
eugdescha 

Laat ik proberen binnen de beperkte ruimte van 
dit familie-orgaan van de Vreugdenbillen een 
tipje van de sluier op te lichten. Volledigheid is 
daarbij uitgesloten: tien eeuwen historie is meer 
dan enkele voetstappen. 
Een inkomstenregister van het klooster Werden 
bU Essen (D.) van rond hetjaar 1000 meldt dat 
naast enkele anderen in Uithuizen ook 'Aldbraht 
in Uthuson' schatplichtig is aan het klooster. 
Ook deze Aldbraht staat dus een deel van de 
opbrengsten van zijn land af aan de abdij. 
Aldbraht wordt later geschreven ~s Al brand. De 
heerd komt ook voor onder de namen Albrunda 
en Albronda. Uthuson wil zeggen 'buitenwaarts 
gelegen huizen'. Daarmee werd de nederzetting 
bedoeld van boerenhoeven die tussen 900 en 
1000 ontstond in land dat nog niet werd 
beschermd door dijken. Land dus, dat ook 
blootstond aan de wispelturigheid van zee en 
water. Om in dit land te kunnen wonen en leven, 
wierpen de pioniers van die dagen kleine 
woonheuvels op. Die woonheuvels werden ook 
wel huiswierden genoemd en waren vrijwel 
altijd te vinden op kwelderruggen of -wallen 
(door werking van de zee onstane verhogingen 
van aangeslibd land, red.). 

Rechten 
De kwelderwal waarop de huiswierde voor 
Albranda werd aangelegd is ook nu nog 
zichtbaar in het landschap aan de zuidzijde van 
de Moeshomweg in Uithuizen. Op die plaats 
heeft de boerderij tot 1795 gestaan. In dat jaar 
verplaatste de toenmalige eigenaar de gebouwen 
naar de noordzijde van de weg, de huidige 
locatie. Bij deze gelegenheid is de oude 
huiswierde grotendeels gesloopt. 
Albrandaheerd is de enige boerderij die na 1000 
jaar nog nagenoeg op dezelfde plaats staat en 
dezelfde naam heeft. Natuurlijk zijn de gebou
wen van de oude, primitieve boerenhoeve in de 
loop van de eeuwen meermalen verbouwd, 
vernieuwd en vergroot. 
De bewoners van de boerderij namen een 
vooraanstaande plaats in binnen de dorpsge
meenschap. Dit is af te lezen aan het feit dat alle 
denkbare rechten met Albrandaheerd waren 
verbonden. Zo bood het collatierecht 
medezeggenschap in de plaatselijke kerk. Het 
redgerrecht was zeer begeerd in de Middel-

billen op het Hogeland van Groningen 
Tot in de jaren tachtig van deze eeuw kwam de familienaam VreugdenhiJ 
niet voor in de burgerlijke stand van het Groningse Uithuizen. 
Waling Vreugdenkil en zijn vrouw jannetje Noordam (C XI af) brachten 
daarin verandering. Waren zij aanvankelijk landbouwers op de historische 
boerenhoeve Pothove (Maasdijk 60, 's-Gravenzande); op 1 mei 1981 
kochten zij de boerderij Albrandaheerd, Moeshomweg 3 in Uithuizen. 
De ongeveer vijftig hectare grond bestond overwegend uit bouwland. 
Beseften zij met Albrandaheerd in het bezit te zijn gekomen van een 
boerderij met tien eeuwen geschiedenis? Niet in het minst. Pas in de 
daaropvolgende jaren drong dit stukje bij beetje tot hen door. 

eeuwen en verschafte de bewoners van de 
boerderij het recht om gedurende een bepaalde 
periode en bij toerbeurt op te treden als ' redger' 
(rechter) , met alle daaruit voortvloeiende 
inkomsten, eer en aanzien binnen de dorpsge
meenschap. De heerden die redgenecht hadden 
werden later edele heerden genoemd. Een 
overeenkomst uit 1489 somt de edele heerden in 
volgorde op. Albrandaheerd opent de rij. Een 
zeventiende-eeuws afschrift van de overeen
komst zegt daarbij: 'De Heerlijckheijt off 
Redgerrecht op Albrandahuijs'. 

