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eugde schak(L 

Goede naam in verpakkingsbranche 
Beweren, dat het reilen en zeilen van de papierhandel in ons land atbankelijk is van de 
beschikbaarheid van een Vreugdenbil is natuurlijk overdreven. Maar simpel vaststellen 
dat sommige Vreugdenbillen iets met papier hebben, is een understatement. 
Want ruim zestigjaar lang hebben enkele Vreugdenbillen een voortrekkersrol gespeeld 
in dat segment van de vaderlandse nijverheid, dat zich met verpakking bezighoudt. Ze 
probeerden er de toon aan te geven, zijn betrokken geweest bij een veelvoud van nieuwe 
ontwikkelingen en hebben tal van noviteiten (zoals cadeauverpakking, wijnverpakking 
e.a.) op de markt gebracht. 

Bovendien heeft VreugdenhiJ in de verpak
kingsbranche een uitstekende naam verwor
ven, zowel bij leveranciers als collega's en 
afnemers. 

Dat zijn de voornaamste conclusies die je 
kunt trekken uit een gesprek met een geboren 
en getogen (nuchtere) Rotterdammer, 67 jaar 
en gepensioneerd (mede-)directeur van 
Vreugdenhit Papier BV, Arie Vreugdenkil 
(K XI af), nu plezierig wonend in het 
Gelderse Bennekom. 

Twee jaar geleden stapte hij uit de zaak, waar 
hij in het begin van de jaren vijftig, na als 
militair in o.a. Indonesië het vaderland 
gediend te hebben, was begonnen. 
'Eigenlijk was ik al veel eerder bij de 
papierhandel betrokken. Al voor de oorlog 
fietste ik van de Bilderdijkstraat in Rotter
dam-West (Spangen) waar toen de zaak 
gevestigd was, naar de Oudedijk aan de 
andere kant van de stad, met enkele kilogram
men papieren zakken. En ik herinner me ook 
nog, dat ik in die tijd slechte betalers achter 
hun biezen moest zitten om van hen een 
rijksdaalder, die ze Pa schuldig waren, los te 
krijgen.' 

Inventief 

'Pa' was Jacob Pieter Christiaan Vreugdenhit 
(K X p), naar Aries zeggen een inventief 
mens. Ooit tuinder, toen groentehandelaar, 
iemand die graag op de markt op het Noord
plein vertoefde waar hij -sommige mensen 
hebben dat van nature- handel rook. Hij was 
ook een poosje secretaris van de Nederlandse 
Bond van Fruithandelaren, afd. Rotterdam. 
Krachtens die functie zorgde hij voor de 
verdeling, onder de aangesloten handelaren, 
van gezamenlijk ingekochte papieren zakken. 
En Aries vader zag wel wat in die handel in 
papier. Ging op een goeie dag de groentewin
kel aan de Bilderdij kstraat dicht om als 

De stichter van 
Vreugdenhil Papier BV, 
Jacob P.C. Vreugdenhil 

OKTOBER 1992 -



VREUGDENHIL 
iïË RPÄ ii'ki NGË N 

Het handelsmerk 

papierhandel weer open te gaan? 'Nou,' zegt 
Arie, 'zo is het nu ook weer niet gegaan, 't 
ging wat geleidelijker. Was het 1929 of 193Ö 
dat Pa officieel voor zichzelf in de papierhan
del is begonnen? Eerlijk gezegd weten we het 
niet precies. 
Wel bekend is, dat een twintigtal grossiers in 
1934 een Nederlandse Vereniging van 
Groothandelaren in Papieren Zakken heeft 
opgericht en dat -om precies te zijn vanaf 
6 juni van dat jaar- Pa als tweede voorzitter 
fungeerde. Nee, hij was geen man om over 
het hoofd te zien, maar iemand met een 
duidelijk eigen mening, die ook nog goeie 
ideeën had. Die Nederlandse Vereniging van 
Groothandelaren in Papier en Papierwaren 
(NVGP), zoals de naam nu luidt, bestaat 
overigens nog steeds. En bijna altijd zat er 
een Vreugdenhit in het bestuur. Ja, ikzelf ook 
een poosje. Nu zit m'n neef Jaap, de huidige 
directeur van de BV (en penningmeester van 
Familiestichting Vreugdenhil) erin.' 

