
eugdescha 
Jack: maker van vele duizenden gedichten Van het bestuur 

't Was bepaald niet 'blijven zitten en je niet verroeren' in de strijd om het bestaan 
van]acob Pieter Chrisliaan (Jack) Vreugdenkil (K XI aj). Evenmin is de -V aassenaar 
geworden- Rotterdammer iemand die op dit moment zijn dagen in stilte slijt. 

Namens het bestuur wens ik u allen een 
gezegend en gezond 1997 toe. Ik hoop dat 
het u allen goed zal gaan en spreek die 
hoop met name uit voor hen die in 1996 
minderplezierige momenten hebben door
gemaakt, door gezondheidsproblemen of 
verlies van een familielid. Moge 1997 voor 
hen een beter jaar worden. 

Ga maar eens bij hem langs: als Jack over zijn maatschappelijke loopbaan begint te 
praten valt er heel wat te noteren. En dat hij na zijn pensionering in 1995 zijn -ook in 
de familiekring bekend geworden- dichterlijke activiteiten in een hogere versnelling 
heeft gebracht, wekt na zijn toelichting geen verbazing: hij wil de mensen graag iets 
meegeven. 

Hopelijk slagen bestuur en redactie er op
nieuw in u zo goed mogelijk te informeren 
over allerlei familie-aangelegenheden en u 
op die manier bij onze stichting te betrek
ken. Van uw kant zou het inzenden van 
kopij een goed voornemen kunnen zijn. 

In het leven van de in 1930 in de Maasstad 
geboren Jack vormt de levensmiddelenbranche 
een kapitaal gegeven. Vader heeft een eigen 
zaak en evenals zijn broertjes en zusjes helpt 
Jack na schooltijd in de winkel. Met uitzonde
ring van de periode waarin hij als onderofficier 
zijn dienstplicht vervult assisteert Jack zijn 
vader zo'n vijftien jaar. Als pa stopt met 
zakendoen en de jongste broer de winkel 
overneemt, koopt de inmiddels getrouwde Jack 
een levensmiddelenzaak in Rotterdam-Zuid. 
Een paar jaar later verhuist hij naar Vlaardingen 
om daar een melkhandel te starten . 

Medicijn 
Maar dan, na zorgvuldig wikken en wegen, 
waagt hij in 1966 met vrouw en drie kinderen de 
overstap naar het Canadese Burlington, Ontario. 
'Het was eigenlijk een experiment. Goede 
kennissen van ons zagen het in Nederland niet 
meer zitten; zij hebben ons overgehaald ook te 
gaan emigreren. Nee, we waren zeker geen van 
overtuiging blakende landverhuizers', zegt Jack 
dertig jaar later. Toch weet hij zich in Canada 
op te werken tot 'first operator' in een grote 
papierfabriek en vervolgens tot voorman . 
Bovendien -hij weet immers wat het betekent 
een eigen zaak te hebben- is hij bezig samen met 
een partner een im- en export bedrijf op te 
zetten. Maar na 2Y2 jaar Canada brengt de 
Maasdam van de Holland-Amerika Lijn de 
Vreugdenhillen weer naar het vaderland terug. 
'Al na een paar jaar', merkt Jack op, 'waren 
mijn vrouw en ik drie weken terug in Nederland 
in verband met het 45-jarig huwelijksfeest van 
mijn ouders . Toen al werd duidelijk, dat we 
geen blijvers in Canada zouden worden: mijn 
vrouw had heimwee en daar bleek maar één 
soort medicijn tegen te helpen: teruggaan naar 
Nederland' . 

