
eugdescha 

Groentenwijk 
Teun is na de lagere school begonnen in de 
groentenzaak van zijn vader, ook Teun 
geheten, in Loosduinen. Teun jr. verkocht 
groenten en fruit langs de deuren in zijn eigen 
wijk. Maar op een moment is hij, als transpor
teur, voor zichzelf begonnen. Hij licht toe: 'In 
1969 werd de veiling in Loosduinen gesloten. 
Tot die tijd brachten de tuinders hun groenten 
met de schuit daarnaar toe. De veiling verhuis
de echter naar Poeldijk en die was vanuit 
Loosduinen niet meer per schuit bereikbaar. Er 
kwam dus vraag naar ander vervoer. Daar ben 
ik destijds op ingesprongen: met een tractor 
met aanhangers reed ik voor de tuinders naar 
de veiling. Naarmate de vraag toenam groeide 
het aantal tractoren. Nu hebben we twaalf 
vrachtwagens rijden en beschikken over twintig 
man personeel. We rijden ook bloemen en 
stekmateriaal, het laatste naar klanten in heel 
Nederland. Onze vrachtwagens zijn -dag en 
nacht- voor 75% op de baan'. 
Voor Teun hoeft het bedrijf niet groter te 
worden: personeel brengt immers de nodige 
zorg met zich mee en bovendien, bij ziekte 
bijvoorbeeld, de nodige kosten. 
Teuns oudste zoon is geïnteresseerd en zal het 
bedrijf later overnemen. Hij werkt er al. Ook de 
jongste zoon heeft belangstelling en wellicht 
gaat ook hij later in het bedrijf aan de slag. 

Dierenlietbebber 
Als Teun mij de boerderij laat zien komen we 
ook in de mooie grote tuin, onderhouden door 
zijn vrouw Yvonne. Opmerkelijk daarin is de 
paardenbak, die Teun heeft aangelegd voor zijn 
grote hobby: paarden. Een instructrice, pas in 
dienst, is bezig met het instrueren van Teuns 
dochter en even later zijn zoon. Teun vertrouwt 
mij toe: 'Ik had eigenlijk altijd boer willen 
worden, omdat dat het mooiste vak is dat er 
bestaat. Een tijd geleden heb ik op de boerderij 
zo'n honderd koeien gehad. Hartstikke leuk 
werk! Maar het werd me allemaal te veel. Ik 
moest de koeien wegdoen. En ik ben geen boer 
geworden, omdat het niet meer lukt in deze 
omgeving land te kopen, dat is veel te duur'. 

Een Vreugdenbil in hart en nieren 
De afspraak was rond een uur of zeven, in De Lier, vlakbij het knoop
punt Westerlee. Teun Vreugdenkil (0 XI aa) had uitgelegd hoe ik rijden 
moest, maar uiteraard reed ik zijn mooie boerderij, die grotendeels 
verscholen ligt achter een haag coniferen, voorbij. Gelukkig hoefde ik 
niet lang te zoeken. Een herdershond kwam me vriendelijk verwelko
men en Teun begroette mij met de opmerking 'Daar hebben we de rijke 
tak uit de familie'. Genealogisch gezien zitten we in dezelfde tak en dus 
moet u die opmerking maar laten voor wat ze is. Nadat ik uitgebreid 
had kennisgemaakt met Teun en de aanwezige familieleden kwam het 
gesprek op gang. 

Teun met z 'n paarden 

Paarden 
Als hobby heeft Teun dus paarden. Paarden die 
hij voor de wagen spant en dan gaat rijden. Een 
tweespan dus. Hij heeft er wedstrijden mee 
gereden, in ons land op het hoogste niveau. 
Ook gaat hij regelmatig naar het buitenland. 
Voor het vervoer van de dieren gebruikt hij 
een truck met oplegger. In de laatste zit zelfs 
een douche voor de paarden. Voor zichzelf 
heeft hij een grote caravan, die achter een jeep 
wordt gekoppeld. 'Ook mijn oudste zoon heeft 
paarden als hobby. Hij heeft er zelfs twee in 
een aparte stal bij de boerderij . De jongste zoon 
daarentegen heeft als hobby een boot '. 
Teun doet, een tijdje geleden eveneens op het 
hoogste niveau, mee aan dressuurwedstrijderi, 
waarbij het aankomt op vaardigheden en het 
overwinnen van hindernissen. Momenteel zijn 
er twee nieuwe paarden in opleiding en scoort 
Teun tijdens wedstrijden lager. Maar dat zal na 
verloop van tijd zeker weer beter gaan. 
Tijdens het gesprek is Teuns echtgenote 
thuisgekomen met een jong hondje. En 
binnenkort komt er nog zo'n diertje bij. Dan 
zijn er, met inbegrip van de herder, drie 
honden. De dierenliefde concentreert zich dus 
niet alleen op paarden .. 