Stimulans 

Met inbegrip van de oorlogsjaren, waarin 
nauwelijks een stuiver in het papier te 
verdienen viel, bleef de papierhandel van 
vader Jacob geruime tijd een eenmanszaak. 
Tot Aries oudste broer Jaap en jongste broer 
Chris en later Arie zelf bij de werkzaamheden 
werden betrokken. In 1952 -er zijn dan een 
paar werknemers in dienst, inclusief een 
chauffeur- wordt besloten van de Bilder
dijkstraat te verhuizen naar het Groothandels
gebouw (in handelskringen wel eens het 
'praalgraf' van de groothandel genoemd). 
Achteraf blijkt die verhuizing een enorme 
stimulans te zijn geweest voor de ontwikke
ling van het bedrijf. Een ontwikkeling waarop 
de Vreugdenbillen van de BV trots mogen 
zijn. 

Anno 1992 zijn er tegen de zestig personeels
leden werkzaam en bedraagt de totale 
jaaromzet om en nabij de twintig miljoen 
gulden. In de vijf showrooms, die alle in 
westen van het land zijn gevestigd ('Daar 
wonen de meeste mensen,' zegt Arie laco
niek), ligt een veelsoortig assortiment 
verpakkingsmaterialen geëtaleerd waarvan 

Personalia 

een leek zich moeilijk een voorstelling kan 
maken. 

Ontwikkeling 

"t Was een heel boeiend vak,' vertelt Arie, 
die zich in het bedrijf voornamelijk met de 
inkoop heeft beziggehouden. 'Erg arbeidsin
tensief ook, zowel naar de kant van de 
leveranciers als naar de kant van de afnemers. 
Terugkijkend kan ik niet anders zeggen dan 
dat ik bovendien in een onvoorstelbaar 
hectische periode in de weer ben geweest. 
Wie had bijvoorbeeld veertig jaar geleden van 
plastics gehoord? Een oorlogsprodukt, dat 
tegen het eind van de jaren vijftig commer
ciële toepassingen is gaan krijgen. En wat een 
ontwikkeling daarna. Kijk eens rond in onze 
showrooms of blader onze folders eens door. 
Je weet toch niet watje ziet? En dat is 
allemaal begonnen bij ons, met dat simpele 
papieren zakje voor een kilo fruit.' 

Showroom Amsterdam 

Vergelijken 

Natuurlijk heeft de ontwikkeling van de 
verpakkingsindustrie ook haar schaduwzijden. 
Ook Arie is van mening dat we wel met wat 
minder verpakkingsmateriaal toe zouden 
kunnen. 'Maar,' voegt hij eraan toe, 'verpak
king is uit onze maatschappij absoluut niet 
meer weg te denken. Als er geen verpakking 
zou zijn, was het leven vijf- à zesmaal 
duurder. Neem bijvoorbeeld beschuit: je hebt 
dat gegolfde kartonnetje nodig om het artikel 
vers te houden. 

e Cornelis (Kees) Vreugdenhit (0 XI t) uit Geldermalsen, de grootste producent wat betreft het 
aantal publilwties in onze familiebibliotheek, promoveerde op I8 juni jl. aan de Universiteit van 
Amsterdam op een historisch-pedagogisch tekst- en contextonderzoek van de onderwijspedago
giek van het Jenaplan. De 55-jarige doctor gaf zijn proefschrift de titel De 'Führungslehre' van 
Petersen mee. e De 70-jarige Arie Vreugdenhit (K XI w) uit 's-Gravenzande is deze zomer door 
zijn familie uitgeroepen tot 'loopkampioen' toen hij met een loop van 45 km de 20.000 km 
volmaakte. Zo'n tienjaar geleden begon hij met wandelen als hobby. Inmiddels heeft hij 
ongeveer de halve wereld rondgelopen. e Nog een loopkampioen: Arend Vreugdenhit (0 IX I), 
inmiddels 78 jaar oud, liep deze zomer voor de tweeëntwintigste keer de Vierdaagse mee. Zonder 
problemen, zonder blaren. En daar mag je je pet voor afnemen! 
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Het persoonlijke 

Driemaal per jaar laat ik een streng oog 
gaan over het familiewapen in de Vreug
de-schakel, die door ons onder meer 
wordt gezet en opgemaakt. 
Pakweg driemaal per maand krijg ik ons 
wapen onder ogen als ik een brief schrijf. 
Met de faciliteiten daarvoor in eigen huis 
kan ik het natuurlijk niet laten dit 
briefpapier te maken en trots te gebrui
ken. 
En minstens driemaal per week kijk ik 
een dag lang regelmatig op ons wapen 
neer. Want op die dagen zit het wapen, 
gegrift in een prachtige steen, aan mijn 
vinger. 