Trots 
Tot 1743 bleef Albrandaheerd een zogenoemde 
eigenerfde heerd. Dat wil zeggen dat de heerd 
niet werd gehuurd of gepacht, maar eigendom 
was van de bewoners. Zij hadden de eigendoms
rechten van de gebouwen en het bijbehorende 
land in handen. 
Eigenerfde boeren vormden in vroeger eeuwen 
een aparte klasse tussen enerzijds de plaatselijke 
adel en anderzijds de huurboeren (meiers) en het 
'gewone' volk. Naar de maatstaven van vroeger 
eeuwen werd Waling Vreugdenkil in 1981 een 
eigenerfde boer, aangezien hij de volledige 
eigendomsrechten van de boerderij verwierf. 
Maar hij en zijn vrouw bleven typische 
Westlanders, geheel ingebed in het stoere 
noorden, zonder een zweem van hoogmoed. Dan 
mag een beetje menselijke trots over het 
historierijke bezit er gerust bij. 

Ouder 
Over de gebouwen van de boerderij kan ik kort 
zijn. Het woonhuis en de hoofdschuur dateren 
uit 1795, maar zijn daarna meer dan eens 
verbouwd, uitgebreid en aangepast aan de 
eigentijdse behoeften en opvattingen. 
In de hoofdschuur zijn binten verwerkt die nog 
komen uit gebouwen van de heerd uit de periode 
van voor 1795. In de muur aan de achterzijde 
van het woonhuis zijn ook enkele stukken 
oudere baksteen te vinden. Deze fragmenten zijn 
waarschijnlijk uit de zestiende of zeventiende 
eeuw. 
Rond de tamelijk grote heerdstede werd in 1795 
een brede gracht gegraven. Deze gracht is nog 
voor meer dan de helft intact. 

Menkemaborg 
Ten slotte moet ik nog iets kwijt over de naaste 
omgeving van Albrandaheerd. Daar bouwde een 
nakomeling van Menke Aylbada tussen 1300 en 
1350 een verdedigbaar steen/wis. De familie 
Aylbada was een oude en adellijke familie in 
Uithuizen. Dit steenhuis vormde de grondslag 
voor de borg Menkema. Hierover zegt de , 
ANWB -atlas uit 1985 onder meer: 'Uithuizen 
dankt zijn bekendheid aan de prachtige 
Menkemaborg, het met dubbelgrachten 
omringde kasteel. Het is de best bewaarde borg 
uit de provincie'. 
Wanneer Vreugdenbillen behoefte voelen de 
gastvrije familie Vreugdenbil in Uithuizen op te 
zoeken, zouden zij ook een bezoek moeten 
brengen aan de Menkemaborg, met zijn rijke 
kunstschatten, schitterende tuinen, grachten en 
singels . Bij bezoek graag van tevoren een 
telefoontje aan Waling Vreugdenhil: (0595) 
433450. A. Bolt 

Naschrift 
De auteur is historicus. Van zijn hand verschenen 
onder andere drie boeken over de geschiedenis 
van Uithuizen, waaronder De Moeshorn te 
Uithuizen (1995). In dit boek is een uitvoerige 
beschrijving van Albrandaheerd opgenomen. 
Zijn adres is Walenburgerweg 105a, 3033 Al 
Rotterdam, telefoon (010) 4668291. 

OKTOBER1996 ..... 



Theresia Vreugdenkil voor de zaak in de Amster
damse P.C. Hooftstraat met haar dochters Saskia 
en Magteld die de zaak voortzetten. 

Aan het uitgebreide artikel in deze krant waren 
tal van bijzonderheden te ontlenen over de 
persoon en het werk van de nu 67-jarige 
Theresia (Trees) Johanna Vreugdenhil- Werdier 
uit Amsterdam, echtgenote van Hugo Vreugden
kil (D X v). Zo blijkt zij al dertig jaar voor de 
Koningin te werken en heeft ze sinds 1955 een 
eigen couturezaak in Amsterdam. 

