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TIEMEN: EEN VREUGDENHIL MET WIE JE GRAAG VRIENDSCHAP SLUIT 

Je leven wordt ontegenzeggelijk rijker als je mensen ontmoet met wie het een genoegen 
is kennis te maken, contacten te onderhouden, samen te werken en vriendschap te 
sluiten. Het staat buiten kijf, dat je twee bewoners van een flatgebouw met een fantas
tisch uitzicht over de Nieuwe Waterweg aan de Merellaan in Maassluis tot deze catego
rie sympathieke medemensen moet rekenen: Tiemen en zijn Hongaarse vrouw Margit. 
Vriendelijk, gastvrij, belangstellend. En wat Tiemen betreft moetje eraan toevçegen: 
hulpvaardig, bescheiden, accuraat, doet wat hij belooft. 

'Nu is het wel genoeg,' hoor ik hem zeggen, 
'maak het niet te gek!' 'Goed, Tiemen, maar 
als we je de eer willen geven die je toekomt, 
dan moeten de lezers van dit blad toch over 
enkele typerende gegevens beschikken om 
zich enigszins een beeld te kunnen vormen 
van de Vreugdenhil die jij bent.' 

Eéjl van Tiemens hobby's: de viool 

VAKUEFDE 
Als de Eerste Wereldoorlog nauwelijks is 
uitgebroken wordt Tiemen in Rotterdam 
geboren. Vader Arie (NIX b) werkt als 
bedrijfsleider bij Van Sillevoldt b.v. en 
Tiemen (N X j) belandt daar, in 1933, ook. 
Hij heeft dan de MULO achter de rug, drie 
jaar werkervaring opgedaan bij een makelaar 
in granen en is begonnen zich via cursussen 
(talen, boekhouding en vakbekwaamheid) 
verder te bekwamen. Sillevoldt, importeur en 
fabrikant van levensmiddelen zoals rijst, 
peulvruchten, specerijen en Chinees-Indische 
produkten - merknaam Silvo - betekent meer 
dan alleen een baan. 
Zegt hij: 'Na alle afdelingen te hebben 
doorlopen bracht ik het tot procuratiehouder 
en hoofd van de afdeling Specerijen en 

kruiden. Dat hield in, dat ik de import 
verzorgde van de totale behoefte aan deze 
produkten (van grondstoftot eindprodukt). 
Interessant werk, waarvoor behalve vakkennis 
ook liefde voor het vak vereist was. 
Ik heb er 45 dienstjaren volgemaakt, 
zodat mijn vader en ik samen 100 jaar 

bij Sillevoldt gewerkt hebben.' 

RLATEUE 
Na zijn om gezondheidsredenen iets vervroeg
de pensionering krijgt Tiemen wat meer tijd 
voor z'n hobby's. Muziek maken op een zelf 
gebouwde viool bijv. Hij blijft er bescheiden 
over: 'Ach, ik treed wel eens op in een 
bejaardentehuis, begeleid door een pianiste.' 
Maar over zijn voornaamste hobby, filatelie, 
kan hij uren praten. 'Je weet dat mijn vrouw 
Hongaarse is. We zijn knap wat keertjes in 
Hongarije geweest daarom. Filatelistisch 
gezien is Hongarije een erg interessant land. 
Uit al die Hongaarse postzegels, die ik heb, is 
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Tl E MEN ... 

een tweetal verzamelingen voortgekomen met 
een bepaald thema. Dankzij jarenlange 
contacten met een vooraanstaande Hongaarse 
grafica ben ik geleidelijk aan in het bezit 
gekomen van al haar werk op filatelistisch 
gebied. Een omvangrijke verzameling mag je 
wel zeggen. 
Ja, en dan is er ook nog een Hongaarse 
thematische verzameling over Bijbel en 
Christendom, die ook een uitgebreid terrein 
bestrijkt. Niet te vergeten: ik beschik over 
twee algemene thematische verzamelingen, 
één over muziek, beperkt tot strijkinstru
menten, de viool voornamelijk, en één over 
brillen. 
Omdat al die verzamelingen daar bij uitstek 
geschikt voor zijn, heb ik ze vaak tentoonge
steld en met een zekere trots mag ik eraan 
toevoegen, dat ik ook nogal eens een prijs in 
de wacht mocht slepen. Al met al een 
geweldige en leerzame hobby, waar veel tijd 
in gaat zitten en die erg veel voldoening 
geeft.' 