En dan zijn er de wagens : een trainingswagen, 
en wedstrijdwagen en twee arresleden. Vooral 
de laatste hebben Teuns interesse. De éne is erg 
oud en de andere is bedoeld om snel mee te 
rijden. Zodra het sneeuwt gaat Teun oefenen: 
'Op een ijsbaan oefen je vlak voor de dooi 
invalt, want je rijdt het ijs met zo'n slee 
helemaal kapot'. Overigens blijkt opnieuw dat 
vader en (oudste) zoon in tal van opzichten 
dezelfde interesses hebben, want ook deze zoon 
heeft een paar wagens. 

Prins Philip 
'Ik heb tijdens wedstrijden in Engeland ooit 
prins Philip ontmoet. Ik praatte met hem 
hoewel ik geen woord Engels spreek. Maar ja, 
je denkt dan maar dat ook hij een mens van 
vlees en bloed is. Het gebeurde tijdens wed
strijden op Windsor Castle, waar het heel mooi 

is. Daar staan nu twee paarden van mij'. 
Teun blijkt ook contacten te hebben met de 
koninklijke stallen in Den Haag. Zijn paarden 
worden wel eens geleend voor officiële 
doeleinden. Dat houdt in, dat hij welkom is jn 
de stallen en daar de nodige contacten aan 
overhoudt. 

Warm hart 
Teun is een spontane vent, die zegt wat hij wil 
zeggen. Dankzij die eigenschap heeft hij veel 
kennissen en vrienden en kan hij praktisch met 
iedereen overweg. En de Vreugdenbillen draagt 
hij een warm hart toe. In zijn huis ontdek je keer 
op keer het familiewapen, want Teun heeft het 
op stickers, briefpapier en allerhande snuiste
rijen laten zetten. Toen ik hem vroeg of hij nog 
Vreugdenbillen kende die voor de Vreugde
schakel iets interessants te vertellen zouden 
hebben, dacht hij even na. Toen kwamen er 
namen op tafel. Ook van Vreugdenbillen die een 
heel eind uit de buurt van mijn woonplaats in 
Zeeland wonen. Maar dat bleek voor Teun geen 
probleem. 'Jij komt naar De Lier' , stelde hij 
voor, 'en dan gaan we samen in de jeep naar die 
naamgenoten toe. Lijkt me leuk! Regel jij die 
afspraak maar en alles komt verder in orde. Ik 
heb graag iets over voor de familiestichting'. En 
dat is Teun ten voeten uit. 

Teun (red.) 

Ten geleide 

Het verzoek om medewerking in de vorm van 
een bijdrage, een (telefonische) tip of toe
zending van krantenknipsels heeft geleid tot 
een aantal reacties, waar wij erg blij mee 
waren. 
Blijft u s.v.p. doorgaan met toezenden. Heeft 
u dus iets voor het volgende (februari)num
mer van ons familie-orgaan, laat het de 
redactie dan uiterlijk vóór Kerstmis weten, en 
zo mogelijk nog eerder. Wij danken u bij 
voorbaat voor uw aandacht en medewerking. 

Redactie 

oktober 1997-



Een volbloed international in onze familie 

De wieg vanGerrit Vreugdenkil (K X 1) stond op het Zeeuwse eiland Tholen. Vijf jaar 
lang zwalkte hij over de wereldzeeën op schepen met roemruchte namen als Sibajak 
en Waterman; op zijn 26s~e emigreerde hij naar de V.S. en werkte daar (onderbroken 
door korte periodes in West-Duitsland en Zweden) in dienst van luchtvaartmaat
schappijen aan zowel de oost- als de westkust; liet zich naturaliseren tot Amerikaan; 
trouwde een Zweedse; adopteerde een Koreaans kind en ontwikkelt nu promotionele 
activiteiten voor vakantieresorts, waarvan hij mede-eigenaar is, in Puerto Galera op 
Mindoro. 
Na zo'n lange zin mogen we terecht constateren: een volbloed international. 