Vakmanschap 
'In het begin', aldus de schrijfster van het 
artikel, 'was dat een zogeheten gesloten huis in 
de Amsterdamse Jan Luykenstraat waar ze 
maatwerk maakte, gebaseerd op patronen van 
Franse couturiers. Twee keer per jaar ging ze 
naar Parijs om tegen betaling van een droit de 
regard (kijkrecht, red.) de haute-coutureshows te 
bekijken en bij de couturiers patronen en toiles 
te kopen, modellen uitgevoerd in ongebleekte 
katoen. Daarmee verwierf ze het recht de Franse 
couturemodellen op maat van haar klanten na te 
maken in de originele stoffen. Theresia heeft 
nooit zelf collecties ontworpen, maar wel altijd 
gewerkt in de Franse couturetraditie. Ze leerde 
het vak van een Franse coupeuse die gespeciali
seerd was in het mouleren, het op het lichaam 
vormgeven van kleding, en werkte voordat ze 
voor zichzelf begon, bij mevmuw Kruysveldt-de 
Mare, die ook Franse couture maakte en dé 
couturezaak van Amsterdam had. Het vakman
schap dat Theresia Vreugdenkil in die jaren 
ontwikkelde, bezorgde haar later haar klanten: 
de echtgenotes van grote ondernemers en 
vrouwen met eigen kapitaal, zoals dat heette. 
Door bemiddeling van een goede vriendin van 
koningin Juliana kreeg ze in 1965 prinses 
Beatrix als klant. 

Marriage 
'De Koningin is haar couturie~ altijd trouw 
gebleven, ook toen deze in 1970 haar couture
huis sloot en in de P.C. Hooftstraat een 
confectiezaak begon met op de eerste verdieping 
een kleine couturesalon. Daar verkocht ze 
kleding van de Belgische couture-engroshuizen, 
kleine Italiaanse couturiers en dure Franse en 
Zwitserse confectiehuizen. Alle ingekochte 
kleding werd vermaakt op maat van haar 
klanten. Wat ze niet kon inkopen, maakte ze op 
haar eigen atelier. Voor de Koningin waren dat 
vooral de grote avondtoiletten ·en de jurken voor 
Prinsjesdag. 
'Theresia Vreugdenkil heeft haar zaak in 1994 
overgedragen aan haar dochtersMagtelden 
Saskia. Zelf werkt ze alleen nog ', aldus wordt 
het artikel vervolgd, 'voor de Koningin en een 
paar klanten die speciaal voor haar komen. 
Sinds enkele jaren maakt ze weer alle kleding 
voor de Koningin in eigen huis , samen met haar 
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Theresia Vreugdenbil werkte 
dertig jaar voor Koningin 

'Wekenlang heeft couturier Theresia Vreugdenhit gewerkt aan de 
koninklijke garderobe voor Indonesië. Tientallen kledingstukken zijn er 
gemaakt voor het staatsbezoek. Daarbij is niets aan het toeval overgela
ten. Alle kleding is getoetst aan functionele en ceremoniële eisen' aldus 
Dieuwke Grijpma in NRC-Handelsblad vorig jaar, enkele weken ~oor het 
staatsbezoek van Koningin Beatrix aan Indonesië. 

jongste dochter Saskia (35 geworden op 3 
februari van dit jaar, red.), de toekomstige 
couturier van de Koningin, en een team van zelf 
opgeleide coupeuses. Er wordt uitsluitend op 
traditionele haute-couturemanier gewerkt. 
Theresia: "Haute couture is het modelleren van 
kleren op mensen, een persoonsgebonden 
manier van kledingvormgeving. De essentie is 
dat de persoonlijkheid van de draagster door de 
kleding heen naar voren komt. Bij de Koningin 
is dat bereikt. Kleren en persoon van de 
Koningin zijn één. Dat is natuurlij k niet in één 
keer tot stand gekomen. We hebben er jaren aan 
gewerkt en zijn er langzaam naar toe gegroeid. 
Het is het resultaat van een marriage zou je 
kunnen zeggen". ' 