Dankzij de goede zorgen van Jacks vader is er 
na de terugkomst een eigen zaak in de levens
middelenbranche en dus emplooi voor Jack en 
de zijnen in Rotterdam. Maar na een paar jaar 
krijgt hij de kans om als controle-ambtenaar in 
dienst te treden bij het Gemeenschappelijk 
Administratiekantoor (GAK) in de Maasstad: 
een kans die hij met beide handen aangrijpt. 
De eerste vijf dienstjaren brengt hij in Rotter-
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dam en omgeving door. Hij wordt vervolgens 
overgeplaatst naar Apeldoorn en koopt in 
Vaassen een midden in het bos gelegen huis. 
'Te groot voor nu, we zijn nog maar met zijn 
tweetjes. We zijn daarom naar een kleiner huis 
verkast.' 
Aan zijn laatste werkkring bewaart hij de beste 
herinneringen. 'Als controleur maak je natuur
lijk niet altijd vrienden. Helaas wordt er in dit 
land misbruik gemaakt van de sociale uitkerin
gen. Ik heb dat in Rotterdam in de haven, en 
hier in de omgeving onder meer in de horeca
sector ervaren. Maar ik heb altijd geprobeerd de 
mensen ervan te overtuigen, dat ze onjuist bezig 
waren. Dat is me herhaaldelijk gelukt'. 

vervolg op pagina 2 

Bovendien wil ik u informeren over een 
bestuurswijziging. In het voorjaar 1996 gaf 
Koos Verhulstie kennen, dat hij zijn functie 
wilde neerleggen. • 
Als auteur van Het Westlandse geslacht 
VreugdenhiJ was Koos een belangrijke 
grondlegger van onze stichting, die de 
publiqltie van dit unie~ boek mogelijk zou 
maken. Het wekte in de familiekring het 
noodzakelijke enthousiasme op om dit ini
tiatief financieel te steunen, en de schat 
aan informatie te koesteren, te verspreiden 
en verder uit te breiden. Deze doelstel
lingen zijn neergelegd in de statuten van 
onze stichting. 
Koos vormde niet alleen de aanleiding tot 
het ontstaan van onze stichting. Sedert de 
oprichting maakte hij ook deel uit van het 
bestuur. Ook heeft hij een aantal jaren de 
contacten verzorgd tussen het bestuur en 
de redactie van de Vreugdeschakel. 
Jarenlang was Koos Verhulst ons 
boegbeeld. We danken hem hiervoor, 
evenals voor de deskundige en nauw
keurige wijze waarop hij zijn taken in het 
bestuur heeft vervuld. 

Dirk, voorzitter 

Jaarlijkse donatie 
Evenals in voorgaandejaren doen wij aan het begin van dit nieuwe 
jaar weer een beroep op u om het werk van onze fami liestichting 

, _ _ _ __, financieel te steunen. Tot nu toe heeft u ons deze steun in ruime 
mate willen geven. Wij zijn u daar bijzonder erkentelijk voor. 
Vandaar dat wij er het volste vcrtrouwen in hebben dat uw 
bijdragen ons binnenkort weer zullen bereiken. 
U kunt daarvoor het inges loten stortingsbiljet gebruiken. 
Dit ontvangen wij gaarne na invulling terug. 
Zoals u weet is de minimale donatie f. 25,- per jaar, maar hogere 
bedragen zijn vanzelfsprekend bijzonder welkom. 
Voor uw reactie Leggen wij u bij voorbaat hartelijk dank! 

Het bestuur 

FEBRUAR/1997 



Dichter Jeevee 

Gedichten 
Sinds zijn vijftiende jaar heeft Jack iets met 
gedichten. Vele duizenden heeft hij er inmiddels 
gemaakt, waarvan hij er vele, nadat hij ze had 
voorgedragen op begrafenissen, bruiloften en 
partijen, heeft weggegeven. Talloze andere heeft 
hij bewaard in dikke klappers. Mogelijk hebben 
Jacks vader en moeder hem enigszins beïnvloed, 
omdat zij vroeger, als er een feest in de familie 
was, ook wel eens gedichtjes maakten. Zelf wil 
Jack niets van beïnvloeding weten: 'Ik lees bijna 
niet. Ja, ik ben erg gevoelig van aard en geneigd 
over vele dingen door te denken. Dat kan 
gebeuren tijdens een wandeling in het bos. 

