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eugde scha 

CAPTAIN OF INDUSTRY 

In de V.S. van november 1988 plaatsten wij het eerste deel van het levensverhaal van 
Frans VreugdenhiJ (D IX m). Hierondertreft u het vervolg aan waarin u kunt lezen hoe een 
bedrijf uitgroeide tot een voor Curaçao en ver daar buiten, zeer belangrijk zakencentrum. 

Uit het verleden 
GROCER 

Terugkomende op de zaak op de De Ruyter
kade, deze ging met rasse schreden vooruit, 
zelfs zo, dat ik dezeadministratief moeilijk kon 
bijhouden. 
Op een zekere dag kreeg ik een vertegenwoor
diger van een fabriek in de U.S.A. op bezoek. 
En in onze gesprekken deelde ik hem mijn 
moeilijkheden mede. Hij raadde mij aan lid te 
worden van een Amerikaanse Vereniging van 
Kruideniers, de 'Progressieve Grocer'. Deze 
bestond uit 75.000 leden, had cursussen voor 
eigenaars, oude en jongere bedienden in het 
kruideniersvak 
Ik schreef deze vereniging aan, werd lid en 
kreeg een aantal studieboeken en journalen 
voor het bijhouden van de dagelijkse ontvang
sten en uitgaven. Het eerste boekje begon met 
een aardig verhaal van een oude eigenaar van 
een zaak, disputerende met een jonge en 
enthousiaste bediende over modernisering. 
En allengs gingen de boeken verder met een 
diepere inhoud, de laatste waren zwaardere 
kost. 
Zij bevatten berekeningen van exploitatie, 
kostprijzen enz., voor grote fabrieken, voor 
grote handelszaken; hier kwam zelfs lagere en 
hogere wiskunde bij te pas. Overdag had ik 
geen tijd voor deze studie, doch 's avonds 
thuis, dikwijls tot laat in de nacht verslond ik de 
inhoud van deze boeken. 
En, na ca. een jaar kon ik zeggen, dat ik 
voldoende kennis van de handel had. 

CRISIS 
De wereldcrisis deed in 1933 ook zijn intrede 
in Curaçao . 

· Valuta's veranderden met de dag, overal werd 
grote schade geleden. De Shell - gereed 

Het huls In Wil
lemstad op 
Curaçao, 
waarin Frans 
sindszijn 
huwelijk in 
1931met 
vrouw en kin
deren tot kort 
voor zijn over
lijden in 1984 
heeft ge
woond. 

Frans Vreugdenhil was, naast zijn drukke 
zakenleven, van 1931 tot 1933 secreta
ris van het Algemeen Ned. Verbond en 
van 1933 tot 1945 1e secretaris van de 
Kon. Ned. Ver. 'Onze Vloot' . Hij werd op 
8 maart 1945 begiftigd met het diploma 
van erelid voor de vele diensten voor het 
zeemanswerk gedurende de oorlogstijd. 
Voorts was hij van 1943 tot 1961lid van 
het bestuur van de Kamer van Koophan
del en van 1961 tot 1966 hanteerde hij 
hier de voorzittershamer. Hij richtte op 
18 augustus 1944 met de heer Ernesto 
Martijn de Vereniging van de Handel op. 
Dan was hij verder lid van de Havencom
missie en het mocht hem lukken, niette
genstaande de grote tegenstand van de 
werfeigenaren, de bouw van de Nieuwe 
Haven te bewerkstelligen. Op 1 decem
ber 1942 ontving hij van de amerikaanse 
admiraal 'Commander All Farces Cura
çao-Aruba' een schriftelijke dankbetui
ging voor het redden van de sleepboot 
'Parmo Shell' met haar equipage. Deze 
lag hulpeloos naast het brandende Ame
rikaanse oorlogsschip, de 'Erie', dievoor 
de haven van Curaçao getorpedeerd was 
door een Duitse onderzeeboot en kort 
daarop explodeerde. Op 14 oktober 
1964 werd Frans Vreugdenhil door H.M. 
de Koningin benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje Nassau. 

gekomen met zijn bouwplannen - ontsloeg 
volgens contract 10.000 werknemers, die 
vertrokken naar hun Qeboorteland buiten 
Curaçao. Ook andere bedrijven ontsloegen 
vele arbeiders. De koopkracht werd dan ook 
beduidend minder. Vele zaken geraakten aan 
de grens van een bankroet. 
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Terug naar de oorsprong: het Westland. 