Perfectioniste 
In het artikel wordt vervolgens gesteld dat uit dit 
'huwelijk' de typische Beatrixstijl is voortgeko
men, een stijl waarop modewisselingen een 
beperkte invloed hebben. Na hiervoor een 
historische verklaring te hebben gegeven, 
vervolgt Grijpma haar artikel als volgt: 'Het 
maatwerk zoals Theresia Vreugdenkil dat maakt 
is een met uitsterven bedreigd ambacht. In Parijs 
toonden afgelopenjuli nog maar twintig haute
couturehuizen hun collecties, een fractie van de 
160 huizen die vlak na de Tweede Wereldoorlog 
actief waren. In Nederland is Theresia de enige 
die nog op de klassieke manier haute couture 
maakt. Het is een werkwijze waarbij op het 
lichaam een tweede lichaam van textiel wordt 
gemodelleerd dat de fysieke pluspunten naar 
voren haalt en minpunten maskeert. Vreugdenkil 
is een perfectioniste. Ze kent talloze foefjes om 
stoffen naar haar hand te zetten, maar bij de 
kleding die ze voor de Koningin maakt, doen 
zich altijd weer nieuwe technische puzzels voor 
waar ze 's nachts van wakker ligt. Ze is niet 
gauw tevreden en dat heeft ze gemeen met de 
Koningin. "De Koningin is geen normale vrouw 
met normale ei sen. Ze is visueel heel sterk en 
heeft oog voor ieder detail. Alles moet perfect 
zijn van haar. Zelf vind ik wel eens dat de 
perfectie zover wordt doorgevoerd, dat er iets 
van de soepelheid van de kleding verloren gaat", 
aldus Theresia. ' 

Hommage 
'De Koningin ', zo vervolgt Grijpma, 'oriënteert 
zich door modetijdschriften en video's van 
Franse haute-coutureshows te bekijken. Zij geeft 
in grote lijnen aan wat haar voor ogen staat en 
vraagt Theresia om suggesties te doen voor 
nieuwe modellen. Dat hoeven niet altijd nieuwe 
.ontwerpen te zijn, maar kunnen ook variaties 
zijn op beproefde modellen. Er is permanent 
nieuwe kleding in de maak voor de vele 
representatieve verplichtingen van de Koningin, 
maar er worden ook kleren vermaakt of 
gedeeltelijk hergebruikt. 

'B ij elk staatsbezoek zit in de vorstelijke 
garderobe een kledingstuk waarmee de Konin
gin een hommage (eerbetoon, red.) lijkt te 
willen brengen aan het land in kwestie. Voor het 
bezoek aan Indonesië is een tailleur gemaakt 
van een Indonesische geel-zwarte zijden batik. 
Of het nu echt als een hommage bedoeld is dat 
de Koningin bij staatsbezoeken kleding draagt 
die naar het gastland verwijst, durft Theresia 
niet te zeggen . "Misschien is het toeval", oppert 
ze voorzichtig.' 

Complimenten 
Tot zover het artikel in NRC-Handelsblad. Later 
publiceerden ook bladen als Weekend en Story 
uitgebreid over het staatsbezoek, over de 
kleding van de Koningin en over Theresia 
Vreugdenhil. Volgens Weekend nam de 
Koningin naar Indonesië elf hoedendozen en bij 
vijftig reuzekoffers met kleren mee. Overigens 
kreeg de Koningin alom complimenten voor' 
haar kleding. Als Beatrix complimentjes voor 
haar uiterlijk krijgt, vertelt ze dat volgens 
Weekend altijd aan Theresia Vreugdenhil. We 
gaan ervan uit dat dat deze keer ook is gebeurd! 

·- .. 
Een enorme klus voorkomen 
Onze secretaris Aat·Yreugdenhil vergeleek on
langs de ongeveer twaalfhonderd adressen in 
zijn bestand met de bijbehorende gegevens in 
telefoonboeken. Vervolgens voerde hij meer 
dan honderd telefoongesprekken. Overigens pas 
na evenzoveel keer geen gehoor te hebben ge
kregen. Resultaat: circa veertig adreswijzigin
gen, zestig nieuwe adressen en ongeveer 40 
voor hem onbekende mutaties in de burgerlijke 
stand. 

Wat moet onze secretaris na dit monniken
werk blij zijn geweest met het resultaat. Of 
toch niet'? Aan de ene kant natuurlijk wel. 
maar aan de andere kant had hij behoorlijk de 
smoor in. Want als een lezer van de Vreu~?de
sc/wkel verhuist en hij geeft dat niet door aan 
het secretariaat. dan kun je niet ruiken wat het 
nieuwe adres is. 
Dus doen wij namens onze secretaris een 
klemmend beroep op u. Controleert u of al 
uw familieleden die Vreugdenhit heten of 
met die naam geboren zijn, de Vreugdescha
kel ontvangen en of de adressering klopt. Zo 
niet. neemt u dan alstublieft contact op met · 
de secretaris. Dat geldt ook voor gebeurtenis
sen als geboorte, huwelijk en overlijden. 
Geeft u die toch alstublieft schriftelijk door. 
Die gegevens publiceren wij dan in de kro
niek van dit blad. Ook zijn deze dan beschik
baar voor een eventuele herdruk of uitbrei-
ding van het huidige farnilieboek. ' t Is maar 
dat u het weet! Redactie 



Een doorzetter ... 