'Die gevoelens verwoord ik zonder opsmuk, 
echt zoals ik ze ervaar'. 
Enkele jaren geleden is Jack op advies van 
anderen zijn gedichten gaan publiceren. Onlangs 
verscheen zijn vierde bundel onder de titel Bij 
de hand gevat. Eerdere bundels zijn Geef mij je 
hand, De handen vol en Handen tot vuisten. 
Alle bundels zijn in eigen beheer uitgegeven. 
De vaak suggestieve illustraties -in de laatste 
bundel van E. Wallenburg- en de korte uitleg bij 
ieder gedicht van Jeevee (Jacks pseudoniem) 
zelf, verhogen de toegankelijkheid. 'Dat is ook 
mijn bedoeling', licht Jack toe. '1k wil de 
mensen iets meegeven'. 
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Dit zijn de beginstrofen van het gedicht 
Waardeloos uit de laatste bundel, waarin hij 
treffend de komende ondergang van een 
verslaafde aankondigt. Andere gedichten hebben 
een sterk religieuze achtergrond. Het feit, dat 
Jack in 1979 een zeer ingrijpende maagoperatie 
onderging ('de dokters dachten dat ik nog 
hoogstens zes maanden te leven had') en in 
1990 een darmoperatie, hangt daar uiteraard 
mee samen. 'Mensen in mijn omgeving heb ik 
wel eens het wonder van Vaassen horen zeggen, 
als ze het over mijn genezing hadden' , vertelt 
hij. 'Ja, ik heb inderdaad een heel serieuze kant, 
maar van nature ben ik vrij optimistisch' . 

Kalender 
Er zijn naar schatting 2500 exemplaren van zijn 
bundels verkocht. Als het gaat zoals Jack wil 
kunnen zijn lezers in de toekomst nog een 
tiental bundels tegemoet zien. Overigens is 
Jeevee nu bezig aan een kalender voor 1998 met 
voor iedere dag een gedichtje; en met een 
kindervertelboek, waarin een hond een verhaal 
vertelt over een jongetje. 
Ook de promotie van zijn werk behoort tot Jacks 
drukke bezigheden. Dat doet hij via een uitge
breide correspondentie en persoonlijke bezoeken 
aan boekwinkels in een steeds wijdere kring. 
Voeg daaraan toe dat hij zingt in, en in het 

bestuur zit van het Christelijke Mannenkoor 
Looft den He ere en de redactie verzorgt van het 
vijfmaal per jaar verschijnende, ooit door hem 
gestarte, orgaan De Schalluit van dit koor, dan 
weet u dat deze VreugdenhiJ 's morgens niet 
opstaat met de vraag hoe de dag door te komen. 
En dan hebben we het nog niet eens gehad over 
zijn computer en zijn andere hobby's .. 

"BIJ DE HAND GEVAT" 

Laar mtns "" ml'ns t ikaar gtdogtn 

En gun/ U >l it'du dat. 

lklltbjtbij dthundgtml. 

Diclltt:r:Juck Vuugdt'nhil 

11/ustrulits: E. Wal/tmburg 

Jaap (red.) 

Titelpagina van Jack Vreugdenhils vierde 
gedichtenbundel, dief 19,75 kost. De eerste • 
drie bundels kosten f 15,- per exemplaar. 
Jacks telefoonnummer is (0578) 573719. 

aJ· ~ 
In een vorig nummer waarschuwde onze secretar~en Rotterdamse 

boekhandê /uitgeverij, die een ver.valst wapen van onze familie te koop 
aan ood. De boosdoener is inmiddels gepakt. Hij kreeg volgens het 

~!gemeen Dagblad een boete van f. 50.000,-. Verdiende loon! e Gelezen 
~n de Westlandsche Courant dat een VreugdenhiJ per 1 januari jl. de 

nieuwe tuinbouwvoorman van het Westland is. Bravo! Hij komt uit 
's-Gravenzande, is 55 jaar oud, is tomatenteler van professie, heet Gerrit 

drie medailles veroverde, aldus de Haagsche Courant .• Hoe zou Tom 
Vreugdenhit (K XI n) , die ooit in de Tweede Kamer, samen met de huidige 
staatssecretaris van Financiën, het duo 'Knabbel en Babbel' vormde, over 
het beleid van deze Willern Vermeend denken? NRC Handelsblad liet ons 
niet in het ongewisse. Er kwam een positief antwoord: 'Ronduit fantastisch 
is wat hij op fiscaal terrein voor de scheepvaart heeft gedaan. Als we 