BLIJVEN 
Een werkzaam leven, een gezin met vijf 
zonen, veel kerkelijk werk, verzorging van 
een aantal secretariaten en enkele geweldige 

Een frankeerwaardige Hongaar'3e postzegel 
uit een bloemenserie 

hobby's. 'Maar gelnkki• ,'zegt hij, 'heeft mijn 
vrouw me altijd gestir . ,,• •d. ' Bovendien 
heeft Tiemen erg veel ti1d .steed aan de 
familie: het verzamelen var gegevens, het 
boek ('ja, ik heb het destijds in z'n geheel 
gecorrigeerd'), de Vreugde-schakel als 
redactielid en als de man die ervoor zorgde 
dat iedereen op tijd het blad kreeg. En dan nu, 
na jaren, wat meer achterover leunen. 
't Is hem gegund, van harte! Maar de redactie 
heeft wel beslist, dat Tiemen als mederedac
teur niet mag, maar moet blijven! 

Jaap (red.) 

VAKANTIE 
ANDERS 
DANANDERS 

Een deel van het 'vluchtkonvooi' wachtend op het vertreksein 

Toen van de zomer 
-om precies te zijn op 
25 juni 1991- in 
Slovenië en Kroatië de 
onafhankelijkheid 
werd uitgeroepen, 
waren wij de enige 
Vreugdenbillen die op 
dat moment met 
vakantie in Joegoslavië 
verbleven. (En als het 
niet zo is, dan zal er 
ongetwijfeld spoedig 
aan de bel getrokken 
worden.) 

Na rijp beraad waren we er op 14 juni toch 
heengegaan: wat zouden vrijheidsstrijders de 
hun goedgezinde toeristen op een vredige 
camping aan de kust nu moeten aandoen? 
Maar het liep allemaal heel anders en 
niemand had dat voorzien. 

Al vóór de met een dag vervroegde datum van 
de onafhankelijkheidsverklaring was het op 
de camping totaal anders dan anders. Meer 
dan 80% van de vakantiegasten had het af 
laten weten. Overal waar je kwam was het 
leeg of bijna leeg. En na de 25e juni werd dat 
alleen nog maar opvallender. Voor het 
vertrouwde beeld van vrolijk lachend met 
elkaar keuvelende mensen schoof een somber 
plaage met wat triest kijkende personen die 

zich rilaar over één ding de hersenen pijnig
den: hoe en wanneer komen we dit land uit. 

BARRICADES 
Niemand heeft ons gedwongen op 3 juli na 
een verblijf van 17 dagen Joegoslavië 
vroegtijdig te verlaten. Laten we eerlijk zijn: 
we konden het eigenlijk emotioneel niet 
langer aan. Dit had niets meer met (vakantie) 
vieren te maken. Zo verging het iedereen, 
zonderlingen en gevoelloze medemensen 
daargelaten. 
Vier Nederlandse en een Duitse caravan, vier 
Italiaanse personenauto's, een meneer uit 
Triëst in een auto met oplegger waarop een 
plezierboot was geplaatst en een mevrouw uit 
Triëst in een klein Renaulge voorop, vormden 

ACCURATE VERVANGER(S) 
GEWENST 

het 'vluchtkonvooi', dat in pittig tempo op 
Triëst afging. Niet via Buje en Koper, maar in 
een grote slinger via Buzet en Ankaran naar 
de grenspost Lazaret. 
Via talloze barricades ( omgekapte bomen op 
de weg) op de grens tussen Kroatië en 
Slovenië en met-stengun-en-geweer-in-de
aanslag patrouillerende groepjes Sloveense 
politiemensen. 
Niemand legde ons een strobreed in de weg. 
Maar toen het konvooi na de grens te zijn 
gepasseerd stopte, trilden de stemmen van de 
mannen en huilden de vrouwen. 

Jaap (red.) 



