeong en Kim Hyeon 
Ja 

Overleden: 

03-02-2005 te Hoek van Holland, 
Jannetje Trijntje Vreugdenhil (J IX 
e.5) 

17-02-2005 te De Lier, Pleun 
Boers (N X w.3) 

18-02-2005 te Naaldwijk, Dirk 
Duijvelaar (J IX f.7) 

25-03-2005 te Naaldwijk, Teuntje 
Adriana Vreugdenhil (N IX j.2) 

02-04-2005 te Zoetermeer, Willy 
van den Bos (E X c) 

15-06-2005 te Vlaardingen, Jelia 
Ingeborg Vreugdenhil (N X ak.1) 
 

Dank aan allen die hiervoor berichten 
instuurden. Doet u het ook?  
    
                    Aat, secretaris 
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Het bestuur van de 
familiestichting 
Vreugdenhil wenst u 
veel geluk en een 
goede gezondheid 
toe in 2006 



 

 

● Vele Lierenaren of mensen die er 
bekend zijn, zullen ongetwijfeld we-
ten dat op Hoogweg nr.12 in De Lier 
een huis staat met de niet alledaag-
se naam Voor en Tegen. De al eer-
der genoemde Westlandsche Cou-
rant besteedde onlangs aandacht 
aan deze woning, waarin Arjo 
Vreugdenhil (K XII ap) en zijn ge-
zin woont. Diens grootvader Arie (K 
X v), gehuwd met Jaapje Reedijk, 
liet Voor en Tegen destijds bouwen. 
Het huis heette een jaar of tien Hui-
ze Japie naar Arjo`s oma. De vader 
van Arjo, Willem (K XI ax), woonde 
ook zo`n dertig jaar in de woning. 
Toen Willems moeder was overle-
den, gaf hij het huis weer de naam 
Voor en Tegen terug, want - aldus 
deze krant - 'hij vond het een mooie 
naam: het leven is nu eenmaal voor 
of tegen.' Zelf is Willem Vreugdenhil 
overigens liever voor. Hij hoopt dat 
ook zijn kleinzoon van 15 jaar later 
het huis betrekt. Willem is blij dat 
hij het familiehuis niet langer be-
woont: het is hem veel te druk ge-
worden daar op die Hoogweg. En tot 
zover deze keer. Komt u bij lezing 
van kranten en tijdschriften een 
tekst tegen waarin de naam Vreug-
denhil voorkomt, knip het dan s.v.p 
uit en stuur het naar de redactie.  
 
Hartelijk dank vast! 
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● Zijn er mogelijk in de voorbij gega-
ne periode wereldrecords gevestigd 
door Vreugdenhillen dan wel Nobel-
prijzen gewonnen of werden naam-
genoten als het om binnenlandse 
vraagstukken ging geportretteerd als 
de knapste jongens en meisjes van 
de klas? Of bleef het bij van zich la-
ten horen - wat vaak ook al een 
prestatie is – als regionale of locale 
aangelegenheden aan de orde wa-
ren? Mocht u van mening zijn dat 
Vreugdenhillen en wereldrecords ui-
tersten zijn die elkaar niet raken, 
dan hebt u het wel goed mis. Leest u 
dit citaat uit de Westlandsche Cou-
rant maar eens: "De wereldkampi-
oenschappen karate voor clubs in 
het Italiaanse Vasto zijn bijzonder 
succesvol verlopen voor moeder 
Janny en dochter Hendrika Vreug-
denhil uit Maasdijk: Janny behaalde 
goud bij de veteranen, Hendrika zil-
ver bij de senioren." De dames 
die`hun mannetje staan’ - aldus 
kopte de Westland Post, eraan toe-
voegend in de berichtgeving dat je 
beter maar geen herrie met ze kunt 
krijgen – beoefenen in wedstrijdver-
band de zgn. kata-vorm van karate. 
Dat houdt in dat de karateka's zoals 
ze genoemd worden, alleen op de 
mat staan en een vast patroon van 
(schijn)aanvallen en verdedigen to-
nen. Het is overigens een zware 
sport met heel veel concurrentie. Ui-
terste concentratie en veel training 
is noodzakelijk om prestaties als die 
van de dames Vreugdenhil te beha-
len. "En", zegt moeder Janny, 
"bidden om rust". Wij wensen de da-
mes die stug doorgaan, veel succes!   