Yan voren en staat in ons boek op pagina 121 onder C XI ac. e oezelfde 
Gerrit Vreugdenkil was al eerder in de bovengenoemde krant gesigna
leerd. Het dagelijks bestuur van de voormalige groenteveiling Westland 
~tving enkele maanden geleden een eervolle 'gouden speld', omdat het 

ich bijzonder nuttig had gemaakt voor de veiling. Van dat bestuur was 
Gerrit destijds secretaris en vandaar de gouden speld .• Geen goud, zilver 

of brons, maar een reis naar Mauretanië viel Bram Vreugdenhit 
(K XI bi, 3) ten deel, uitgeloofd door de hu1p-verleningsorganisatie World 
Vision. Bram zit in de vierde klas van de havo in Maassluis, deed mee aan 

een hongerkuur van 24 uur, zorgde voor een sponsor en kwam door de 
selectie. Van 18 december tot 2 januari jl. was hij in Mauretanië; hoe hij 

het daar vond, horen we misschien nog wel van hern.e Van wie we dit 
schaatsseizoen alwéér hoorden, zagen en lazen was André Vreugdenhit 
(K XII 1,3), zesde tijdens de NK-schaatskarnpioenschappen in Heeren

veen achter kanonnen als Rintje Ritsrna, Zandstra en Rornme. We horen 
vast nog veel meer van hem, want hij heeft inmiddels zijn studie aan de 

Middelbare Tuinbouwschool in De Lier beëindigd en het diploma in zijn 
zak. Proficiat! En veel succes op de klapschaatsle En dan ook nog maar 
gelukwensen voor de Lierse atleteMarijke Vreugdenhit (C XI aj, 1), die 

volgens de regionale kranten maar records blijft breken; en voor Maarten 
Vreugdenhit uit Rijswijk, die enkele maanden geleden op de Europese 

karnpioenschappen voor doven in het Engelse Sheffield met zijn equipe 
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samen weer een plannetje zouden smeden? Dan zou de vermogensbelasting 
worden verlaagd. En dan rust ', aldus onze naamgenoot.. Over rust 
gesproken: volgens het blad Terdege zei Annie Vreugdenhit (code?), 
verloskundige in Staphorst: 'Het belangrijkste is dat de verloskundige rust 
brengt. Ik ben er als bewaker van het gezonde gebeuren' .• Literatuur
liefhebbers onder ons herinneren zich ongetwijfeld, dat na een bommelding 
dit najaar in Amsterdam de AKO-literatuurprijs 1996 werd uitgereikt aan 
Frits van Oostrorn, voor zijn boek 'Maerlandts wereld'. Maar wist u dat de 
genomineerde die nummer 2 werd -de schrijver van de Bollandbiografie 
Willem Otterspeer- getrouwd is met dochter Dorrit van Jan van Dalen en 
Loes van Dalen- Vreugdenhit (K Xe, 3) uit Hillegom? Zo, weet u dat ook 
weer.e Wat wij niet precies weten is hoeveel Vreugdenbillen de recente 
Friese Elfstedentocht hebben uitgereden. Wel weten we dat er drie uit De 
Lier kwamen: Kees (N X ak), Jan (K XII 1) en onze secretaris Aat 

(C X y, 2), respectievelijk 61, 45 en 31 jaar oud. Bravo, bravo! 
Op 10 januari werden ze met 26 andere rijders uit De Lier 
gehuldigd in het gemeentehuis waar ze -in afwachting van het 
zilveren kruisje- bloemen, een vaantje en een boek ontvingen. 
Een fantastisch item om mee af te sluiten! (Nader vernamen 
wij dat ookArend enAgnita Vreugdenhil-Voogt (N X as) en 
drie broers van de eerdergenoemde Jan -Bert (K XI v, 6), Dick 
(K XII, k) en Ton (K XI v, 7)- en Robert Joehem Vreugdenhit 
(XI d, 1) de Tocht der Tochten uitreden). 



Wie schrijft, die blijft .. 