Hij was de derde in het gezin en voelde zich in 
het dorp Oud-Vossemeer als een vis in het 
water: veel vriendjes, een omgeving waarin je 
naar hartelust kon spelen, ontspannen de boer op 
ging, kon zwemmen in de kil bij het stoomge
maal en moddergevechten hield op het inmiddels 
verdwenen eiland Eu in de Eendracht. 'De 
bovenmeester van de School met den Bijbel, een 
paar deuren naast ons huis, had rood haar en' , zo 
herinnert hij zich nog, 'voor hem hadden we een 
versje gemaakt, dat ongeveer zo ging: Rooie 
stier, kom eens hier, ga naar het land, steek daar 
je rooie kop in brand .. ' Hij kan er nog om 
grinniken. 
Maar er viel niets te lachen toen bleek, dat Oud
Vossemeer zou worden ingeruild voor Ouder
kerk aan den IJssel. 'Ja, mijn jeugdherinneringen 
liggen op het Zeeuwse eiland ', zegt de inmiddels 
67 -jarige Ger. 

Meneer 
De bladzijde van zijn levensboek over de 
schooljaren in Bergen op Zoom en Gouda vindt 
hij , terugkijkend, niet bijster 
interessant. Maar wel wat 
zich onmiddellijk daarna 
ging afspelen . Hij wordt 
assistent van 'meneer' 
Koning, de toenmalige 
eigenaar van het inmiddels 
verdwenen hotel-restaurant 
Het Witte Paard in Rotter
dam-Zuid. 'Dat was niet zo 
maar een meneer: hij was 
ook eigenaar van De 
Keizerskroon in Apeldoorn 
en van het bekende, daar 
vlakbij gelegen hotel
restaurant De Echoput: 
gerenommeerde gelegenhe
den ' . 
Als Ger pakweg dertig jaar later op zoek is naar 
een stukje uit zijn verleden, blijkt Het Witte 
Paard een navrante metamorfose te hebben 
ondergaan: het is een opvangcentrum voor 
bejaarden geworden. De confrontatie met de 
werkplek van toen had hij liever vermeden. 

Verwerken 
Inmiddels is een avontuurlijke periode van ruim 
vijf jaar aangebroken: hij werkt in het Purser' s 
Office bij de Rotterdamse Lloyd. De Sibajak 
brengt hem en uiteraard vele duizenden landge
noten naar Australië en neemt op de thuisreizen 
vanuit Soerabaya andere Nederlanders mee naar 
huis . Ook werkt hij op de Waterman, die in 
charter zogeheten Fullbright-studenten van 
Amerika naar Europa en van Westeuropese 
havens naar New York vervoert. Ger: 'Als ik de 
film van die enerverende jaren probeer terug te 
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draaien, vind ik dat ik toen ongelooflijk veel 
dingen in mijn eentje heb moeten verwerken, 
terwijl ik nog maar begin twintig was. Of ik het 
goede behouden heb? Tja, daar moet een ander 
maar over oordelen'. 

Luchtvaart 
Op een moment weer eens thuis in Rotterdam 
zegt hij: 'Jongens, we gaan emigreren ' . Hij 
probeert zijn oudste broer en zijn zus te 
animeren, maar die zien er na verloop van tijd 
van af. Ger, inmiddels 26, niet: hij verhuist naar 
de Nieuwe Wereld. Weer alleen. De begintijd, 
op een kippenfarm -'ik werd niet goed van die 
lucht van kippenpoep'- is erg moeilijk. Maar het 
gaat al een stuk beter als hij bij de Holland
Amerikalijn kan gaan werken, op de oude pier 
in Hoboken in New York. Na een jaartje zwicht 
hij voor een aanbod van Pan American Airlines. 
Meer dan 25 jaar zal hij in de luchtvaartindustrie 
werkzaam zijn, vooral in de sector Outside 
Sales, zeg maar Verkoop Buitendienst. 
In New York trouwt hij met de Zweedse Gunnel 

Wilner, technisch analiste in 
ziekenhuislaboratoria, 
gespecialiseerd in onderzoek 
naar kankerverschijnselen. Na 
verloop van tijd besluiten ze 
een Koreaans kindje te 
adopteren: Kristin Moon-Ja, 
die inmiddels 25 jaar oud is, 
Kristien wordt genoemd en 
momenteel studeert in 
Londen. 