'Het Westlandse geslacht Vreugdenhil' gaf Koos Verhulst als titel aan ons stamboom
boek. Terecht: onze wortels liggen in het Westland. En nog steeds wonen veel 
Vreugdenhillen in deze tuin van Europa. Toch zijn er ook veel 'familieleden', die elders 
wonen. Voor hen is dit stukje in de eerste plaats bedoeld. Want het zou best eens zo kunnen 
zijn, dat u op een vrije dag een plannetje maakt om terug te gaan naar de roots, anders ge
zegd om eens een dagje Westland te doen. 

Hoe kunt u zo'n dag het beste invullen ? 

Met een bezoekaan NAALDWIJK natuurlijk, 
want daar is het allemaal begonnen. Het 
gezellige centrum is de moeite waard. 
U kunt er in auto-vrije straten in alle rust de 
oude geveltjes bekijken en winkelen. 
Maar Naaldwijk heeft meer: we noemen het 
historische Heilige Geesthofje met de oude 
kapel, waarin nu het Westlands Streekmu
seum is gehuisvest: de permanente tentoon
stelling 'Van jager tot tuinder' geeft een 
overzicht van de sociaal-economische ge
schiedenis van het Westland vanaf de prae-his
torie tot aan 1940. Daarna is er misschien nog 
tijd voor een bezoekje aan het Tuinbouw mu
seum: oude gebruiksvoorwerpen en gereed
schappen, maar ook modellen van schuiten, 
woonhuizen en kassen geven een beeld van 
het tuinbouwgebeuren en de opkomst van de 
tuinbouw onder glas. 

Vervolgens moet op zo'n dag ook MAAS
LAND worden bezocht. Daar staat nog steeds 
het Vreugdenhillen-huisje, zoals het in de 
wandeling wordt genoemd: drie geslachten 
Vreugdenhil woonden er achtereenvolgens. 
Het fraaie dorpscentrum is echt Westlands: 
een vaart loopt er dwars doorheen. 
U vindt hier bovendien het museum De 
Schilpen. Generaties lang was dit een oude 
dorpswinkeL Om dit karakteristieke monu
ment te behouden, werd in 1981 de stichting 
'De Schil pen' opgericht, wat er toe leidde, dat 
in 1985 het museum De Schilpen werd 
geopend. Wat biedt dit museum? Een histori
sche winkel, die op zaterdag in vol bedrijf is, 
vertrekken in oude stijl en wisselende exposi
ties. 

Uw dag is al vol, denken we. Maar misschien 
heeft u nog tijd voor een rondrit. De vele 
kassen in 'De glazen stad' zijn u al opgevallen. 
Met een beetje geluk ziet u er de tomaten 
hangen of de gerbera's bloeien. 

Deze tekening sierde de nleuwjssrs
kssrt 1989 van de gemeente Maasland. 

U doet tijdens die rit ook nog even SCHIP
LUIDEN aan: weer zo 'n bezienswaardig 
echt-Westlands centrum. 
Ja, en eigenlijk mogen MONSTER, DE LIER 
en 's-GRAVENZANDE ook niet worden 
overgeslagen. 

Bent u al enthousiast geworden? En rijpter bij -
u al een plan? 
Dan moet u wel weten, dat de genoemde 
musea niet alle dagen geopend zijn . Infor
meert u dus vooraf! 
Ons rest alleen nog u een gezellig dagje 
Westland toe te wensen! 