Kort geleden zat ik onderuitgezakt naar het NOS
Journaal te kijken. Een van de nieuwsfeiten was, dat 
er op een Haagse school actie werd gevoerd om een 
Ghanees kind in Nederland te laten blijven. Toen 
daarbij de directeur van de school werd geïnterviewd, 
bleek dat een naamgenoot te zijn en wel Dirk (Dik) 
Joehem Vreugdenkil (C XI ah). Alle reden voor mij 
om eens naar Houseiersdijk te gaan, de plaats waar 
deze Vreugdenbil inmiddels met zijn gezin woont. 

Dik VreugdenhiJ 
... binnenkort opnieuw op tv ... 

Aan de hand van ons familiealbum stelde ik vast 
dat vele familieleden van Dik in tuinderijen 
hadden gewerkt of nog werken. De vraag lag 
dan ook voor de hand waarom hij voor zijn 
huidige beroep had gekozen. Dik reageert aldus: 
'Mijn vader, Jochem, had een tuin op het eiland 
Rozenburg. Deze tuin werd later onteigend. 
Hierna begon mijn vader een zaadhandel. Ik 
wist al op mijn twaalfde dat ik geen tuinder 
wilde worden. Nadat ik de mavo en de havo had 
afgerond wilde ik geschiedenis gaan studeren, 
maar werd daarvoor uitgeloot. Toen ben ik naar 
de Pedagogische Academie (PABO) in Rotter
dam gegaan. Drie jaar later hllif ik die studie~ 
afgerond. Ik ben toen vrij snel gehuwd. In die 
tijd was er nog dienstplicht en door te trouwen 
kon ik onder die dienstplicht uitkomen.' 

Directeur 
Dik begon zijn carrière als onderwijzer in de 
Haagse Schilders wijk. Wij vroegen hem 
waarom hij daar werkte. 
'Directeuren van andere scholen waar ik 
solliciteerde wezen me af', aldus Dik, 'omdat ze 
er geen vertrouwen in hadden dat ik echt 
vrijstelling van de dienstplicht had. 
Ik ben ongeveer negentien jaar geleden 
begonnen. In mijn eerste jaar had ik nog veel 
steun nodig van een collega. Eerst gaf ik les in 
de vierde klas. De school veranderde in die tijd 
doordat er steeds minder Schilderswijkers 
binnenkwamen en steeds meer allochtonen. 
Later ging ik in de zesde klas lesgeven. 
Dertienjaar geleden kwam er een nieuwe school 
in de Sligherstraat. Die school was gelijk al te 
klein en er kwam een dependance in de 
Ferdinand Bol straat, de MarnixschooL Ik werd 
daar hoofd van de dependance en adjunct
directeur. Vijf jaar geleden werd ik directeur 
van de school. 
Van de 395 leerlingen die de school nu telt is 90 
procent allochtoon. Ons schoolgebouw heeft op 
dit moment 17 lokalen. 

Rechtszaak 
Dik is recentelijk in het nieuws gekomen door 
zijn betrokkenheid bij de zaak rond Vivian Nena 
Ama Taylor, een Ghanees meisje van dertien 
jaar dat ons land dreigde te worden uitgezet. In 
chronologische volgorde vertelt Dik het verhaal 
van deze affaire. 

