
eugde scha 
EEN IMPOSANT LEVEN (I) 

Hierondervolgt een eerste gedeelte van een levensecht verhaal dat Frans Vreugden· 
hil (D IX m) nog zelf in januari 1981 heeft opgetekend. Hij overleed op 28 november 
1984 op 93-jarige leeftijd. 
In het volgende nummer van de V .S. hopen wij het tweede gedeelte te plaatsen. Wij 
kregen een en ander in ons bezit door medewerking van zijn zoon Karel en door 
bemiddeling van zijn neef Hugo, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. 
Dankzij Frans is op Curaçao de naam Vreugdenbil een begrip en ook velen die dit land 
hebben bezocht zullen zich deze naam zeker herinneren. Hij was ongetwijfeld een 
groot man. 

Uit het verleden 

Frans werd geboren in Amsterdam op 22 
november 1891. als zesde k ind van het 
echtpaar Vreugden hii-Arends Vade r 
was onderwijzer op een openbare 
school. Een intelligent en goed huisva 
der . 

1----11---Fn-nT':-h.-rr:rrtrMTn·deiug<ne sc/ioo/ de -
jarige H .B. S. en de tweejarige cursus aan 
de Zeevaartschoo l in hetZeemanshuis te 
Amsterdam. Hij ging in 1909 als stuur
mansleerl ing varen bij de K. N.S .M .. 
behaalde het d iploma van tweede- en 
eerste stuurman gezagvoerder en was 
als zodanig in dienst tot het jaar 1930. 
Reizen werden gemaakt naar de landen 
rond de Middellandsezee . de Zwartezee . 
de Oostzee en de Cara ibischezee . naar 
landen in Europa . Afrika . naar de 
US.A . Suriname. Brazil ië en Argenti 
nië enz. 

En Frans vertelt dan: 

Een vijftigtal reizen werd gemaakt naar het 
Caraïbisch gebied, zowel met vracht-, als met 
passagierschepen. Het eiland Curaçao was 
mij dus wel bekend, vooral door het contact 
met passagiers en derzelver conversatie. Ook 
de eilanden Aruba en Bonaire waren geen 
onbekenden. 
Op een dezer reizen met het ss 'Oranje-Nas
sau' maakte.ik kennis met de heren Lloyd G. 
Smith en superintendent cap!. Rodger, welke 
naar een te stichten bunkerplaats uitkeken ifÎ 
het Caraïbisch gebied. Dit werd aan de kapi
tein en mij onder strikt geheim medegedeeld. 
Wij gaven de heren de raad om naar Aruba te 
gaan en de St. Nicolaasbaai te gaan zien. Tot 

Sport Club op Schaarloo, maakte daar kennis 
met mejuffrouw lrma 0. Pardo, kwam daar 
vele malen overhuis. Wij verloofden ons en 
huwden op 10 januari 1931. 

IN DEN HANDEL 
Verlangend naar een huiselijk leven met 
vrouw en kinderen zegde ik in 1930 het 
zeevaren vaarwel en ging op aanraden van de 
familie in den handel. Allereerst maakte ik een 
proefjaar door in de handelszaak van den heer 
B. J. de CagroJ_welke een belangrijke ond«rr
neming had in bouwmaterialen in een pand 
aan de Ruyterkade. Vele goede agentschap
pen werden mij aangeboden uit Europa en de 
U.S.A., welke ik in tusschentijd bewerkte. Op 
1 januari 1931 stichtte ik mijn eigen zaak aan 
de Ruyterkade 36. 
Aanvangende met de handel in technische 
artikelen, scheepsbenodigdheden, gasoline-

Fraus; Vreugdenhil, ca. 16 jaar, in het 
uniform van de Zeevaartschool. 