Mies Vreugdenhit (0 X fl) is de oudste van het gezin van zes 
kinderen van Gerrit C. Vreugdenbil en Neeltje Geluk. Ze werd 
geboren in Dirksland en trouwde daar met Hendrik J. Bakker. 
Ze woont nu in een seniorenwoning in een mooie wijk van 
Waalwijk. Mies heeft vele gedichten en boeken geschreven. 
Graag wilde ze daarover wat meer vertellen. 

Mies schrijft onder de naam Vreugdenhil. 
Al voor haar huwelijk, in 1960, publiceerde ze 
onder onze familienaam en dat wilde ze blijven 
doen. Ook speelde de anonimiteit een rol: in het 
dagelijks leven heet zij Mies Bakker en niemand 
associeert haar met de schrijfster. 
Het schrijven zit er al van jongs af aan in. 
'Op mijn tiende schreef ik al gedichten', zegt ze. 
'Vanaf mijn veertiende verschenen er geregeld 
gedichten van mij in kranten als De Rotterdam
mer, tot 1960. Tussen 1960 en 1975 slokte het 
gezinsleven zoveel tijd op, dat er van publiceren 
niets kwam'. 

Saskia 
Maar in 1975 ging Mies gelukkig weer aan de 
slag. In dat jaar publiceerde zij gedichten, met 
name in kerkelijke bladen. 'In 1984 verscheen 
mijn bundel Vooruitzicht. Na het volgen van een 
speciale cursus nam de kwaliteit van mijn 
gedichten toe. Er verschenen later nog drie 
bundels. Vervolgens schreef ik mijn eerste boek. 
De uitgever had gevraagd om een boèk voor 
jong-volwassenen. Aanvankelijk had ik daar 
mijn bedenkingen tegen, maar ik ben er toch aan 
begonnen. Dat eerste boek heet Saskia en het 
gaat over een 19-jarig meisje, dat verkering 
krijgt met een jongen die andere ideeën heeft 
over kerk en geloof. Het verhaal verscheen ook 
als feuilleton in het christelijke maandblad 
Terdege', vertelt Mies, die uitdrukkelijk 
aangeeft de verhalen die zij schreef niet allemaal 
zelf te hebben meegemaakt. 'Er staan zaken in 
die met de actualiteit, de maatschappelijke 
ontwikkelingen of gebeurtenissen in mijn 
omgeving te maken hebben '. Het boek Saskia is 
goed verkocht. Wel kwam er kritiek vanuit 
reformatorische kringen, waar men het verhaal 
te oppervlakkig vond. 

Tijdens het gesprek blijkt, dat Mies ook 
gedichten en verhalen heeft geschreven die 
opgenomen zijn in boeken, waaraan ook andere 
schrijvers meewerkten. Uiteraard zou het te ver 
voeren al die titels hier te noemen. Na Saskia 
verschijntAnoek slaat haar vleugels uit (1988), 

Geboren 
13.04.92 te 's-Gravenzande, Eline Marieke, 

dochter van Jelle Siebren Vreugden
hiJ (D XII a) en Petra A. Bimmel 

11.09.92 te Honselersdijk, Ingmar, zoon van 
Dirk Joehem VreugdenhiJ (C XI ah) 
en Jeltje Chr. van der Veer 

04.05.94 te Schiedam, Anouk Eva en Jolijn 
Naomi, dochters van Gijsbertus Pieter 
VreugdenhiJ (K XI ak.2) en Eveline 
M.D. Ebbe 

15.08.94 te Honselersdijk, Kirsten, dochter van 
Dirk Joehem VreugdenhiJ (C XI ah) 
en Jeltje Chr. van der Veer. 

Mies met haar 
kleinzoon Diede. 

maar dat boek loopt niet goed. In 1989 verschijnt 
Maria ter Laar: een meisje dat lijdt aan anorexia 
nervosa, maar daar met hulp van haar ouders 
weer bovenop komt. Daarna volgen het tweede 
en derde deel van Saskia. Vervolgens verschijnt 
het eerste boek in de ik-vorm: 'Een moeilijke 
manier van schrijven, omdat alles wordt verteld 
vanuit de hoofdpersoon'. 