'Het is juni 1995. Vivian kreeg een brief van de 
Immigratiedienst, waarin stond dat zij het land 
zou worden uitgezet. De datum en het tijdstip 
van de uitzetting werden al in de brief vermeld. 
Zelfs het vluchtnummer werd genoemd. Als 
reden voor de uitzetting werd genoemd dat 
Vivians oma in Ghana verbleef en dat zij voor 
Vivian zou kunnen zorgen. De moeder van 
Vivian was legaal in Nederland. Vivian zou van 
haar moeder worden weggehaald omdat de twee 
elkaar een paar jaar niet hadden ontmoet. Vivian 
was namelijk naar Nederland gekomen toen 
haar moeder hier al verbleef. Er zou daarom 
geen band tussen moeder en dochter bestaan. 
Vivian moest dus van school af en terug naar 
Ghana. 
'Er kwam een rechtszaak tegen de uitzetting', 
zo vervolgt Dik, ' die in de herfst van 1995 
diende. We zijn toen met een paar klassen van 
de school naar de zitting gegaan om aan de 
kinderen te laten zien wat voor onzin dat nu 
allemaal was. Tijdens de zitting stelde de 
Nederlandse Immigratiedienst dat Vivian haar 
verblijf in Nederland had onderbroken met een 
bezoek aan Ghana. De school kon evenwel 
aantonen dat zij de hele periode ondergedoken 
was geweest in Nederland. De Immigratiedienst 
kon uiteraard niet bewijzen dat Vivian het land 
uit was geweest. Ik heb toen de publiciteit 
gezocht; Radio West en de Haagse he Courant 
zijn erbij gehaald. Maar de rechtszaak werd 
verloren omdat er geen band zou hebben 
bestaan tussen Vivian en haar moeder. Er werd 
hoger beroep aangetekend en de televisiezender 
SBS 6 werd erbij betrokken. Het hoger beroep 
diende in november 1995. De school is toen met 
twee klassen en SBS 6 naar de rechtszitting 
gegaan. Ze mochten er evenwel niet in. Er 
ontstond commotie en het resultaat was dat 
slechts drie kinderen bij de zitting aanwezig 
mochten zijn.' 

Schoolteam 
Heeft Dik, zo vroeg ik mezelf af, al die tijd als 
enige voor Vivian gevochten? Dat bleek niet het 
geval te zijn. Dik meldt hierover: 'Alles is 
besproken in het schoolteam. Het team bleek in 
zijn geheel achter de acties te staan. Ook het 
schoolbestuur heeft mij altijd gesteund en was 
zelfs bereid een advocaat voor Vivian te 
betalen.' Na de beroepszaak is Vivian weer 
ondergedoken. Alleen met Kerst is ze op school 
geweest. Voor de zekerheid zijn toen de deuren 
op slot gegaan en mocht niemand meer 
binnenkomen. Dit omdat Vivian in afwachting 
van de uitslag van de beroepszaak het land kon 
worden uitgezet. Die uitslag moet namelijk in 
het land van herkomst worden afgewacht. 

* Gelezen in de Westlandsche Courant dat 
het wagenpark van Vreugde Tours in 
Maasland na de recente overname van Evag 
Tours uit Vl aardingen 44 bussen omvat. Zal 
het grootste particuliere touringcarbedrij f 
van het Westland nog verder uitbreiden? 
'Niks moet' , aldus de SI -jarige onderne
mer, 'je hebt gezonde busbedrijven met drie 
wagens en met vijfti g. Dat zegt op zich niet 
zo veel. Ik gil al tien jaar dat het zo wel 
genoeg is geweest. Maar elke keer dient 
zich weer wat aan. Evagis je buurman en 
die is natuurlijk maar één keer te koop. Dan 
kun je wel zeggen "la maar waaien", maar 
als een ander het doet, heb ik er een 
concurrent naas t zitten' . 

* Gezien in de Haagsche Courant: een 
grote (kleuren)foto van Dirk Vreugdenhil, 
voorstellende Ru bi a Jessurun , een Antilli 
aans mei sje van 18 jaar, dat modeshows 
loopt. Dirk Vreugdenhit -aldus de Haag
sche Courant- woont in Amsterdam. Hij 
beschouwt fo tograferen als een min of meer 
uit de hand gelopen hobby . Hij zit nu op de 
Fotovakschool , waar hij eind ditjaar zijn 
examen hoopt te doen. 

* Ook te zien afgelopen zomer en wel in 
Honselersdijk tijdens een open dag van 
tuinbouwleverancier Nic. Sosef een -zo 
meldde de Westlandsche Courant 
chrysantenoogstmachine, die de stelen van 
de bloemen als het ware afscheert. Er was 
volgens de genoemde krant behoorlijk wat 
belangstelling van tuinders voor deze 
ui tv inding van -jawel, een naamgenoot
Wim Vreugdenhit (C XI k) ui t Naaldwij k. 