en dieselmotoren, bedrijfsvaartuigen, onze voldoening kwam de 'Lago' hier tot 
stand. jachten, enz. kwamen allengs levensmiddelen 

in het bedrijf. 
Voor een tweetal jaren naar Curaçao gedeta- Hierop volgde de kleinhandel in deze branche 
cheerd als walkapitein interesseerde ik mij door de levering aan de verschillende inrieh-
voor verbeteringen van de haven van Curaçao tin gen, als hospitaal, de marine, enz . 
en voor een hoge brug over de haven, ten bate 
van de scheepvaart. Ik werd lid van de Cur. __________ __ zie verder pagina 4 

........................................................ NOVEMBER1988 ______ _ 



VreugdenhiUenvaria IN KORT BESTEK 

Barend en Willy Vreugdenhit met hun dochter. 

40-JARIG HUWELIJK 

Op donderdag 9 juni 1988 mochten Barend 
(0 XI a) en Willy Vreugdenhil-Brouwer ge
denken dat zij 40 jaar getrouwd waren. Ter 
gelegenheid hiervan gaven zij familie, vrien
den en bekenden de gelegenheid hen te 
feliciteren tijdens een receptie op 11 juni 
daaropvolgend. Deze vond plaats in het 
Koetshuis van het landgoed Bleckestijn te 
Velsen-Zuid. 

Ditsfeervol ingerichte koetshuis, gesitueerd in 
een prachtige omgeving, vormde een prima 
uitgangspunt voor een gezellig en gemoede
lijk samenzijn, waarvan zij en hun dochter het 
stralende middelpunt waren (zie foto). 
Aangezien een ieder in de gelegenheid was 
gesteld om in plaats vaneen cadeau een gift ten 
behoeve van de kankerbestrijding te doen, 
kon na afloop f 750,- aan de bovengenoemde 
organisatie worden overgemaakt. 

EEN STRALENDE DAG 

Op een stralende donderdag 11 augustus 
1988 was er iets moois in 's-Gravenzande. Op 
die dag betrad Abraham Vreugdenhil (C XI 
ae.1) tesamen met Pet ra Prins het gemeente
huis en schreden zij met vele, vele familieleden 
en bekenden de trouwzaal binnen. 
'Schreden', want op zo 'n dag loop je niet, 
maar schrijd je voorwaarts. En het mag 
gezegd, het leek een sprookje, want Abraham 
ging gearmd met een prachtige prinses. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand deed 
niet alleen wat op zo'n moment van hem 
verwacht mag worden, maar hield een 
boeiend betoog over het overschrijden van 
levensgrenzen. Een betoog dat het waard is 
nog eens te worden nagelezen - ak dat 
mogelijk is. 

Daarna ging het naar de oudste N.H. kerk in 
's-Gravenzande, de Dorpskerk, waar de met 
emeritaat zijnde Ds. J. Nierop het paar voor 
Gods aangezicht in de echt verbond. 

In een dienst als deze waren er verscheidene 
voelbare emotionele momenten: 'Liefde te 
geven en te investeren in een ander leven ' 
hoorden we. Naast de vele goede woorden 
was er een groepje broers en zusters van bruid 
en bruidegom (mogelijk aangevuld met en
kele vrienden, dacht ik) die tijdens de dienst 
het jonge paar zelf geschreven liederen toe
zongen . De kerk was er stil van ... 
Natuurlijk was er nadien een drukbezochte 
receptie in het de Vreugdenhillen niet onbe
kende Centrum 'De Brug'. Een dag die niet 
alleen voor bruid en bruidegom onvergetelijk 
zal zijn. 
Mogen voor hen en allen die hun lief zijn nog 
vele gelukkig jaren zijn weggelegd. 

HET BESTUUR ONBEKEND, 
MAAR VOOR HOELANG NOG ? 

J.V. 