De ring is een cadeau van mijn man en door 
hem zelf ontworpen. Alleen al daardoor ziet 
hij er heel anders uit dan de gebruikelijke 
zegelringen. Hoewel eenvoudig van vorm is 
hij veel sierlijker. 
Maar dat is niet het enige bijzondere eraan. 
Voor het vervaardigen van het geheel en het 
graveren van de steen schakelde mijn man een 
Haagse juwelier in, specialist op dit gebied. 
Zo komt het dat de steen een beeld vertoont 
dat afwijkt van het geheel dat alle Vreugden
hillen inmiddels kennen. Het is het 
vrouwen wapen. 
Helm en dekkleden ontbreken daarin, omdat 
vrouwen niet worden geacht deel te nemen 
aan de gewapende strijd. Het helmteken (de 
leeuw) en de wrong (de opgerolde doek vlak 
onder het helmteken) zijn wel van de partij, 
terwijl de omgekeerde gespleten keper (de 

Als de mensen papier gaan vergelijken met 
plastic moeten ze niet alleen letten op wat er 
gebeurt als je die materialen op de straat 
smijt, ze moeten zich ook eens afvragen hoe 
ze geproduceerd worden, hoeveel energie je 
dáárvoor nodig hebt, kortom -je moet zuivere 
afwegingen maken.' 

Aanpassing 

Milieuproblematlek: een onderwerp waarover 
iemand, die in de verpakkingsbranche 
werkzaam is geweest, urenlang kan discus
siëren. Maar daaruit blijkt te meer dat 
ondernemen vandaag de dag meer is dan 
alleen maar calculeren. Je leeft en werkt in 
een maatschappij die aan verandering 
onderhevig is, ook wat betreft opvattingen en 
normen. Dat vereist alertheid en de bereidheid 
tot aanpassing. Bij Vreugdenhil BV zijn ze 
zich daar kennelijk goed van bewust. Dat 
geeft natuurlijk ook zorg. Omdat ze zo sterk 
met de detailhandel verbonden zijn, geldt die 
zorg ook de ontwikkeling van het grootwin
kelbedrijf in ons land. 'Het hoort bij het 
ondernemen,' aldus Arie. 'We zijn een 
kerngezond familiebedrijf, nu ruim 60 jaar 
oud en met goede moed voor de toekomst.' 

]aap (red.) 



vrouwenwapen 

zilveren V) en de gouden Jacobsschelp zijn 
gevat in een ruitvormig schild. 
Voor de vrouwelijke dragers van de familie
naam is dit haar persoonlijke wapen. 
Ook voor vrouwen, die gehuwd zijn met een 
Vreugdenhil, bestaat een persoonlijke vorm 
van het familiewapen van haar man: in dat 
geval zijn de V en de Jacobsschelp gevat in 
een ovaal schild. 

Ik moet u eerlijk bekennen dat ik dat voor
heen niet wist. En ook niet dat een wapen van 
de drager af -dus zeg maar 'ondersteboven'
wordt gedragen. Dat komt ervan als je een 
zegelring draagt zonder hem te gebruiken. 
Maar doe je alsóf, dan blijkt alras de reden. 
Probeert u maar eens uw wapen in de zegellak 
te zetten, terwijl u uw ring 'gewoon' draagt. 
U moet dan uw pols verdraaien; in die 
houding blijkt het knap lastig de nodige druk 
uit te oefenen. 
Het is dan ook veel gemakkelijker de 
bovenkant van de licht gebalde hand naar 
beneden te draaien. Als de hand-met-ring op 
die manier in de lak drukt komt het wapen 
daar stevig en keurig rechtop in te staan. 