EEN ONVERGETELIJKE GEBEURTENIS 

Als je meedoet aan een prijsvraag en je wint 
de eerste prijs, dan is dat natuurlijk leuk. Als 
die eerste prijs inhoudt het gebruik gedurende 
vijfuur van een auto met chauffeur, is dat 
natuurlijk heel aardig. Maar als dat dan de 
enige auto in Nederland is waarmee in de 
regel alleen de 'groten der aarde' worden 
vervoerd en die in talloze opzichten zeer 
luxueus is - limousine heet dat dan - wordt 
zoiets een g~beurtenis. En als je dan ook nog 

Cor Vreugdenhil voor de presidentslimousine 

BIBLIOTHEEKBERICHTEN 

Aanzienlijke uitbreiding van publikaties 

twaalf en een half jaar getrouwd bent, wordt 
het een onvergetelijke gebeurtenis. 
Dat alles overkwam Cornelis (Cor) Vreug
denbil (E XI c) en zijn vrouw Sylvia uit Den 
Haag met hun beide kinderen Stefan en 
Mandy deze zomer. Alsnog van harte en nog 
vele 'limousine' jaren. 

Koos 

De familiereünie heeft ook voor de bibliotheek de nodige vruchten afgeworpen. Er bleek 
veel belangstelling voor de publikaties, er werden op die dag ook enkele boeken aange
boden en er werden toezeggingen gedaan, waaraan men zich ook heeft gehouden. 

Op een zaterdagmorgen werd ik aangenaam 
verrast door de bezorging van een groot 
pakket, dat minstens 120 publikatiesen 
fotokopieën bleek te bevatten van de hand van 
Kees Vreugdenbil (0 XI t), onderwijskundi
ge, die zich bezighoudt met allerlei aspecten 
van het basisonderwijs en met name veel 
heeft geschreven over het Jenaplan-onderwijs. 
Ook van zijn echtgenote was een aantal 
artikelen bijgevoegd, terwijl hun dochter al op 
de reünie een publikatie van eigen hand had 
aangeboden. Een zeer produktief gezin wat 
schrijven betreft! 

BIOLOGIE 

Van Arie (K XI af) ontving ik een lijst die 
zijn zoon Dirk (K XII ad) had laten maken 
vanuit een bestand met literatuur op biolo
gisch gebied. Deze lijst bevat vermeldingen 
van 88 publikaties, waaronder veel van zoon 
Dirk, maar ook van andere Vreugdenbillen 
die op biologisch terrein wetenschappelijk 
werk doen. Hoewel ik reeds een aantal malen 
zelf dit soort literatuur had opgespoord, kende 
ik toch 49 van deze publikaties nog niet. 

726 TITELS 
Van de ontvangen literatuur is verder nog 
vermeldenswaard de nieuwe bundel van Mies 
(0 X fl), getiteld Overgave met enkele 
tientallen religieuze gedichten van haar hand. 
Maar zelf heb ik ook nog wat gezocht in 
bibliotheken in mijn omgeving. 

Al met al heeft dit geresulteerd in een 
aanzienlijke uitbreiding van zowel de lijst als 
van het aantal boeken en fotokopieën dat we 
nu in bezit hebben. De lijst van publikaties 
bestaat nu uit 726 titels, waarvan 267 boeken 
en 459 tijdschriftartikelen. 

Tom Vreugdenkil (0 X z) 
Muzenlaan 95, 2353 KC Leiderdorp 

(wordt vervolgd) 
te1.071-413809 

SCHAKEN IS OORLOG 
Vanaf mijn 13e of 14e jaar dacht ik, dat je 
geen echte VreugdenhiJ was als je niet kon 
schaken. Een manlijke VreugdenhiJ wel te 
verstaan, want Jan Hein Donner mag dan 
onder woorden gebracht hebben, dat vrouwen 
niet schaken kunnen, de schakende generatie 
Vreugdenhillen en aangetrouwden tegen wie 
ik opzag, sprak daar zelfs niet over. Vrou
wen? Zij dienden slechts, droegen aan en 