Ondergetekende had namens een aantal colle
ga 's het 4e team van zijn volleybalvereniging 
(VOLLIER) voor een trainingspartijtje ge
vraagd. Deze vermoeiende bijeenkomst werd 
zoals gebruikelijk afgesloten met een verkwik
kende douche. 
Daar ontspannen van genietend vraagt een 
'collega ' (een HEAO student, die enige tijd 
stage bij ons gelopen had) mij plotsklaps of ik 
op Hoefweg 38 (te de Lier) woon. Verbaasd 
ontken ik dat, maar tegelijkertijd deel ik hem 
mede dat ik daar wel een aantal jaren gewoond 
heb. Waarop hij vraagt of ik dan iets met de 
Familie Stichting Vreugdenhil te maken heb. 
Enigszins lachend antwoord ik: 'Ja iets, maar 
hoe weet jij dat?' 
Z'n vriendin bleek een VreugdenhiJ te zijn en 
toen hij op kantoor mijn achternaam en 
woonplaats vernam, zijn zij in het stamboom
boek gaan snuffelen en aldus vonden zij mij • 
(knap speurwerk hoor, als je nagaat dat ik Aat 
genoemd word, maar als Arie Maris in het 
register van het stamboomboek sta). 
Bij deze wil ik de hierboven bedoelde perso
nen , te weten Roland Jansen en Gerardina 
Vreugdenhil (K XI ae.ll), (ja een zus van de 
penningmeester) danken voor de getoonde 
interesse in het werk van de Familie Stichting 
VreugdenhiJ en hun het allerbeste wensen. 

Aat VreugdenhiJ 

DE VREUGDENHILLENWINKEL 

. Arend.Vreugdenhil (0 IX 1) heeft op 74-
jarige leeftijd zijn negentiende Vierdaagse 

1 'gemakkelijk' uitgelopen. 
Arie Vreugdernhil (K XI w) liep als 66;jarige A 
voor de derde maal dit wandelfestijn. Wie 
doet ze dit in 1989 na? 
Proficiat! ·< 

'E' Vreugdenhil van' een proefschrift met ' 
dat 'stuk' (zie V.S. juni 1988) is inmiddels 
'bekend:·ln hét boek vindt u t;lem onder J X -~ 
'h.7. Natuurlijk wensen wij hem veel succes 
met zijn dissertarie. 

Uw medewerking is onontbeerlijk om ,, 
onze administratie .'up·to date· te hguden. i! 
Vandaar dat wij u vragen uw mutáties in 4 
adressering, m<'lar ook geboorte, huwelijk, ' 
pverlijden en zo meerter kenmis te br.engen v 
van onze secretaris Aat Vreugdenhil, Ho

. , horst 24, 26~8 DO pe Lier, tel. 01725-
. 16173, zodat ' hij voor de verwerKing in •. 
. onze administratie kan zorgdragen. Sraag i onze, dank voor uw medewfl.l'king. 

j 

Wilt u adverteren?. Een zakelijke adver7• 
tentie in de Vreugde-Schakel is echt niet 
duur. Uw advertentie komt in meer dan 

f1t200 gezinnen. U kunt het dl;>en in biokjes • 
van ca. zes bij zes centimeter. Nadere 1 

)înlichtipgen bij de redactie::: Mep~lweg ! 
+t17 ." 2544 AC Den l'lààg, teL\ 070-