Elegante gebruiken, conventies en etiquette 
worden vandaag de dag vaak als flauwekul 
beschouwd. Maar altijd blijken ze gebaseerd 
te zijn op gewone, dagelijkse praktijk. 
De praktijk van vroeger, dat is waar. Maar 
voor de Vre!!gde-schakel, die nogal wat 
verleden in haar kolommen doet, lijkt me dat 
niets bijzonders. En ikzelf geniet ervan. 

Loes van Dalen-Vreugdenkil (K Xe 3) 

Afdruk van het 
peJSOOnlijke 
wapenvan de 
vrouwelijke 
Vreugdenhil 

Noordeinde 58 2414 GK Den Haag 
Telefoon: 070- 3466422 Fax: 070-3656519 

Tachtig-plus en achter de tekstverwerker 

Van de hand van mevrouw A(Annie) J. Vreugdenkil (K IX b 9) verscheen enkele maan
den geleden het boek Kijkend volgen, een vlot geschreven verhandeling over het onder
wijs aan kleuters en moeilijk lerende kinderen (Uitg: J.H. Kok-Kampen). Niet haar 
eerste (studie)boek overigens, want al eerder verschenen boeken van haar hand.* 
Bovendien schreef ze als redactrice/eindredactrice van het maandblad De wereld van het 
jonge kind (voorheen De Kleuter) gedurende een periode van ca. twintig jaar een groot 
aantal artikelen. 

Mevrouw Vreugdenbil hoopt deze maand 84 
jaar oud te worden. Dat gegeven in aanmer
king nemend mag het opzetten en schrijven 
van een boek een prestatie van belang worden 
genoemd. Dat moeten ook haar nichten 
J. Kramer-Vreugdenhit en L.F. van Dalen
Vreugdenhit tijdens het wordingsproces van 
het boek hebben gedacht, gezien -aldus het 
dankwoord van de auteur- hun 'goede en niet
aflatende zorg voor het moreel'. 

Annie VreugdenhiJ blijft onderwijs verbazen 

Annie Vreugdenbil-ook ter gelegenheid van 
haar tachtigste verjaardag in de Vreugde
schakel (no. 13) in de schijnwerpers gezet- is 
nog steeds een 'personality' in de wereld van 
het onderwijs aan kleuters en moeilijk lerende 
kinderen. Iemand die blijft verrassen. 
De lijn van haar leven in het onderwijs is ook 
duidelijk aangegeven in haar nieuwe boek: 
van de periode van leidster-op-proef in het 
koloniehuis, via de school voor zeer moeilijk 
lerende kinderen, tot het functioneren als 
directrice van een opleidingsschool voor 
kleuterleidsters. Elke periode brengt ervarin
gen met kinderen, er wordt veel van hen 
geleerd, conclusies worden daaruit getrokken 
en opvattingen krijgen gestalte. Centraal staat 
het kind. 
Heel boeiend beschreven, ook voor leken. 
Wat de schrijfster wil overbrengen lukt haar, 
en dat is knap. De lezer stelt vast dat ze geen 
andere opvattingen had kunnen krijgen over 
het onderwijs aan kleuters en moeilijk lerende 
kinderen. 

Gat 

Waarom nu pas dat boek? Het antwoord is 
simpel:'Ik heb het al veel eerder willen 
schrijven, maar ik had er de tijd niet voor. 
Behalve dat ik veel schreef voor de vakpers 

deed ik nogal wat redactioneel werk voor de 
kerk. Toen dat op een gegeven ogenblik niet 
meer zo nodig was, dacht ik, dat is je kans. En 
zo gezegd, zo gedaan.' 
Daarbij wordt een neef lof toegezwaaid voor 
zijn idee een tekstverwerker aan te schaffen, 
omdat zo'n ding zo'n gemak betekent. 