Janny van der Ven-VreugdenhiJ 

Dit wisten we nog niet 

De St. Jakobsschelp, ofwel de coquille Saint-Jacques, waar men op veel manieren 
van kan genieten, heeft een lange geschiedenis. 
Deze waaiervormige geribde schelp dankt haar populariteit aan de heilige Jakobus, 
één van de twaalf apostelen. Deze apostel kreeg als bijnaam de 'Meerdere', nadat er 
nog een andere Jacobus was gekomen, die echter de 'Mindere' werd genoemd. 

De bedevaartplaats van Jakobus is in de 
Spaanse stad Santiago de Compostela. 
Volgens de overlevering zijn daar de beende
ren van deze door het zwaard omgebrachte 
heilige opgegraven en vervolgens herbegra
ven. 

BEDEVAARTPLAATS 

Al sinds de middeleeuwen is Santiago de 
Compostela een drukbezochte en bekende 
bedevaartplaats. Het graf van Sint Jakobus is 
gelegen in de crypte van de kathedraal van de 
stad. 

Pelgrims brengen als trofee vaak een St. 
Jakobsschelp mee naar huis. Na de moord op 
Jakobus zou zijn lichaam in zee zijn geworpen. 
Zijn volgelingen haalden zijn lijk naar boven en 
zie daar, Jakobus had een grote schelp op zijn 
hoed. 
Sindsdien zijn de schelp en St. Jakobus onaf
scheidelijk met elkaar verbonden. De schelp 
werd tijdens de pelgrimstochten ook als bedel
nap gebruikt en men versierde er de mantels 
en hoeden mee. 
En dan te weten dat de St. Jaccbsschelp 
ook ons familiewapen siert. 

. VAN DE REDACTIE (e.a.) 

In 1988 kwam de Vreugde-Schakel in een 
vernieuwdjasje in uw bezit. We zagen dit 
als een experiment. Hier en daar werden bij 
de drie verschenen nummers nog wat 
plooitjes gladgestreken. We waren blij met 
nogal wat positieve reacties en we zijn 
dankbaar voor de goede adviezen die ons 
bereikten. 
We zijn ook verheugd over de prettige 
samenwerking met L. & J. van Dalen(" 
Vreugdenhil), bureau voor publiciteit en 
voorlichting te Hillegom. Conclusie van dit 
alles: we gaan door. 
De bedoeling is dat er in principe per jaar 
drie Vreugde-Schakels zullen verschijnen 
en wel in de maanden februari, juni en 
oktober. Decapij voor deze nummers moet 
uiterlijk vóórresp. 1 december, 1 apri/en 1 
augustus bij ons zijn. 
Er is één maar; de Vreugdenhillen- u dus
zullen zelf voor die copij moeten zorgdra
gen. En dat is het kardinale punt. Het is voor 
een redactie onmogelijk het blad goed 
leesbaar te houden als ook u als lezer daar 
niet aan meewerkt. Heeft u ideeën, ver
neemt u iets bijzonders of weet u iets -
bijvoorbeeld uit het verleden, neem dan 
met ons contact op. 
Ook fotomateriaal is een punt; we plaat
sen graag plaatjes. Dat maakt het geheel 
veel aantrekkelijker. 
Met uw medewerking moet het lukken. 

De redactie 

EVENDOEN 

Tegelijk met deze V.S. treft u een brief aan 
van onze penningmeester, alsmede een 
acceptgirokaart. 
Daarmede kunt u uw donatie voor 1989 
voldoen; of eigenlijk: zou u moeten (willen) 
voldoen. 
Velen doen dat ook en met vreugde. 
Maar, hoewel de Vreugde-Schakel naar 
meer dan 1200 adressen gaat is ons 
donatie-bestand helaas. nog geen 1200. 
Mag deze hint u over de brug helpen? We 
rekenen op u. 