.. 66.86.86. . 
~~~~~.~<:~::.:::i. 

TE GEEF: 
enkele ordners suikerzakjes voor een 
verzamelaar. 
Molenberglaan 14, 4791 AK Klundert, 
tel. 01682-2592 

Door storting of overmaking van het terzake geldende bedrag op Raborekening nr. 
31.36.07.060 of Postgironr. 53.11.808 t.n.v. de Familiestichting VreugdenhiJ en onder 
vermelding van het betreffende artikel, zijn verkrijgbaar: 

- afschrift Stichtingsakte Familiestichting VreugdenhiJ -I 7,50 

- boek 'Het Westlandse geslacht Vreugdenhil; bijkans vier eeuwen 
genealogie ', door J. Verhulst (475 pagina 's) - 175,00 

- reproduktie Familiewapen Vreugdenhil, ware grootte. met toelichting - 125,00 

- borduurpatroon van het Familiewapen. A3 formaat, plus toelichting -I 3,00 

Het wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantooruren) kunt u deze 
artikelen echter ook afhalen bij onze secretaris Aat Vreugdenhil, Hohorst 24, 2678 DO De 
Lier. tel. 01745-16173. 



Enquê te : 

VreugdenhiJJen en hun talenten 

De reacties hebben onze verwachtingen overtroffen. Niet zodanig dat we mi al 
zouden kunnen starten met regionale orkesten, koren, e.d., maar toch is er wel een 
aantalleuke en bemoedigende reacties binnengekomen. 
Begrijpelijk, dat we met zo'n verspreid wonende Vreugdenhillenfamilie niet zomaar, 
b.v. per provincie, ietsgezamenlijksop touw kunnen zetten, maar symptonen zijn er 
wel. 
In ieder geval voorlopig dank aan allen die spontaan op ons verzoek hebben 
gereageerd. Wij houden ons aanbevolen voor verdere reaqies. 
I 
De meeste reacties zijn, zoals te verwachten 
was, uit de bakermat van de Vreugdenhillen 
gekomen, nl. het Westland. 
Totaal ontvangen formulieren: 25 (incl. meer
dere uit één gezin}, waarvan uit het Westland: 
17! 
Deze 17 kunnen grofweg gesplitst worden in: 
10 voor zang (6 sopranen, 2 alten, 1 bas, 1 
tenor) en 7 voor muziek (diverse instrumen
ten) 
Met dit 'materiaal' plus nog wat aanvulling uit 
het Westland moet toch wat te bereiken zijn? 
De leeftijden variëren van 9 tot 73 jaar. 
Wij gaan serieus bekijken hoe we verder 
kunnen komen, zeker wat het Westland be
treft. 

HOBBYÏSTEN 

Vreugdenhillen zijn ook hobbyïsten en hun 
hobby's zijn wel zeer gevarieerd: handwerken 

(breien, naaien), sport, fotografie, filatelie, 
volksdansen, zwemmen, fietsen, schaken, 
s.cbilde.r.e.n,_sp.elletje.s.....s.chrijwn...etç _ 
Er is een VreugdenhiJ in 's Gravenzande die 
rijtuigen en paardetuigen opknapt. Liefheb
bers gevraagd, werkplaats en gereedschap 
aanwezig! 

Met enkele van bovengenoemde hobby's 
kunnen op een familiedag aantrekkelijke 
dingen gedaan worden. 

Leuke ideeën zijn daarvoor binnenge
komen: 
Fotografie: 
Vreugdenhit verbeeld in foto 's 
(b.v. foto -uitbeelding van het dagelijks 
leven van een Vreugdenhil). Competi
tie? 
Filatelie: 
tentoonstellen van b.v. thematische ver-
zamelingen. 
Kunst: 
Expositie van schilder-, teken- of andere 
kunst, gemaakt door Vreugdenhillen. 

DUS ... 

Wij hopen (en verwachten) dat na deze mede
delingen een stroom van nieuwe aanmeldin-

_______gen zal vol en . __ 
LEUK TOCH? DOEN' 

T. Vreugdenhil 
Merellaan 771 

3145 GE Maassluis 
Tel. 01899-16759 