Verzinnerigs 

Er waren en zijn nogal wat naamgenoten in 
Annie Vreugdenhils naaste familiekring voor 
wie schrijven veel, zo niet heel veel beteken
de of betekent. Haar vrij jong gestorven zuster 
Jacoba bijvoorbeeld, destijds een bekend 
prot-christelijk schrijfster; haar broers die 
predikant of technicus werden en theologische 
en andere werken schreven of kerkbladen 
redigeerden; nichten en neven van wie 
sommigen in de wereld van pr en publiciteit 
terechtkwamen en daar in mindere of 
meerdere mate van de pen leven of leefden; 
haar neef Maarten Biesheuvel. 
Heeft ze die schrijverstalenten van vader of 
moeder? 'Ik weet het niet,' antwoordt ze, 'je 
zou voor moederskant kunnen opteren omdat 
in die richting ook wel enkele schrijvende 
fenomenen aan te wijzen zijn. Maar ik houd 
het toch op m'n vader, omdat Vreugdenbillen 
naar mijn mening nu eenmaal wat verzinne
rigs, wat uitvinderigs, wat artistiekachtigs 
hebben. Het zijn beslist geen-twaalf-in-een
dozijntypes.' 
Of er nog meer boeken te verwachten zijn? Ze 
weet het niet. 'Mijn zuster schreef destijds 
o.m. Zeven pedagogen en ik, dat ons gezin tot 
onderwerp had. Inmiddels een sterk verouderd 
verhaal, maar wel een materie die mij erg ligt. 
Misschien dat ook ik eens op zo'n onderwerp 
mijn krachten beproef, al was het alleen maar 
bedoeld voor de naaste familie.' Maar of het 
ervan komt? 'Ik weet het niet; wat ik wel 
weet is, dat het leven steeds drukker wordt. ... ' 

Uitgever 

Oud-leerlingen van mevrouw Vreugdenbil 
laten zich enthousiast uit over Kijkend volgen. 
'Wat mij evenwel het meest verbaasd heeft,' 
zegt de schrijfster, 'is, dat m'n uitgever me 
kort geleden via de telefoon vertelde, dat na 
het verschijnen van Kijkend volgen van mijn 
(studie)boek Het kind bouwt aan zijn wereld 
444 exemplaren zijn verkocht. Normaal is een 
leerboek eenjaar of zeven in trek. Maar Het 
kind bouwt aan zijn wereld kwam zo'n 
twintig jaar geleden al uit. Nou ja, zèg .... ' 

Jaap (red.) 

* -Het kind bouwt aan zijn wereld 
- Spelen en werken in de kleuterschool 
- Spelen en leren in de kleuterschool 
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Van het bestuur 

Mies Vreugdenbil 
voltooide trilogie 
Van de hand van Maria P. (Mies) 
Vreugdenhit (0 X f 1) verscheen onlangs 
het derde deel van de serie meisjesboe
ken over Saskia van der Steen. In het 
eerste deel, Saskia, is zij een 19-jarig 
meisje, dat net van school is en werk heeft 
gevonden in een modeboetiek. Ze krijgt 
verkering met Koen, een jongen uit een 
heel ander milieu. 
Een onverwachte gebeurtenis brengt haar 
in grote problemen, die zich in het tweede 
deel, Saskia in de branding, schijnbaar 
maar niet echt oplossen. Koen verdwijnt 
uit haar leven en na een tijd leert zij een 
nieuwe vriend, Jaap, kennen. Deze relatie 
blijkt een betere. 
In het derde boek, Een nieuw begin voor 
Saskia, trouwt ze met Jaap, met wie ze 
erg gelukkig is. Toch blijft er iets aan haar 
geluk ontbreken: zij verlangt erg naar een 
kind. Over deze beginperiode van haar 
huwelijk handelt dit derde boek. 
Ook over Saskia als jonge moeder valt 
natuurlijk wel het een en ander te 
schrijven. Of deze serie bij een trilogie 
blijft, is de vraag. 

Tom 

Vreugdenbillen op de Vreugdenbillaan 

In ons februarinummer 
(21) maakten wij melding 
van de onthulling van het 
naambord van de Vreug
denhiliaan in Utrecht. 
Mevrouw P.S. Vreugden
hit-Verhave (rechts), 
echtgenote van wijlen 
dr.mr. D. VreugdenhiJ 
(B X a) naar wie de laan 
genoemd is, zond ons deze 
foto, waarop vijf kinderen, 
drie aangetrouwde 
kinderen en negen 
kleinkinderen bij het 
naambord op de 
Vreugdenhillaan. 
Eén schoondochter en een 
kleinkind ontbreken. 

Vreugdenhilkroniek 
(De gegevens hebben ditmaal betrekking op nog niet eerder gepubliceerde mutaties in de burgerlijke stand van vóór 
31 december1991.) 