VAN DE VOORZITTER 

In de Vreugde-Schakel probeert het be
stuur u in fjrote lijnen op de hoogte te 
houden van zijn activiteiten. 
Maarhet besturen van een familie-stichting 
is geen activiteit, die zich leent voor een 
stroom aan spectaculaire nieuwtjes. 
Wij zijn natuurlijk bezig met het realiseren 
van een aantal ideeën, waaronder- u heeft 
het al geraden - het organiseren van een 
volgende reünie. Het blad De Vreugde
Schakel is er echter in de eerste plaats voor 
u. En daarom krijgt u in ons blad alle ruimte 
om nieuwe ideeën aan de man te brengen. 
Via ons blad hebben de familieleden con
tact met elkaar. 
Wij kunnen derhalve de Vreugdenhillen niet 
genoeg oproepen copij in te sturen met 
interessante, leuke en trieste verhalen, en 
met informatie over bedrijfsmatige activi
teiten en dergelijke. Vooral oude geschie
denissen worden zeer op prijs gesteld. 
Wij hopen dat u aan onze oproep gehoor 
geeft, zodat u van ons blad een echt 
familieblad maakt. 

Dik VreugdenhiJ 



BIBLIOTHEEKBERICHTEN 

De oproep in Vreugdeschakel nummer 9 van februari 1988 heeft onder andere 
geresulteerd in de toezending van een boekje en fotocopieën van 20 tijdschriftarti
kelen. Deze werden mij toegezonden door ing. Johannes Jacob Vreugdenhit ( 0 XI j), 
coördinator van de sectie bouwvoorschriften van de afdeling Ruimtelijke ordening, 
volkshuisvesting en unificatie bouwvoorschriften van de Vereniging van Neder
landse Gemeenten. Hij is auteur of mede-auteur van de genoemde tijdschriftartike
len. 

Het bedoelde boekje is nummer 100 uit de 
Groene reeks van de Vereniging van Neder
landse Gemeenten, getiteld 'Naar een ge
meentelijk aanbestedingsbeleid', een voor
lichtingsbrochure met informatie ten behoeve 
van de besluitvorming gedurende het aanbe
stedingsproces, waarbij de gemeente aan een 
aantal aannemers vraagt voor welk bedrag zij 
een bepaald bouwwerk kunnen uitvoeren. 
Ons familielid heeft aan deze publicatie mee
gewerkt als lid van de Overleggroep aanbeste
dingsregelingen en als lid van de eindredactie. 
Dit is een zeer welkome aanvulling voor onze 
bibliotheek: van het toegezonden materiaal 
was mij nog niets bekend! 

Er zijn nog veel meer Vreugdenbillen 
die publiceren, wie volgt! 
De lijst met publicaties bestaat thans uit 231 
boeken en 170 tijdschriftartikelen; in ons bezit 
zijn hiervan 23 boeken en 30 copieën of 
overdrukken van artikelen. Van 356 van de 
401 publicaties heb ik met zekerheid de auteur 
kunnen achterhalen; van de overige 55 be
staat bij zeker de helft een min of meer sterk 
vermoeden van wie de auteur zou kunnen zijn. 

Nader onderzoek en eventueel navragen bij de 
vermoedelijke auteur zal over deze publicatie 
uitsluitsel moeten geven. 

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. 

15-01-1988 trouwde te de Lier Margaretha Anna Vreugdenhit (K XI aa.4), bankemploye, met 
Franciscus Philippus Haring, geboren 25 februari 1962 te den Hoorn (Schipluiden), 
veilingmedewerker, zoon van Cornelis Arnoldus Haring en Catharina Maria de Wit. 

10-02-1988 trouwde te Leusden Dick Jim Vreugdenhii(N XI h.1) met Johanna Geertje Zomer, geboren 
23-06-1965 te Utrecht, dochter van Jacob Zomer en Wilhelmina Adriana van Dijk. 

04-03-1988 trouwde te Stolwijk Helena Jacoba Vreugdenhit (N XI n.2) met Koen Aria van den Berg, · 
geboren 27-02-1962 te Stolwijk, zoon van Piet van den Berg en A drie Johanna Hoosbeek. 