Beslissing 
'Op 15 maart 1996 kwam de uitslag van het 
beroep', aldus Dik. 'Een negatieve uitslag; 
Vivian moest worden uitgewezen. De school had 
een draaiboek gemaakt voor de manier waarop 
op dat moment moest worden gehandeld. De 
politiek en de pers werden ingeschakeld. Met 
name Jeltje van Nieuwenhoven, lid van de 
Tweede kamer voor de PvdA, heeft zich erg 
ingezet voor Vivian . Er zijn kamervragen 
gesteld aan de staatssecretaris. Ook werd een 
afspraak gemaakt met de vaste commissie voor 
Justitie van de Tweede Kamer. Op een gegeven 
moment is de school onder politiebegeleiding in 
optocht naar het gebouw van de Tweede Kamer 
gegaan. Uiteindelijk heeft dit alles ertoe geleid 
dat de staatssecretaris besliste dat Vivian op 
humanitaire gronden in Nederland mocht 
blijven. Sinds die tijd staat Vivian lachend op 
foto's.' 

Dik zit overigens niet stil. Hij is nu op school 
bezig met een adoptieplan. De politie heeft zijn 
school geadopteerd. Dit houdt in dat de politie 
veel voorlichting geeft, maar ook met crimine
len naar de school komt om hen te laten 
vertellen hoe stom het is om in het criminele 
circuit verzeild te raken en wat voor gevolgen 
dat heeft. De AVRO zal volgende maand 
aandacht besteden aan dit interessante project. 
Dik Vreugdenhil" is dus binnenkort opnieuw op 
de televisie te zien. Teun 
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Toen Ria en ik in Canada arriveerden, stond het 
uiteraard op de planning om daar een keer langs 
te rijden. Een paar dagen later gingen we naar 
Amerika en gingen ook langs de plaats waar de 
schuur stond, aan de Hili View Road in Sumas, 
Washington. Natuurlijk maakten we er foto's 
van de schuur, waarin een melkveebedrijf was 
gevestigd. 

Verbazing 
We waren best nieuwsgierig naar onze familie in 
dit verre Amerika. We stonden net moed te 
verzamelen om een familiebezoekje af te leggen, 
toen een man in een auto het erf op kwam rijden. 

Onverwacht familiebe:,;oek in Amerika 

Het is nu drie jaar geleden dat we met z'n drieën -Ria, Joke en Marieke -
vakantie vierden in het verre Canada. Joke was er twee maanden eerder 
naar toe gegaan om stage te lopen. Dat was voor ons een mooie gelegenheid 
om haar op te zoeken en erop uit te trekken. Eén dag zouden we in Amerika 
vertoeven. Joke was al eerder in de Verenigde Staten geweest en had er een 
schuur gezien waarop 'The Vreugdenhils' stond. 

Toen hij zich had voorgesteld als Vreugdenkil
wel op zijn Amerikaans uitgesproken -vertelden 
we dat wij ook tot de familie VreugdenhiJ 
behoorden. Zijn ogen werden groot van 
verbazing. Hij wilde dat we meegingen naar het 
brickhouse waar zijn ouders woonden. Daar 
aangekomen, bleek ook de verbazing van deze 
Vreugdenbillen groot. Heel toevallig was er net 
familie uit Maasland aangekomen, zodat de 
verrassing compleet was. Het grote, oranje 
Vreugdenbillenboek werd erbij gehaald en alles 
werd goed uitgeplozen. Onze familie in 
Amerika bleek vandeK-tak te zijn, terwijl wij 
van deC-tak zijn. Ze vertelden ons, dat ze in 

1951 naar de Verenigde Staten waren geëmi
greerd. Hun kinderen wonen verspreid over 
Canada en Amerika. Al met al was het een leuke 
ontmoeting, een ontmoeting die we de lezers 
van de Vreugdeschakel niet wilden onthouden. 