PERSONALIA 

Aan de Werkgever, het 14-daags magazine 
van het Nederlands Christelijk Werkgevers
verbond (1'-I'CW) ontleenden wij, datir.Frans 
Vreugdenbil (D XI c) deze zomer afscheid 
genomen heeft van Dow Benelux NV in 
verband met zijn pensionering • En heel wat 
anders: in de Westlandse huis-aan-huisbladen 
prijkten de namen van Marscha en Rody 
Vreugdenbil (resp. K XII e, 2 en K XII b, 2) 
omdat zij deze zomer hun zwemdiploma 
hebben gehaald. Wij feliciteren Marscha en 
Rody alsnog en met hen alle andere 
Vreugdenbillenspruiten die niet in de krant 
kwamen, toen ze geslaagd waren voor hun 
zwemdiploma of wat voor diploma dan ooke 
Dr. G. Vreugdenbil (K XI K, 2) voltooide 
deze zomer zijn opleiding tot internist. Hij is 
nu verbonden aan het St. Radboudziekenhuis 
in Nijmegen waar hij zich verder specialiseert 
in hematologie • In Maassluis herdachten op 
23 juli jl. Regina C. van Beest-Vreugdenbil 
(K X n, 2) en Hermanus van Beest, dat ze op 
èie datum in 1941 elkaar het ja-woord gaven. 
En dat was 50 jaar geleden! Bij de op de 
feestdag ontvangen felicitaties voegen wij 
alsnog de onze e En om met iets zeer 
bijzonders te eindigen: P ..J. Terreehorst uit 
Rotterdam meldde ons ditmaal, dat zijn tante 
Gerarda (Ger) Elisabeth Vreugdenbil 
(N IX h 4) op 20 mei jl. 60 jaar getrouwd was 
met Johan (Jo) de Bruin. Zeker ook aan dit 
echtpaar een weliswaar verlate maar niette
min welgemeende gelukwens! 

ruimden op. Op mijn leeftijd toen had ik daar 
natuurlijk geen notie van. 
Pas later ben ik me er hogelijk over gaan 
verbazen dat intelligente mannen soortgelijke 
opvattingen hadden. Want vaststond, dat ze 
intelligent waren: ze konden immers schaken. 
Ik was al gebiologeerd door de manier waarop 
ze elkaar uitnodigden een spelletje schaak te 
spelen. 
Normaal zou zijn geweest als de een de ander 
had gevraagd: 'Zullen we een potje schaken?' 
Maar nee! De uitnodiging omvatte slechts een 
(werk)woord: 'Inzouten?' Wat een intimidatie 
sprak daar overigens uit. Op een antwoord 
werd niet gewacht: weigeren te schaken 
betekende zoiets als om een oorlogsverklaring 
vragen. 
Het ritueel van wie met wit zou spelen liet 
niet op zich wachten. Dit hield in, dat 
VreugdenhiJ A in de rechterhand een witte en 
in .de linkerhand een zwarte pion nam. De 
handen gingen op de rug en VreugdenhiJ B 
moest raden in welke hand er een witte of een 
zwarte pion zat. Er schijnen ooms te zijn 
geweest, die of het verschil tussen zwart en 
wit op dat moment niet kenden, of een grote 
mate van handigheid hadden verkregen in het 
to~n van altijd de zwarte pionnen. Als deze 
geruchtenjuist zijn, zou daaruit blijken, dat 
ook Vreugdenhillen geneigd zijn tot het 
kwaad en dus geen bijzonder soort mensen 
zijn. 

(wordt vervolgd) Jaap (red.) 



VREUGDENHILKRONIEK 

.(De gegevens hebben ditmaal betrekking op nog niet eerder gepubliceerde mutsties van voor 31 
december 1990) 

Geboren 
09-11-1970 te Naaldwijk, Carina Yvonne Poot, dochter van Johannes Eliza Poot en lneke Steenks. 

Per 26 februari 1987 is haar achtemaam gewijzigd in VreugdenhiJ (0 X x). 
17-11-1972 te Naaldwijk, Mirjam Daniëlle Poot, dochter van Johannes Eliza Poot en lneke Steenks. 