24-06-1988 hertrouwde te Soest Jacob Vreugdenhii(K XI p) met Jolanda Wilhelmina van Woerden, 
geboren 27-05-1951 te 's-Gravenzande dochter van Fintcent van Woerden en Wilhelmina 
van Holle. 

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 Vreugdenhil. Wij wensen de ouders dan ook 
veel sterkte bij de opvoeding. 

09-01-1988 is geboren te Naaldwijk Mieke, dochter van Pieter Jan Vreugdenhil (K XII p) en Maria 
Adriana van Haren. 

13-01-1988 is geboren te Rotterdam Steven, zoon van Robert Vreugdenhil (N XI p.1) en Sandra 
Hendrika Everdina Klaassen 

11-02-1988 is geboren te Hoek van Holland Adrianne Johanna, dochter var.1 Cornelis Vreugdenhil (N IX 
o.3) en Hermien Marjon Yolanda Geerling. 

10-03-1988 is geboren te Geldermalsen (Veendam) Frans Oscar, zoon van Frans Hu go Vreugdenhil (D 
XI v.1) en Margaretha Klappe. 

23-04-1988 is geboren te de Lier Jacob Paulus, zoon van Jacobus Jilles Vreugdenhil (K XII h) en 
Elisabeth Noort. 

Het bestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan de naaste familieleden van de onderstaande 
overledenen. Wij hopen dat de goede herinneringen hen zullen troosten en bemoedigen. 
Daarnaast wensen wij hun veel sterkte. 

29-01 -1988 is overleden te Sneek Teije Hendrik de Wreede(M IX a.2) 
25-03-1988 is overleden te Naaldwijk Willem Bouwman (D IX 1.2) 
26-03-1988 is overleden te Maassluis Arentje Vreugdenhii(K X ab.2) t 
08-04-1988 is overleden te 's-Gravenzande Cornelis Vreugdenhi/(C XI f) 
09-05-1988 is overleden te Klundert Adrianus Vreugdenhii(D XI j) 
10-05-1988 is overleden te 's-Gravenzande Neeltje Vreugdenhit (C IX j.2) 
10-05-1988 is overleden te Vlaardingen Gomelia Vreugdenhii(N VIII 1.7) 
14-05-1988 is overleden te Rijswijk Lena Maria Vreugdenhii(A IX 9) 
29-06-1988 is overleden te Rotterdam Maria Brandenburg (N X z) 

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

Kijken we alleen naar de boeken (de lijst met 
tijdschriftartikelen is naar mijn idee nog te 
weinig volledig), dan heeftJa co ba Maria (K IX 
b 10) hierin het grootste aandeel met 55 
boeken, waaronder een groot aantal vertalin
gen uit het Engels, Duits, Deens en Zweeds. 
Anderen die zich qua aantal niet onbetuigd 
hebben gelaten zijn Anna Jacoba (K-IX-b-9) , 
die op het gebied van het onderwijs aan 
kleuter-s 27 boeken heeft geschreven of ten
minste eraan meegewerkt heeft, Cornelis 
Boudewijn (B X d) , voor zover mij bekend de 
enige hoogleraartot nu toe in de familie, die 22 
boekwerken over de stroming van water op 
zijn naam heeft staan en Dirk {N-X-g) met 19 
boeken op theologisch gebied. 
Ook aan de publicaties is te zien, dat onze 
familie bestaat uit vogels van diverse plui 
mage. 

Tom Vreugdenbil (0 X z) 
Muzenlaan 95 

2353 KC Leiderdorp 
Telefoon 071-413809 

De gemakkelijkste manier om een 
Vreugdeschakeltje te' taten plaatsen 
(kosten 1 25,-) is: 
telefoonnummer 070-668686 draaien. 

'''''" ,, 

C. VREUGDENHIL 
Alle verzekeringen, financieringen 
en persoonlijke leningen. 

Rupsklaver 6, 3069 DC Rotterdam 
tel. 010-4201806. 