Westkust 
Maar de omzwervingen zijn 
nog niet ten einde. PanAm 
stuurt Ger -nu Jerry- voor een 
tijdje naar Düsseldorf in 

West-Duitsland. Na zes maanden vinden we 
hem terug in Stockholm. Ger ambieert een 
bepaalde job op het kantoor van PanAm in die 
stad. Als hij die niet kan krijgen vertrekt hij. 
Zijn vrouw Gunnel heeft al spoedig een baan in 
een Stockholms laboratorium gevonden. Ger wil 
zo snel mogelijk Zweeds leren en werkt daartoe 
een jaar lang voor een transportbedrijf. 'Dat 
jaartje is mij niet in mijn koude kleren gaan 
zitten, er gebeurde nogal eens wat, zelfs een 
flink pak slaag ben ik ooit opgelopen, 't was 
verschrikkelijk koud; nee, zeker geen periode 
die ik nog eens over zou willen doen ', zegt hij . 
Het wordt opnieuw de luchtvaart, als Swiss Air 
in Stockholm Ger in de gelegenheid stelt zich op 
de afdeling Sales waar te maken. Het gaat goed 
en al spoedig volgt overplaatsing: naar St. Louis 
in de Amerikaanse staat Missouri. Als hij daar 
nauwelijks een jaar is vraagt Finn Air wereld
burger Ger of hij zin heeft naar San Francisco te 

Terloops is ooit in de rubriek 
Personalia vermeld, dat er een 
Vreugdenbil woont en werkt op de 
Philippijnen. Ongetwijfeld is hij de 
enige naamgenoot in deze archipel. 
Hij is mede-eigenaar van twee 
beachresorts op Mindoro: een van 
de ca. 7.000 Philippijnse eilanden 
en ongeveer 2,5 keer zo groot als de 
provincie Utrecht. 
Hierbij een portret van GetTit 
Vreugdenhil: bepaald niet iemand 
met een alledaags leef- en werk
patroon. 

verhuizen, waar deze luchtvaartmaatschappij 
een kantoor wil openen en een distriets
salesmanager nodig heeft. Hij zegt ja. Gunnel en 
Ger verkopen een aantal spullen, laden de 
andere bezittingen in een grote, gehuurde 
bestelwagen en rijden om beurten het monster
traject naar de westkust. Helaas sluit het kantoor 
al binnen twee jaar. Gelukkig zijn Gers 
capaciteiten niet onopgemerkt gebleven. De 
concurrentie, China Airlines, gevestigd op 
Taiwan, vraagt hem de leiding van haar kantoor 
in San Francisco op zich te nemen. Dat doet hij 
en in veel opzichten met flink succes. De 
woonplaats van de familie G. Vreugdenbil is 
Tiberon, een soort Wassenaar aan de andere 
kant van de aardbol. 

Big Apple • 
'Al vele jaren ', zegt Ger, 'ging ik op aanraden 
van een kennis een weekje of wat met vakantie 
naar de Philippijnen. Ik vind het daar fantas
tisch: het is er nog vrij rustig, men spreekt er 
Engels, het is er niet duur en het klimaat is 
heerlijk: vergelijkbaar met dat op de Canarische 
eilanden, waar ik ook nogal eens met vakantie 
ben geweest. Sinds ik gestopt ben met werken 
zit ik nagenoeg permanent op de Philippijnen. 
Omdat ik financieel aardig heb geboerd en graag 
nog wat te doen wilde hebben, heb ik wat 
dollars gestoken in twee vakantieprojecten. Die 
resorts -geëxploiteerd onder de naam Big Apple
draaien goed, met een gemiddelde bezetting van 
75%. Ze zijn door alle mogelijkheden en 
faciliteiten vooral aantrekkelijk voor duikers. Ik 
richt onze promotie-activiteiten dan ook meer en 
meer op deze sporters. En verder moet ik ook 
wat toezicht houden, want we hebben zo 'n 
vijftien mensen in dienst. En dan is er het 
administratieve werk. 
Big Apple omvat tweemaal twintig cottages 
(vakantiehuisjes). Er is een zwembad, een bar, 
een biljartkamer en er zijn mini-golffaciliteiten. 
De overheid treedt bevorderend op. Vorig jaar 
bezochten twee miljoen gasten van over de hele 
wereld de archipel en in het jaar 2000 verwacht 
men er circa vijf miljoen'. 