Per 26 februari 1987 is haar achtemaam gewijzigd in VreugdenhiJ (0 X x). 
22-1Q-1984 te Den Helder, Martoes, dochter van Edwin VreugdenhiJ (EX f.1) en Willemina P. van 

Splunter. 
27-04-1986 te Acquoy (Geldermalsen), Lydia, dochter van Aria VreugdenhiJ (K XI ag.6) en Geesina J. 

vanGinkaL 
16-01-1987 te Trenton (Canada), Mark Christian, zoon van Comalis Christiaan VreugdenhiJ (D XI t) 

en Marijke Wielemaker. 
19-06-1987 te Den Helder, El/es Deborah, dochtervan Edwin VreugdenhiJ (EX f.1) en Willemina P. 

van Splunter. 
05-1Q-1987 te Acqouy (Geldermalsen) Chrisliaan Willem, zoon van Aria VreugdenhiJ (K XI ag.6) en 

Geesina J. van Ginkel. 
05-11-1987 te La Plata (Argentinië), Nico/as, zoon van Eduardo Ariel VreugdenhiJ (N X u.1) en Maria 

S. Benitez. 
15-02-1988 te Schiedam, Arlinda, dochter van Ferdinand VreugdenhiJ (J X h.6) en Bernadette 

Berendsen. 
29-03-1989 te Bleiswijk, Tristan, zoon van Martin Gerard VreugdenhiJ (C XI a.5) en Camelia van der 

Kooij. 
04-05-1989 te Acqouy (Geldermalsen), Gerardins Christina, dochter van Aria VreugdenhiJ (K XI ag.6) 

en Geesina J. van Ginkel. 
2Q-05-1989 te Rotterdam, Les/ie, zoon van Comalis VreugdenhiJ (N XI p.1) en Monlque M. E. W. 

Gelissen. 

Gehuwd 
19-04-1984 te Den Helder, Edwin Vreugdenhit (EX f.1), met Willemina P. van Splunter, geboren 28 

september 1956 te Amsterdam, dochter van J.A. van Splunter en Lena Oostwouder. 
15-11-1985 te Brandsen (Argentinië), EduardoAriel Vreugdenhit (N X u.1) met Maria S. Benitez, 

geboren 19 april1964 te Florenclo Varela (Argentinië), dochter van Miquel F. Benitez en 
Matilde Keiler. 

29-11-1985 te Schipluiden, lrene Vreugdenhit (K XI w.6) met Wijnand van der Kooy, geboren 8 
september 1958 te Schipluiden, zoon van Willam van der Kooy en Pieternella J. Zonne
veld. 

27-05-1986 te Moordrecht, Jolanda Vreugdenhit (D XI u.1) met Antoine Antoni Bos, geboren 21 
december 1954 te Katwijk, zoon van Willam J. Bos en Pauline L.E.F. van Delden. 

05-09-1986 te Vlaardingen, Marinus Huibrecht Vreugdenhit (K XI w.7) met Maria Lucardie, geboren 
19 november 1962 te Vlaardingen, dochter van Chrisliaan A. Lucardie en Everdina Stolk. 

29-07-1987 te Padmos (Griekenland), Elisabeth Lena Vreugdenhit (K XI c.3) met Jan Pieter Emmer
zaal, geboren 17 februari 1959 te Vlaardingen, zoon van Leendart Emmerzaal en Rika 
Bijl. 

25-02-1989 te Bellevilla (Canada), Brent Scott Vreugdenhit (D XI n.4) met Andrea Chr. Vos, dochter 
van Henry J. Vos en Kathleen Postma. 

1Q-06-1989 te Romford (Engeland), Robert Vreugdenh/1 (N X t.4) met Heather A. Foreman, geboren 
28 april 1964 te Romford, dochter van Stanley J. Foraman en Brenda M. Sharp. 

25-09-1990 te Bleiswijk, Jannetje Johanna Vreugdenhit (C XI b.4) met Willam Freddy Olivier, geboren 
20 juni 1966 te Den Haag, zoon van Adriaan Olivier en Jannetje E.W. van Sluis. 