R. VREUGDENHIL 
Letrero Reclame, uw partner in 
reclamebelettering. 

Albert Guypstraat 109, 
2902 GB Capelle a.d. IJssel, 
tel. 010-4588395. 

Wilt u adverteren? Een zakelijke adver
tentie in de Vreugde-Schakel is echt niet 
duur. ûw advertentie komt .in meer dan 
1200 gezinnen. U kurit het doen in blokjes . 
van ca. 5.5 bij 5.5 centimeter. Nadere 
inlichtingen bij de redactie: Meppelweg 
117, 2544 AC Den Haag, tel. 070-
66.86.86. 



VreugdenhiUenvaria 

NEL VREUGDENHIL-VERHAVE: 
FIJNZINNIGE AQUARELLEN 

Van 16 september tot en met 12 oktober 
1988 exposeerde Nel Vreugdenhil- Verhave 
(B X a) in De Ring: de prachtige expositie
ruimte van het Huis der Gemeente te Epe. 
Onze vitale naamgenote - zij is de zeven 
kruisjes ruim gepasseerd- is indertijdafgestu
deerd aan de HTS-Bouwkunde en dat moet 
omstreeks 1938 een tamelijk uniek gebeuren 
zijn geweest: meisjes volgden in die dagen 
maar zelden een hogere beroepsopleiding (en 
zeer zelden een technische) . 

Op latere leeftijd is Nel Verhave - zó signeert 
zij - gaan schilderen. Zij heeft les gehad van 
docenten van Artibus-Utrecht en is lid van de 
schildersgroep 'De Kromme Rijn ' . 
In de wachtkamer van haar jongste zoon Gijs, 
de schipperstandarts in de Rotterdamse ha
ven, hangen aquarellen o.a . een binnenvaart
schip. Héél mooi! 
Op de expositie te Epe viel bij de 33 geëxpo
seerde aquarellen de nadruk op bloemen (17 
stuks) en daarnaast op landschappen (de 
Veluwe, Zuid-Limburg, de Ardennen en Zuid 
Frankrijk}, enkele sfeervolle plekjes (o .a . 
Utrecht, Griekenland en Turkije} en een paar 
nonfiguratieve werken . 

Uit de opsomming alleen al blijkt hoe veelzij
dig Nel Vreugdenhil-Verhave is bij de keuze 
van haar onderwerpen. Haar aquarellen zélf 
stralen een subtiele schoonheid uit. Terecht 
werd bij de opening opgemerkt hoe uitmun
tend zij wit in haar aquarellen weet uit te 
sparen: een uiterst moeilijke opgave! 
Naar ik vermoed zal Nel, als zij niet op reis is, 
na telefonische afspraak ook wel thuis willen 
ontvangen. Dat schept de mogelijkheid zowel 
van fijnzinnige aquarellen te genieten als voor 
een billijk bedrag een échte 'Vreugdenhil ' 
blijvend in eigen huis te kunnen bewonderen. 

Maarten VreugdenhiJ 

BUITENGEWOON HANDWERK? 

Een aantal malen per jaar ontvang ik de blijde 
aankondiging van een voorgenomen huwe
lijk. Zo ook ten aanzien van het, inmiddels op 
12 oktober 1988 voltrokken, huwelijk van 
Nelina Vreugdenhi/ (C XI e.1) met Cor 
Korteland. Maar een handgeschreven trouw
kaart had ik niet verwacht. Deze eer was 
slechts aan enkele, naar ik aanneem bijzonder 
genode, gasten verzonden. Een persoonlijke 
felicitatie was hier op z'n plaats. 

Tijdens de hiervoor bedoelde receptie werd de 
aanwezigen plotsklaps het converseren on
mogelijk gemaakt door een uitvoering van de 
harmonievereniging 'Eendracht Maakt 
Macht'. Ook de bijbehorende show van de 
majoretten deed een ieder verstommen. Het 
bruidspaar viel deze eer te beurt vanwege het 
feit dat Nelina in bovengenoemde Maasdijkse 
vereniging een aardig partijtje (op tuba) mee 
blaast. 