Geboren 

02-01-1985 te Bellingham (USA), L.eah Beth en Luanne, dochters van Cornelius Vreugdenhil (K XII c) en Eileen van 
Di est. 

16-12-1986 te Antique Gres, Oshawa (Canada), Meghen, zoon van Dirk C. VreugdenhiJ (D X s) en Pietertje van der 
Herberg. 

24-04-1990 te Bellingham (USA), Trina Joann, dochter van Marvin A. VreugdenhiJ (K XI f.7) en Glenda B. Berends. 
22-01-1991 te Emmeloord, Rebecca Suzanna, dochter van Abraham VreugdenhiJ (C XI an) en Rebecca S. Koomeef. 

1!.Xl6-1974 

25-10-1974 

15-12-1978 

10-08-1979 
15-04-1983 

28-09-1984 

01-11-1985 
14-06-1986 

31-03-1989 

15-07-1989 

26-09-1989 

25-05-1990 

07-07-1990 
13-09-1990 

08-06-1991 
05-10-1991 

Gehuwd 

te Abbotsford (Canada), Martha Vreugdenhil (K XI 1.2) met Hany H. Moes, geboren 2 november 1951, zoon 
van Lucas en Jannie Moes. 
te Abbotsford (Canada), Mary VreugdenhiJ (K XI f.3) met Arthur Grim, geboren te Lethbridge (Canada), zoon 
van Karel Grim en ?? 
te Bellingham (USA), Jane VreugdenhiJ (K XI 1.5) met Aubrey van der Gaag, zoon van Arend van der Gaag 
en Minke Zijlstra 
te Abbotsford (Canada), Adria VreugdenhiJ (K XI 1.4) met Jack de Mooij, zoon van Dirk en Maria Mooij. 
te Abbotsford (Canada), Deborah VreugdenhiJ (K XI 1.6) met Ridlard Faber, geboren 28 oktober 1960 te 
Grand Rapids (USA), zoon van Riemer Faber en Jenny Buitenbos. 
te 's-Gravenhage, Stijntje VreugdenhiJ (K XI y.3) met Gemot Haupt, geboren 24 september 1942 te Halle 
(Saaie, Duitsland). 
te Frankford? (Canada), Alison Laura VreugdenhiJ (D XI n.3) met Car1 Coers, geboren 9 augustus 1963. 
te Frankford? (Canada), Katharine Anne VreugdenhiJ (D XI n.6) met Leonard Norman, geboren18 septem-
ber1969. E 

te Cloverdale (Canada), Marvin Andrew VreugdenhiJ (K XI f.7) met Glenda B. Berends, geboren 10 juni ~ 
1968 te Surrey (Canada), dodlter van Hendrik Berendsen Hanneke van der Pal. o; 

te Frankford? (Canada), Lenie Gertrude VreugdenhiJ (D XI m.1) met Paul Steininga, geboren 12 deoember 'ê 
1966. 1 
te Delft, Tanneke HendrikaVreugdenhil (J X a.4) metTeunisvan Woerden, geboren 16 maart 1959te ~ 

Klundert, zoon van Johannes van Woerden en Emmigje ter Louw. Val .. bo 13 be 1967 t ~ 
te Leusden, Johanna Swante VreugdenhiJ (N XI h.3) met Martinus enti]n, ge ren novem r e :::. 
Rotterdam, zoon van Martinus Valentijn en Hermijntje de Ruiter. ~ 

te Frankford? (Canada), Julie Lynn VreugdenhiJ (D XI o.1) met Ivan Wiarda, geboren 25 maart 1965. 
te Rotterdam, Comelis VreugdenhiJ (N X a.1) met Adriana van der Stel, geboren 25 september 1957 te 
Rotterdam, dochter van Co melis van der Stel en Jannelje P. van Driel. ! 
te Frankford? (Canada), Monique VreugdenhiJ (D XI n.5) met John Scheerhoom, geboren 24 februari 1969. " 
te Frankford? (Canada), Maurica Lana VreugdenhiJ (D XI m.3) met William Klompmaker, geboren 3 
2 november 1968. ;,; 

Over1eden 

06-06-1990 te 's-Gravenhage, Stijntje VreugdenhiJ (K X y.3). 
I 
0. 

:;; 
Dank aan allen die hiervoor berichten instuurden. Doet u het ook? "' c .i 
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