14-12-1990 te Bleiswijk, lngetje Vreugdenhit (C XI b.3) met Josephus Wilhelmus Loomans, geboren 6 
oktober 1963 te Nuenen, zoon van Piet Locmans en Catharina W. Pigmans. 

Overleden 
19-09-1976 te Regine (Canada), Leendart Vreugdenhit (K X x). 
17-Q7-1979 te Naaldwijk, Simion van Berkel (D IX b.1). 
29-03-1986 te Tampa (USA), Dirk Cornelis Vreugdenhit (D X f). 
07-05-1986 te Duivendrecht, Jogchem Adrianus Vreugdenhit (E IX e). 
11-07-1986 te Heerenveen, Lambertus Brons (E IX e.3). 
07-04-1988 te Voorburg, Peter Hubertus Verhagen (0 VIII g.7). 
12-06-1989 te Monnickendam, Pieter August Mes (C IX y.3). 
02-Q7-1989 te 's-Gravenzande, Nicolaas Vreugdenhit (N X aa). 
12-07-1989 te Hazerswoude-dorp, Jaapje van Dorp (K X t). 
09-09-1989 te Alkmaar, Loulse Emlla Boeklage (C IX y). 
25-1Q-1989 te Heerenveen, Jozina Vreugdenhit (E IX e.3). 
1Q-02-1989 te Papenburg (Duitsland), Anna Vreugdenhit (0 VIII e.5). 
05-08-1990 te Tinte, Adrianus Vreugdenhit (C IX n.2). 
06-09-1990 te Rozenburg, Johan Breukel (C IX n.1). 
17-11-1990 te Leusden, Margreet Arenda Vreugdenhit (K XI at.2). 

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

VREUGDENHILHEEFT'TVOOR U 

'n Fraai professioneel stukje werk, die 
catalogus '91/'92 Industriële verpakkingen en 
verpakkingsmaterialen van Vreugdenhil, 
toevallig in handen gekregen. Met prachtige 
veelkleurenfoto's, 'snelle' teksten, een 
uitgebalanceerde lay-out, heel mooi papier: 
chic, vakwerk. En 40 pagina's dik. 
'n Compliment waard! 
Van alles hebben ze er in de vijf showrooms 
van Vreugdenbil in Amsterdam, Leiden, Den 
Haag, Rijswijk en Rotterdam. Pakpapier, 
dozen, tapes, folies, zakken, enveloppen, 
etiketten, labels, toiletpapier, plastic borden, 
servetten, nietapparatuur, memoblocs, telex
rollen, systeemkaarten, flip-over-vellen, enz. 
enz. Wat al niet! 
Het is wel even wennen als je als doodgewone 
particuliere Vreugdenhit teksten leest als: 
'Vreugdenhil is er voor u' en 'Vreugdenhil 
heeft 't voor u ... ' 

OVER DE NAAM ... (5) 
We hebben weer een reactie voor deze rubriek 
ontvangen, die we graag aan u doorgeven. 
Dit te meer, omdat het deze keer zelfs een 
poëtische bijdrage is en wel van Louisa 
(Loeki) M. Vreugdenbil (D IX kl) uit 
Nieuwegein. 

Hillen en billen 

Mijn naam was vroeger een paskwil, 
ik schaamde mij vaak dood. 
Want Poepie Vreugdebil werd ik genoemd 
(echt!) 
Daardoor viel ik uit de boot! 
Daar hili nog altijd heuvel is 
was Vreugdeheuvel mij bekend. 
Maar zijn Vreugdegil en Vreugdeschil 
niet iets nieuws aan 'tfirmament? 
Daarnaast is er de Vreugdepil, 
die't risico beperkt. 
Maar een Vreugdegril en 'n Vreugdegrill 
blijven niet onbemerkt. 
Met billen en schillen grillen 
komt men z'n tijd wel door. 
Dus eindig ik maar met muziek: 
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leve het Vreugdengillers 
(Vreugdenhillen+) koor! (+naar keuze) ' j 
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~ Dat uit de boot vallen van vroeger zullen we " 

maar niet al te letterlijk nemen. Hartelijk ~ 
dank voor deze bijdrage! 
Welke verrassingen staan ons voor deze 
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rubriek nog meer te wachten? ·~ 
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