Bij deze wens ik, namens het bestuur, het nog 
jonge bruidspaar vele vrolijke noten in zijn 
verdere leven toe. 

A.V. 

Het zestigjarige echtpaar P. Vreugden
hll-Har/aar 

ZESTIG JAAR GETROUWD 

Op 4 oktober 1928 trouwden te 's-Graven
zande Pi eter Vreugdenhil en Johanna Frede
rika Hendrika Harlaar (C Xe). Dat is precies 
60 jaar later, op 4 oktober 1988, in intieme 
kring gevierd in de 'Naaldhorst' te Naaldwijk, 
waar de heer Vreugdenhil al geruime tijd 
wordt verpleegd. 
'Er was die middag weer die vertrouwde sfeer 
van vroeger' vernamen wij. 
Ook burgemeester en mevrouw De Bruin van 
Naaldwijk kwamen het bruidspaar feliciteren. 
Graag voegen wij ook onze felicitaties hierbij. 

GEBOORTEKOMMEN 

Zoals velen onder u ervaren zullen hebben is de 
geboorte van een kind vrijwel altijd een blijde 
gebeurtenis. Dit gedenkwaardige feit wordt 
dan nog weleens op een porceleinen tegel of 
bord vastgelegd. Nu weet ik ook nog van het 
bestaan van een viertal kommen met daarop 
de geboorte-naam, -dag en -datum van een 
kind. Dit betreffen: 
- Dirk (C VI), geboren op zondag 18 decem

ber 1774, 
- Wa(a)ling (C VII d} , geboren op zaterdag 

26 januari (i} 1822, 
- Jan (C VI e), geboren op zondag 15 juni (i) 

1823, en 
- Maarten (CV! f} , geborenopdin(g)sdag23 

oktober 1827. 

DE VREUGDENHILLENWINKEL 

De laatste drie personen zijn kinderen van de 
eerstgenoemde. De kommen zijn niet voor
zien van een fabricagemerk De onderkanten 
vertonen wel enige, mijns inziens willekeurige, 
groeven. Volgens overlevering zijn deze kom
men verkregen van een schipper annex pot
tenverkoper als dank vooreen veilige ligplaats 
aan de kade bij het Oude Spui. 

Nu leven bij mij de volgende vragen : 
- Bestaan er nog meer geboortekommen 

van Vreugdenhillen uit die tijd in het 
algemeen en van bovengenoemde familie 
in het bijzonder? 

- Wie heeft die kommen vervaardigd? 
- Werden die kommen alleen vervaardigd 

bij de geboorte van een zoon? 
- Worden tegenwoordig ook nog zulke ge-

boortekommen gemaakt? 
Bij deze roep ik een ieder, die op één of 
meerdere van deze vragen antwoord kan 
geven, op om te reageren. 

A.V. 

ONS FAMILIEWAPEN GEBOR-
DUURD? 

Er zijn nogal wat borduurpatronen gevraagd 
om het familiewapen te kunnen borduren. 
Waar we nu zo nieuwsgierig naar zijn is of er al 
ijverige borduursters of misschien wel bar
duurders zijn die al kunnen terugkijken op een 
welgeslaagd resultaat. 
Wilt u ons dit eens laten weten? 

VreugdenhiJJen 
en 

hun talenten 
In de vorige Vreugdeschakel mochten we 
vermelden, dat de reacties onze verwach
tingen overtroffen en we hoopten en ver
wachtten een nieuwe stroom van aanmel
dingen. Helaas .. geen stroom, zelfs geen 
stroompje. 
Lees de vorige V .S. nog eens goed door en 
laat ons nu verbaasd staan: over zoveel 
nieuwe reacties! 

T.Vr. 

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 Vreugdenhil en onder 
vermelding van het betreffende artikel, zijn verkrijgbaar: 

- afschrift Stichtingsakte Familiestichting Vreugdenhil -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 

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