Marieke VreugdenhiJ 

Ria, Joke en Marieke zijn dochters vanGerrit 
VreugdenhiJ (C XI ac) uit 's-Gravenzande. Ze 
spelen volleybal en zijn alle drie lid van GVC 
( 's-Gravenzande). De familie die de drie zusjes 
in de V.S. ontmoetten is Maarten VreugdenhiJ 
(K XI f) met zijn gezin uit Sumas, Washington. 
-red. 
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Geboren 
11.06.95 te Amstelveen, Simon Daniel Han, 

04.07.95 

06.07.95 

08.07.95 

I I.07.95 

15.08.95 

20.08.95 

04.09.95 

2I.09.95 

Gehuwd 
29.06.95 

18.08.95 

25.08.95 

zoon van WilhelminaAttie VreugdenhiJ 
(N X e.2) 
te De Lier, Rosanne, dochter van Arie 
VreugdenhiJ (N X ad.3) en Francine 
Johanna (Ineke) van Dijk 
te Delft, Kevin, zoon van Robert 
Johannes VreugdenhiJ (D X k.6) en 
Wilhelmina Lucia Keynemans 
te Gouda, ]ob Teunis Vincentius, 
zoon van Anton Co melis Vreugdenhil 
(0 X t.3) en Louise Antonia Maria 
Duynstee 
te Amsterdam, Simon Daniel, zoon van 
WilhelminaAttie (Wilma) VreugdenhiJ 
(N X e.2) 
te Veldhoven, ]acob Gerard (Bart), 
zoon van Gerard Vreugdenhil ( K XI 
k.2) en Annigje Maria Broekhuysen 
te Oudenbosch, Daniëlle, dochter van 
Con)elis Vreugdenhit ( D XI an.2) en 
Carina Hersbach 
te Kwintsheul, Michelle, dochter van 
Karel Vreugdenhil (C XI v.2) en 
Maartje Groen 
te Delft, ]oanne, dochter van Adrianus 
Vreugdenhil (C X c.J) en Jocoba 
Johanna Maria Smit. 

te De Ronde Venen, Sandra Vreug
denhit (EX g.l) met Rene Anna 
Johannes Savelsbergh, geboren 31 
augustus 1964 te Heerlen (zoon van 
Hendrik Maria Jozef Savelsbergh en 
Margoth Leonie Otermans) 
te Heinkenszand, Pieter Vreugdenhit 
( K XI! al) met Cornelia Margarita 
Maria Veer, geboren 14 maart 1971 te 
Axel (dochter van Willem Veer en 
Theodora Maria van der Pal) 
te Naaldwijk, Pleunie Vreugdenhit 
(C X1 ag.2) met Cornelis Johannes 

02.09.95 

15.09.95 

22.09.95 

15.12.95 

Overleden 
10.07.95 

14.10.95 

15.10.95 

21.10.95 

Jl.Jl.95 

30.11 .95 

van der Gaag, geboren 26 juni 1965 te 
Hoek van Holland (Rotterdam) (zoon 
van Pieter Co melis van der Gaag en 
Camelia Hummelman) 
te 's-Gravenzande, Klazina Johanna 
Vreugdenhit (C XI ab.2) metDaniel 
Peter Smith, geboren 11 juni 1965 te 
Dewsbury (Engeland) (zoon van Eric 
Smith en Nancy Finigan) 
te De Lier, Petronelia Marjolein 
Vreugdenhit (K Xllf1) metArnoldus 
Adrianus Nicolaas Ammerlaan, 
geboren 23 december 1969 te 
Schipluiden (zoon vanArnoldus 
Nicolaas Co melis Ammerlaan en 
Adriana Johanna Looman) 
te Oudenbosch, ]acob Vreugdenhit 
(D XI an.1) met Diana Johanna 
Catharina Hersbach, geboren 12 
februari 1969 te Zeggen (dochter van 
Willem Hersbach en Wilhelmina 
Petronelia Adriana Lauwerijssen) 
te Naaldwijk, Marjelle Arine 
Vreugdenhit ( 0 X w.1) met Edwin 
Robert de Witte, geboren 30 maart 
1964 te Vlaardingen (zoon van 
Adriaan de Witte en Helena Agatha 
van Noortwijk). 

te De Lier, Gerrit Salieveld (C VIII 
k.9) 
te De Lier, ]anna Vreugdenhit (C VliJ 
k.7) 
te Willemstad, Arie Antonie Blokland 
(D !Xj.4) 
te Hoofddotp, Hendrik Johan 
Vreugdenhit (K XI s.2) 
te Voorburg, Berendina Johanna 
Vreugdenhit (D IX b.7) 
te Pijnacker, Hele na Zegwaard 
(C X o). 

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