●Terwijl via het AH-magazine Aller-
hande Janneke Vreugdenhil  
- nadere gegevens onbekend – haar 
liefde voor kip en Franse boeren-
keuken zwart op wit belijdt, laat de 
Volkskrant ons opnieuw kennisma-
ken met de in de Vreugdeschakel al 
meermalen ten tonele gevoerde 
freelance choreograaf Sjoerd 
Vreugdenhil (E X e, 1). Hij discus-
sieert in die krant met een andere 
grootheid uit de vaderlandse dans-
wereld, Hans van Manen. Het gaat 
over de canon van de dans en beide 
kunstenaars noemen hun top vijf. 
Wat blijkt nu? Sjoerd heeft volgens 
het dagblad een 'rare' top vijf. Be-
halve het dansfenomeen Forsythe 
voor zijn esthetiek en dramaturgie, 
staan er types op buiten de dans 
met als grootste verrassing de nieu-
we Airbus A380, het grootste passa-
giersvliegtuig ter wereld. 'Prachtig', 
aldus onze naamgenoot, 'dat er nog 
mensen zijn die dingen blijven door-
ontwikkelen. Dat triggert een be-

paalde passie bij mij, een energie 
waarvan ik echt heel blij word.'  

● Mocht u met enige verbazing van 
Sjoerds motivatie kennis genomen 
hebben, houdt u dan vast want u 
valt onmiddellijk weer in een andere 
verbazing als u leest dat een `s-
Gravenzandse boer een collega-boer 
uit Hoek van Holland, Leendert W. 
Vreugdenhil (J X a,1) geheten, in 
de Westlandsche Courant aanduidt 
als 'een van de duivel bezeten ie-
mand, die zijn mond vol heeft van 
normen en waarden maar zelf de re-
gels overtreedt'. Het gaat om een 15 
jaar slepende zaak met een schade-
claim van ruim 1 miljoen euro. De 
een doet dingen die niet mogen, de 
ander (Vreugdenhil) heeft daar last 
van en lijdt schade die hij wil verha-
len op de gemeente Westland. De 
gemeente blijkt onze naamgenoot - 
al eerder in het gelijk gesteld door 
de Raad van State - voor een deel 
gelijk te geven, maar is het niet 
eens met zijn schadeclaim. Waar-
schijnlijk heeft de gemeenteraad in-
middels een besluit genomen over 
het al dan niet instellen van een 
dwangsom. Daarmee is de kous na-
tuurlijk niet af. Wordt vervolgd zul-
len we dus maar zeggen. 

Oproep penningmeester/bibliothecaris 

Al enige tijd staat in het colofon onder het kopje 'Penningmeester' vermeld 
dat er een vacature is voor deze functie. Wij hebben deze vacature ondanks 
enkele pogingen helaas nog niet kunnen invullen. Ook liggen de werkzaamhe-
den voor het bijhouden van de bibliotheek van de familiestichting stil vanwege 
het ontbreken van een bibliothecaris. Graag doen wij een oproep aan be-
langstellenden voor een van deze functies contact op te nemen met onze se-
cretaris Aat, telefonisch of via e-mail (zie colofon). Hij kan u alle informatie 
geven over beide functies betreffende inhoud en tijdbesteding. Ook als u ie-
mand anders wilt aandragen voor een van de functies, kunt u eveneens met 
Aat contact opnemen.  

Stamboom checken 

Bij het doorlezen, c.q. doorbladeren van kranten en tijdschriften ben ik bijzon-
der alert op het tegenkomen van de naam Vreugdenhil. Dit levert ons soms 
een leuk artikel of een aanzet daartoe op. Daarnaast is het mede een achter-
vang voor aanvullingen in de ‘burgerlijke stand’ van de ‘familie’ Vreugdenhil. 
Dit ‘vangnet’ is gelukkig veelal overbodig aangezien velen van u geboorte-, 
huwelijks- of overlijdensberichten naar ons opsturen. Daar ben ik ook altijd 
bijzonder blij mee. Daarvoor mijn hartelijke dank. Ik roep u op het toezenden 
van burgerlijkestandmutaties vooral te blijven doen. Al deze burgerlijkestand-
mutaties voer ik door in onze stamboom. Alweer enige tijd staat de stamboom 
van het geslacht Vreugdenhil op de website. Hierbij doe ik een beroep op een 
ieder om zijn of haar gegevens zoals die daarin opgenomen zijn op juistheid 
en volledigheid te controleren. De aanvullingen en of correcties daarop zien 
wij gaarne tegemoet. U kunt de stamboom bekijken door bij het wachtwoord 
'online' in te vullen. 