Werkoverleg moet met tolk 

Al enige tijd geleden werd voor dove en 
slechthorende 'Verkeer- en Waterstaters' (V 
& W-ers) met hulp van een doventolk een 
voorlichtingsbijeenkomst gehouden over het 
nieuwe systeem van personeelsbeoordeling 
en functioneringsgesprekken. Plaats van han· 
deling: de dienst Weg- en Waterbouwkunde 
van Rijkswaterstaat (RWS) in Delft. 

De bijna 23-jarige Maarten C. Vreugdenhil (E 
X d.3) is doof. Hij had op het moment van de 
voorlichtingsbijeenkomst en sinds september 
'86 een leer-arbeidscontract bij de dienst Weg
en Waterbouwkunde in Delft. 

Ook hij is dus bij die bijeenkomst geweest. Wat 
heeft VreugdenhiJ er aan gehad ? 'Ik begreep 
nu heel veel van wat er gezegd werd. Ik vind, 
dat er meer voorlichtingsbijeenkomsten zou
den moeten zijn, waarbij een tolk aanwezig is. 
Zeker als het om belangrijke veranderingen 
binnen het ministerie of RWS gaat . Bij een 
'normaal' werkoverleg zou ook een tolk 
moeten zitten. Zoals het nu is, heb ik er niets 
aan; ik hoef er dan ook niet heen'. 
De samenwerking tussen dove , slechthorende 
en horende V&W'ers moet beter worden, 
aldus Vreugdenhil. 'Alle dove en slechtho
rende collega's zouden eens met een aantal 

horende mensen van Personeelszaken bij 
elkaar moeten komen. Dan pas kun je een 
vuist maken om meer begrip te krijgen'. 

Onnodig te zeggen dat wij Maarten veel 
resultaat wensen met zijn inbreng. Maar, 
afgezien daarvan , zo'n VreugdenhiJ komt er 
wel' 

VAN DE PENNINGMEESTER 

t~-% · Opnieuwhebben al dè.ons bekende '\lreug
denhillen en begunstigers van de Familie
stichting <de, inmiddels al derde, ver
nieuwde Vreugde-Schakel 1988 ontvan

f .. gen. Wij *Jjn blij dat upns dit alles_f<Tlpgelijk Î 
t ·• maakt.Tothalfseptember1988Z1Jner349 

donaties .en giften binnengekomen. We , 
ervaren qat als een waardering voor het 
werk daf c;loo.r het bestuur en de] edactie 

· · · wordt v.~rricht. In het bij~on
.der ware ingenci!T!.I:l!) met bijdr(lgçn uit 
Australië: . $ 20,-, C1tnada: $ 20,- en 
f 25,-, Amerika: $; 25,-, Venezuela: 
f 50,-,Spanje:f 30.~,Engeland:j50,-, 
W. Duitsl;and: f 25.~. Brazilië: / .25,- en .• 
Argentinië: f 25,-. U ziet: ook .in het i 
buitenland leeft men mee. 

U weet d?t de stichting tot doel heeft: 
- het liJevordeten van de kermis ointrent J 

; ' " de familie Vreugdènhil; · " 
· - het bdvorderen van familiecontacten; 

- het verwerven, bewaren en beheren van 
zaken;!die op eniget/ei wijze in verband t 
staan met de familie vreugdenhil; dit 
mede door archief- en literatuuronder
zoek en de daaruit voortkomende publi-
caties , J 

u beg · at, om dir alles te reali&,èreA, l 
zeer veel inspanning, maar ooR \financiën· -' 
nodig zijn. We zijn dan ook dankbaar dat 

.. zovel.en bijdragen. Mocht u dit nog ver-

. zuimd hebben: we zien .ook uw sJeun met 
dank~~~.~êid tege!!î~èt. 

Als je met vakantie bent, en je vaart door Alphen ald 
Rijn, knip je natuurlijk een plaatje als dit. En dan ben je 
niet alleen een beetje trots, maar ook nieuwsgierig: 
welke Vreugdenhit is dit nu weer ? 
Met 'het ' boek en enig speurwerk kom je dan uit bij 
K XI ar ofwel Abram Vreugdenhil. Proficiat met zo'n 