Kinderboeken 
Mies heeft ook een aantal kinderboeken 
geschreven. Dat vindt ze moeilijk: 'Je mag maar 
een beperkt aantal woorden per zin en een 
beperkt aantallettergrepen per woord gebruiken; 
en uiteraard zijn moeilijke woorden taboe. Zo'n 
kinderboek -er zijn er drie verschenen- schrijf ik 
in twee of drie weken. Over de boeken voor 
jong-volwassenen doe ik acht à negen maanden. 
Per avond één of twee pagina's. Meer niet, want 
voor het vervolg moet ik weer inspiratie 
opdoen'. 
Als Mies met een boek bezig is weet ze nog niet 
hee het afloopt. 'Een paar-gegevens-ever de -
personen schrijf ik op, zoals de leeftijd en het 
uiterlijk. Het verhaal zelf loopt evenwel zoals 
het loopt. Ja, en dan kan je er, als het zo uitkomt, 
een actuele gebeurtenis aan vastknopen. Ik maak 
dus vooraf geen opzet van de inhoud. Je krijgt 
een idee, je hebt een onderwerp en daar ga je 
mee aan de slag. En het verhaal komt dan 
vanzelf'. 

Ambachtelijk werk 
In 1993 schrijft Mies Brief aan Eva, het tweede 
deel volgt in 1995 en het derde een jaar later. 
'Gebonden zijn deze boeken niet meer verkrijg
baar, maar binnenkort komen ze als trilogie uit: 
in pocketvorm en tegen een schappelijk prijsje' . 
Mies vindt het schrijven van boeken en gedich
ten echt ambachtelijk werk: 'Het is vermoedelijk 
het slechtst betaalde thuiswerk dat je kunt 
verrichten'. 

Vreugdenhilkroniek 
Gehuwd 
01.11.85 te 's-Gravenzande, Marieke Vreug

denhit (D XI a.7) met Jan J.W. 
W es tra, geboren 20 februari 1961 te 
Den Haag, zoon van Jan Westra en 
Anna Graafland 

31.08.92 te Veere,Adriana Vreugdenhit 
(J XI h.1) met Pi eter H. Dingemans, 
geboren I november 1949 te 
Vlissingen, zoon van Arij Dingemans 
en Adriana M. de Blok 

05 .03.93 te Spijkenisse, Yvonne Catharina 
Vreugdenhit (E XI a.1) met Robertus 
A.M. Ie Pair, geboren 31 mei 1959 te 

Accepteerde de uitgever haar eerste werk 
zomaar? 'Ja', zegt Mies en ze voegt daaraan toe, 
dat zo'n uitgever per dag veel manuscripten 
ontvangt en daarvan 90% retourneert. 
Mies beschikt niet over een tekstverwerker. 
'Ik schrijf alles op', zegt ze, 'en als het manu
script klaar is gaat het naar de uitgever. Ik heb 
een goed leesbaar handschrift. De uitgever laat 
mijn tekst in de computer zetten'. Mies vindt dat 
een goede regeling: 'Ik schrijf liever dan achter 
zo'n beeldscherm te zitten'. Mies heeft ook 
verder een goede relatie met haar uitgever. 'Hij 
vraagt mij wel eens of ik al weer een idee heb. 
Ook geeft hij mij wel eens boeken om te 
recenseren. Alleen over de omslagen heb je als 
schrijver niets te vertellen'. 
Ze is momenteel bezig met een volgend 
kinderboek: Een steen door het raam. Het gaat 
over een kind van een asielzoeker, een actUEle! 
onderwerp. 
Maar Mies schrijft niet alleen, ze geeft ook 
lezingen over haar werk, voornamelijk op 
-scholen en bi~ vrouw<mverenigingen. 

Uiteraard is de opsomming van titels van Mies' 
oeuvre onvolledig. Van onze bibliothecaris had 
ik zestien titels opgekregen, maar Mies heeft er 
nog een aantal aan toe kunnen voegen. Onlangs 
schonk zij het manuscript van Anoek slaat haar 
vleugels uit aan de stichtingsbibliotheek: het 
eerste handgeschreven manuscript van een 
schrijver met de naam Vreugdenhil. 

Teun 

Herinnering----------, 
Denkt u nog eens aan ons herhaald 
verzoek om familiefoto's aan onze 
secretaris te sturen voor het eventueel 
vervaardigen van een familiefotoboek? 