Van het  bestuurVan het  bestuur   

Per sona l iPe r sona l i aa   



 

 

In  her inner ing:  In  her inner ing:    
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Lezers van de Vreugdeschakel zal het 
niet zijn ontgaan dat twee edities 
terug in de Vreugdenhilkroniek onder 
het subkopje Overleden de naam van 
Waling Vreugdenhil uit Eemsmond (C 
XI af) was afgedrukt. De historicus A. 
Bolt besteedde in oktober 1996 aan-
dacht aan Walings historische boer-
derij in ons familieorgaan en in juni 
1998 deed toenmalig redacteur Teun 
Vreugdenhil verslag van zijn bezoek 
aan Waling en zijn echtgenote Janny 
in Vreugdeschakel 40. Hoewel er 
inmiddels geruime tijd verlopen is, 
willen wij met de weergave van een 
artikel uit Het Groninger Paard van 
juni 2004 de nagedachtenis van een 
geliefde persoonlijkheid alsnog ge-
denken. 

 

De paarden hinnikten 

Zaterdagmorgen 1 mei 2004 is Wa-
ling Vreugdenhil verongelukt op het 
erf van de 'Albrondaheerd' aan de 
Moeshornweg in Uithuizen. Diep ge-
schokt waren wij in het dorp en in 
den lande toen wij dit bericht verna-
men. Donderdag 6 mei is na samen-
komst memoriaal aan hem gedacht in 
de schuur van zijn boerderij tussen 
de koeien en de paardenstallen en 
aansluitend zijn we naar de begraaf-
plaats gelopen in Oldenzijl, waar hij 
altijd werkte, waar zijn koeien en 
paarden graasden, waar hij de voe-
derbieten, de haver verbouwde,  
waar het hooi en het stro van het 
land kwam. Een heel lange rouwstoet 
liep als een kunstwerk kronkelend 
door het veld. Daar werd Waling 
Vreugdenhil, nadat hij over het Hoog 
Hoaltje werd gedragen, op zijn oogst-

wagen gezet, getrokken door zijn 
paarden Zorba en Karintha en gere-
den door zijn broer Cor Vreugdenhil 
(C XI ag) naar zijn laatste rustplaats 
gebracht. De paarden hinnikten tij-
dens de laatste groet aan Waling 
Vreugdenhil en zijn kleinzoon speelde 
op de doedelzak na het verlaten van 
het kerkhof. Het was indrukwekkend, 
waardig en onvergetelijk.  

 

Westlands accent 

Tot zover dit artikel. Ook heeft de 
burgemeester van Eemsmond, de 
heer G.D. Renkema, een afscheidsre-
de uitgesproken waarin hij Waling 
Vreugdenhil als volgt typeerde: 
"Binnen de gemeenteraad had Waling 
zijn eigen kenmerkende plek. Wij 
herinneren ons hem natuurlijk alle-
maal op onze eigen wijze maar waar-
schijnlijk zitten daar toch wel over-
eenkomsten in. In zijn uitstraling had 
hij altijd iets ontwapenends; weinigen 
kunnen zeggen dat ze hem met een 
sombere blik hebben zien rondlopen, 
er was altijd wel iets vrolijks in zijn 
blik. Als hij dan vervolgens begon te 
spreken was het altijd zijn Westland-
se accent dat als eerste opviel, in elk 
geval hier in deze contreien. 
Het is mooi om te mogen constateren 
dat iemand die van oorsprong zijn 
wortels hier niet heeft toch zo ver-
knocht is geraakt met zijn Hoge-
landster omgeving." 

 

Dankbaar 

De volgende regels stonden op de 
overlijdenskaart afgedrukt `Ver-
drietig zijn wij dat hij niet langer bij 
ons mocht blijven en niet langer 
mocht genieten van al het goede en 
moois om hem heen. Wij zijn intens 
dankbaar voor alle liefde en zorg 
waarmee hij ons heeft omringd en 
wat hij voor ons en anderen heeft 
betekend.’ 

Geen reünie in  2005Geen reünie in  2005   
  

Tot nu toe is sinds 1985 iedere vijf jaar een reünie 
georganiseerd voor de leden van de familie Vreugdenhil. Het 
bestuur heeft echter besloten dit jaar geen reünie te 
organiseren met als reden dat gebleken is dat er steeds 
minder personen deelnemen aan de reünie. De verhouding 
inspanning en resultaat liggen daardoor te ver uit elkaar. Er 
wordt in het bestuur nagedacht over alternatieven. Heeft u 
echter zelf een idee, dan houden we ons daar graag voor 
aanbevolen. 