bedrijf I 



Vreugdenhil-kroniek 

Onderstaande echtelieden willen wij van harte feliciteren en hun een fijn en gelukkig huwelijk 
toewensen. Daarbij hopen wij dat anderen in hun vreugde mogen delen. 
02-06-1955 trouwde te Scheveningen Jan Vreugdenhii(K X o.3) met Jacoba Hanemaaijer, geboren 29 -· 

september 1936 te Scheveningen, dochter van Adriaan Hanemaaijer en Leuntje Pas
schier. 
(nagekomen bericht) 

16-02-1979 trouwde te Schiedam (Rotterdam) Gamelis (Cos) Vreugdenhit (N XI p.1) met Monique 
Maria Everdina Wilhelmina Gelissen, geboren 8 augustus 1954 te de Bilt, dochter van 
Willem Marie Louis Gelissen en Maria Wilhelmina Theodora Braam. 

21-06-1984 trouwde te Naaldwijk Arnold Vreugdenhii(C XI o.2) met Margaretha Koelewijn, geboren 25 
juli 1964 te Honselersdijk (Naaldwijk), dochter van Jacobus Koelewijn en Margaretha van 
der Valk. 

04-05-1985 trouwde te Blackburn (Australië) Wendy Vreugdenhii(K X o.3.2) met Raymond Higgs: 
07-11-1985 trouwde te Leidschendam Saskia Elizabeth Vreugdenhii(E X d.1) met René de Ridder, 

geboren 10 juli 1955 te Dordrecht, zoon van Antoon de Ridder en Jansje Kwisthout. 
13-05-1986 trouwde te Krimpen aan den IJssel Frans Hugo Vreugdenhit (D XI v .1) met Margaretha 

Klappe, geboren 18 augustus 1956 te Noordoostpolder, dochter van Reinerus Klappeen 
Wilhelmina Francisca Mulders. 

21-07-1986 hertrouwde te Sliedrecht Wilhelmina Aagje Vreugdenhii(N X b.1) met Cornelis Jan de 
Koning, na eerder van hem gescheiden te zijn geweest. 

15-08-1986 trouwde te Rotterdam Robert (Bob) Vreugdenhii(N XI p.2) met Sandra Hendrika Elizabeth 
Klaassen, geboren 9 januari 1963 te Rotterdam, dochter van Otto Richard Klaassen en 
Hendrika Johanna de Munnik. 

21-10-1987 trouwde te Zoetermeer Sophia Maria Johanna Vreugdenhii(C XI c.4) met Cornelis van 
Reeuwijk, geboren 7 oktober 1963 te Zoetermeer, zoon van Hendrik Jan van Reeuwijk en 
Sara Verhoeff. 

Naar aanleiding van de geboorte van de hieronder genoemde kinderen feliciteert het bestuur de 
respectievelijke ouders van harte. Daarbij hopen wij dat het kind mag opgroeien tot een 
volwaardige telg van het toch al zo talrijke geslacht Vreugdenhit Wij wensen de ouders dan ook 
veel sterkte bij de opvoeding, voor zover dat nog van toepassing is. 
28-06-1956 is geboren te Mooi (Australië) Audri, dochter van Jan Vreugdenhil (K X 0.3) en Jacoba 

Hanemaaijer. 
(nagekomen bericht) 

07-12-1957 is geboren te Queensland (Australië) Wendy, dochter van Jan Vreugdenhil (K X o.3) en 
Jacoba Hanemaaijer. (idem) 

27-06-1965 is geboren te Doveton (Australië) David, zoon van Jan Vreugdenhil (K X o.3) en Jacoba 
Hanemaaijer. (idem) 

24-10-1966 is geboren te Doveton (Australië) Trudi, dochter van Jan Vreugdenhil (K X o.3) en Jacoba 
Hanemaaijer. (idem) 

02-11-1983 is geboren te Nieuwegein Brain Anthony, zoon van Arie Vreugdenhil (N XI ac) en Yvonne 
Carla Louise Naarden. 

14-12-1983 is geboren te Veendam Lidewij Elisabeth (Lianne), dochter van Adrianus Vreugdenhil (C XI 
x) en Johanna Petronelia van der Eijk. 

27-06-1984 is geboren te Rotterdam Jus tin, zoon van Cornelis (N XI p.1) Vreugdenhil en Monique Maria 