Schiedam, zoon van Antonius M. Ie 
Pair en Adriana J. de Veld 

17.11.95 te Vlieland,Jaap Vreugdenhit 
(K XI p) met Elize Verkerk, geboren 
16 mei 1955 te Leiden, dochter van 
Hendrikus Verkerk en Alieda Pels. 

Overleden 
??11990 te De Lier, Pietervan Rij (D VIIIj.l) 
19.10.93 te Emmerich (Duitsland), Harry 

Vreugdenhit (0 X o). 

Dank aan allen die hiervoor berichten instuur-
den. Doet u het ook? De secretaris 
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Bibliotheekberichten 
Familie blijft zeer productief 

Eerder heb ik wel eens wat verteld over de mogelijkheden van de electronische 
snelweg Internet. Intussen zijn er ook andere mogelijkheden die het zoeken naar 
literatuur vergemakkelijken. Zo werd ik onlangs blij verrast toen ik in de 
Universiteitsbibliotheek Leiden zocht in de Nederlandse Centrale Catalogus. 
Naast deze catalogus heeft een aantal andere systemen het zoeken vergemakkelijkt. 
De belangrijkste daarvan heet Online Contents: een bestand waarin gegevens staan 
over artikelen uit duizenden wetenschappelijke tijdschriften. De eerste keer zoeken op 
de auteursnaam Vreugdenkilleverde meteen al bijna honderd artikelen op die ik nog 
niet in het bestand had. 

Het bestand beperkt zich inmiddels ook niet 
meer tot boeken en tijdschriftartikelen. Er 
behoren ook vijf wetenschappelijke fo to 's toe 
-van Willem (N XI o), specialist op het gebied 
van contactlenzen- en een videoband met een 
voorlopig nog onbekende auteur. Deze snelle 
groei heeft tot gevolg, dat ook het aantal titels 
van niet geheel bekende auteurs snel groeit: van 
120 titels weet ik wel voorletters of zelfs de 
voornaam van de auteur, maar niet de plaats in 
onze genealogie. Dat komt door het feit dat er 
verschillende familieleden met dezelfde 
voorletters of voornamen zijn, of doordat de 
voorletters of voornamen nog in het geheel niet 
in onze genealogie voorkomen. 

Een overzicht van het totale aantal: 
Soort Totaal Bezit Onbekende 

bekend auteur 
Boek 383 81 54 
Artikel I 027 439 65 
Foto 5 5 0 
Videoband 1 0 1 

1416 525 120 

Het volgende tabelletje geeft een indruk van de 
totale groei : 
Jaar 1987 1988 1989 1990 1991 1995 1996 
Titels 358 401 412 504 726 1195 1416 

Oproep 
Het bovenstaande geeft een vrij optimistisch 
beeld van de zoekmogelijkheden. Maar dat wil 
nog niet zeggen dat er geen informatie meer 
nodig is van de familieleden. Ten eerste is niet 
gegarandeerd, dat met deze zoekmogelijkheden 
alles wordt gevonden; sterker nog: dat is zéker. 
In de tweede plaats is het de bedoeling niet 
alleen te wéten dat er iets is gepubliceerd, maar 
het ook werkelijk in de bibliotheek van de 
familiestichting te hebben. Helaas blijven er 
steeds minder familieleden over die informatie 
of publicaties toesturen. Daarom wil ik ieder die 
schrijft nog eens oproepen de familiestichting 
over zijn of haar producten te informeren. 
Uiteraard kan ik aan hen die willen reageren 
eerst een lijst sturen met wat al bekend is. Dan 
behoeft deze lijst alleen nog te worden aangevuld. 