Everdina Wilhelmina Gelissen. 

15-12-1984 is geboren te Capelle aan den IJssel Johannes Willem (Jan Willem), zoon van Gerrit 
Vreugdenhil (K XII ab) en Aafke Frouwina de Biecourt 

t 
Het bestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan de naaste familieleden van de onderstaande 
overledenen. Zij hoopt dat de goede herinneringen hen zullen troosten en bemoedigen. Daarnaast 
wenst het hun veel sterkte. 
16-12-1985 is overleden te Vlaardingen Jacob van de Meeberg(M VIII d.1) 
20-08-1987 is overleden te Zeist, Sandrijntje van Woerden (0 X g) 
19-10-1987 is overleden te Maasdijk (Naaldwijk), Leenderf Willem van Geest(N VIII f.6) 
19-11-1987 is overleden te 's Gravenhage, Koos Vreugdenhii(A XI c) 
02-12-1987 is overleden te de Lier, Pieter Paauwe(K IX 1.8) 
15-12-1987 is overleden te Rotterdam, Sophia Johanna Sulkers (D X s) 
26-12-1987 is overleden te 's Gravenhage, Adriaantje Vreugdenhii(M VIII a.7) 
30-12-1987 is overleden te de Lier, Gamelis van Velden (C XI p.4) 

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

Van de redactie 

REACTIES 

Enkele bemoedigende reacties: 

- 'Wij genieten van de Vreugdeschakel. 
Doorgaan! 

- 'Met veel belangstelling en waardering het 
laatste nummer van Vreugdeschakel gele
zen. Het is toch een leuk blad!' 

vervolg 
van 
pag. 1 

In het Schattegat lagen drie Nederlandse 
torpedojagers ten anker: de Kortenaer, de 
Evertsen, de Van Nes, naar aanleiding van de 
overval op Curaçao op 10 juni 1929 door de 
Venezuelaanse opstandeling Urbine. Deze 
schepen hadden waterpijp-ketelsteen en had
den hiervoor zuiver zoet water nodig. Dit was 
op Curaçao niet te verkrijgen, dan alleen bij de 
zo juist in bedrijf genomen waterfabriek op het 
Rif. 

'WATER' 
De commandant van deze drie oorlogsbo-

-dems vroeg mij om raad en door bemiddeling
van den directeur, de heer Beaujon kon eiken 
dag een honderd ton gedistilleerd water ver
strekt worden. 
Zelf een sleepboot bezittenden met behulp van 
een geleende oude waterlichter van het dept. 
van Openbare Werken ving ik de watervoor
ziening aan. Deze breidde zich uit tot een vloot 
van twee sleepboten, twee vletten en een zestal 
grote lichters. De vraag naar goed drink- en 
ketelwater voor schepen nam steeds toe: een 
'must' in een belangrijke zeehaven als Cura
çao. Met de bouw van de Nieuwe Haven werd 
hierop gerekend, de werven van pijpleidingen 
en hydranten voorzien. De levering van water 
aan schepen geschiedde nu merendeels aan de 
kaden. De H.E. M. vroeg en verkreeg van het 
Eilandsbestuur deze levering. 
Voor ons bleef nu weinig te leveren over. Wij 
waren genoodzaakt de onze te stoppen we
gens een nadelige exploitatie en verkochten 
onze sleepboten en lichters. De firma Blok 
nam deze werkzaamheden van ons over en 
combineerde deze met het geven van water 
aan de Shell-tankers . 
Alzo eindigde een mooi bedrijf, dat ca. veertig 
jaren de haven gediend had. 

wordt vervolgd 

De gemakkelijkste manier om een 
Vreugdeschakeltje te laten plaatsen 
(kosten I 25,-) is: 
telefoonnummer 070-668686 draaien. 
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