Ereplaats 
Mies (0 X f,l) is een van de weinigen die re
gelmatig informatie sturen. Zij stelt bovendien 
bij het verschijnen van al haar nieuwe boeken 
een exemplaar aan ons ter beschikking. Na Brief 
aan Eva heeft zij in de afgelopen twee jaar twee 
vervolgboeken geschreven: Eva vindt het geluk 
en Wolken rond Eva. In het eerstgenoemde boek 
wordt de fietsende Eva aangereden door een 
auto. De bestuurder rijdt door. Eva krijgt hulp 
van een man die een heel belangrijke rol in haar 
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leven gaat spelen: aan het eind van het boek 
trouwt zij met hem. In het andere boek wordt 
verteld dat het huwelijk van Eva wordt geze
gend met een dochter. Het gezin krijgt echter 
een aanrijding met een spookrijder. Het boek 
gaat over het herstelproces na het ongeluk. 
Verder schreefMies twee leesboekjes voor 
kinderen van de basisschool, getiteld Eenfijne 
verjaardag en Willeke gaat kamperen . Tijdens 
het interview door redacteur Teun stelde zij nog 
gegevens ter beschikking over verhalen en 
gedichten in bundels. Deze had ik nog niet 
gevonden, omdat catalogi in deze gevallen niet 
de auteurs van alle onderdelen noemen. 
Bovendien stelde Mies de met de hand geschre
ven kopij beschikbaar van haar boek Anoek 
slaat haar vleugels uit. Dit unieke exemplaar 
krijgt in de bibliotheek uiteraard een ereplaats. 

Andere auteurs 
Een broer van Mies, ds. Cornelis Gerrit 
(0 XI k) is de afgelopen twee jaar zeer produc
tief geweest. Ik vond van hem in de catalogi de 
volgende nieuwe boeken: Bekering, ook voor 
jou?; Brieven uit de hemel: bijbelstudies over de 
brieven aan de zeven gemeenten; Het wacht
woord van de kerk: de apostolische geloofsbelij
denis; Abraham, vader en vriend; Petrus, de 
apostel der hoop : elf preken over de beide 
Petrusbrieven; en De Heidelbergse Catechis
mus: 52 preken (verschijnt in 1997). 
Jack (K XI aj), de dichter die we kennen van de 
familiereünies, overhandigde mij tijdens de 
laatste reünie zijn derde bundel Handen tot 
vuisten en via de redactie ontving ik zijn vierde 
bundel Bij de hand gevat. 
Pieter Abraham (N XI w) is een van de auteurs 
van het boek Naaldwijk 1940 tot 1945. 
Kees (0 XI t) is een van de auteurs van Didac
tisch routeboek: onderwijs voorbereiden, uitvoe
ren en evalueren .. , hoe doe je dat? Daarnaast 
schreef hij vele artikelen, waaronder bijna elke 
maand een column in het tijdschrift School. 
Ton (0 X w) geeft in het Vakblad voor de 
bloemisterij heel veel -tegenwoordig bijna 
wekelijks- tips op fiscaal gebied. 

De boeken die de afgelopen twee jaar zijn 
verschenen van de hand van auteurs die in de 
genealogie te vinden zijn, heb ik hiermee wel 
gehad. Er zijn ook nog familieleden die 
regelmatig vooral wetenschappelijke tijdschrift
artikelen schrijven. Het zou te ver voeren hen 
hier allen te noemen. 
Al met al vind ik de familie op schrijversgebied 
nog steeds zeer productief. Het is een flinke, 
maar ook heelleuke klus om deze productie bij 
te houden. 

Tom, bibliothecaris 

Ontvangen uit Canada: eenfoto van de kinderen van 
Dirk Co melis Vreugdenkil ( D X j), die met zijn gezin 
in september 1948 naar Canada emigreerde. Moeder 
(84) leeft nog. 
De kinderen zijn v.l.n.r. Adrianus (Adrian}, Marinus 
Cornelis (Marien), Frans (Frank), HelenaMaria 
(Lenie), Arie Hendrik (Harry}, Marie Ann Sofia 
(Marie Ann}, Jan Adrianus (John}, Dirk Co melis 
(Dick) en Cornelis Chrisliaan (lord?). (De twee 
laatstgenoemden en Ma-rie Ann zijn geboren in 
Canada). Ze zijn allen ge-trouwd, hebben samen 
48 kinderen en 10 kleinkinderen. 'Here the Lord has 
been good to us ', lieten ze weten, 'but notwithout 
trials' (De Heer is hier goed voor ons geweest, maar 
ook beproevingen waren ons deel). 
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