Familiebezoek 
Ieder voorjaar komt Ger Vreugdenbil voor een 
aantal weken naar Europa: het traditionele 
familiebezoek. Zijn Nederlands klinkt alsof hij 
pas gisteren uit ons land is vertrokken, in plaats 
van ruim veertig jaar geleden. Dat laatste blijkt 
als hij het bijvoorbeeld over het Nederlands 
voetbalelftal heeft: hij kent werkelijk niemand 
meer. En dat op Hemelvaartsdag de winkels in 
Nederland dicht zijn, dat wist hij ook niet meer. 

Jaap (red.) 



Bestuurslid afgetreden, 
wie volgt haar op? 

Ton houdt het bij zijn Simca 1500 
Pieternella (Petra) Adriana VreugdenhiJ 

'Ton Vreugdenkil (0 X t, 3) te Waddinxveen heeft iets met oude auto's. Als u er meer 
van wilt weten', vond zijn zus Willy Nootenboom-Vreugdenhil te Berkel en Rodenrijs, 
'dan moet u het laatste nummer van het blad Automobiel er maar eens op naslaan'. 
Dat doe je dan als je, na Willy's telefoontje, het fraai ogende tijdschrift te pakken hebt 
gekregen. En wat blijkt dan? In 1998 rijdt Ton twintig jaar in een Simca 1500, die in 
1964 werd afgeleverd. Een auto dus die maar liefst 33 jaar oud is. 

(K XI bj, 2) te Schiedam heeft laten weten afte 
willen treden als lid van het bestuur. Tijdens 
de bestuursvergadering van 12 juni jl. is 
besloten dit verzoek te honoreren. 

Met het vertrek van Petra is de samenstelling 
van het bestuur weer terug bij af: alleen 
mannen. De oproep in de Vreugdeschakel 
van juni 1992, heeft toen tot het gewenste 
resultaat geleid. Er is dus alle aanleiding om 
deze oproep te herhaten en te hopen op een 
vergelijkbaar succes. 

In een artikel van de hand van John Mulder 
wordt vastgesteld, dat Ton VreugdenhiJ -een 
Simcarijder van het eerste uur en een prominent 
lid van de Simca Automobiel Club Nederland- in 
1978 van een garagehouder een Sim ca I 500 
koopt. 'De veertien jaar oude auto is net zo 
gebruikt als ie er uitziet. De motor heeft een 
gebroken klep, de voorspatborden lijken 
krantenpapier, de kriksteunen zijn weggeroest 
en de auto is stevig bijgewerkt met plamuur. Ze 
is rijp voor de sloop en als zodanig door de 
laatste eigenaar bij de garagehouder ingeleverd. 
Ton ziet kans de auto voor f. 100,- te bemachti
gen -zijn redding- en zet zijn nieuwe aanwinst 
weg'. 
Hij gaat hem natuurlijk wel opknappen. Maar 
een lasapparaat heeft hij niet. Tijdens een stage 
doet hij kennis op over schuren, strak maken en 
spuiten. In april 1979 -een jaar na de koop- gaat 
Ton met de auto rijden. 

Werkpaard 
Er zit een voor f. 75,- gekochte 1300-ruilmotor 
in, tot Ton geld heeft om de oude 1500-motor te 
laten reviseren (dat is sindsdien nog tweemaal 
gebeurd). Ook heeft hij inmiddels de derde 
nokkenas in z'n auto. De Simca heeft er 
inmiddels ruim 260.000 km opzitten, waarvan 
Ton er sinds 1979 zo'n 200.000 voor zijn 
rekening heeft genomen. En .. hij heeft echt 
geprobeerd met een andere auto te gaan rijden, 
maar het werd toch weer de Simca 1500. Of hij 
er voorzichtig mee is? Uit het artikel blijkt van 
niet. 'In het dagelijks verkeer win ik het qua 
pk's en snelheid niet van de overige wegge
bruikers, maar in de bochten kan ik aardig mee ', 
aldus Ton. 'In 1984/85 heb ik een racecursus op 
Zandvoort gedaan en hoewel ik op het rechte 
eind flink tekort kwam, wist ik in de bochten 
weer veel goed te maken. Het interesseert me 
niet of dat wel zo goed is voor de auto'. 
Ook op vakantie moet de Simca gewoon zijn 
werk doen. Achter de 1500 bungelt dan een 

afgeladen wagentje. Die combinatie wordt ook 
wel eens gebruikt voor het verplaatsen van zand. 
Op de weegbrug zag Ton de wijzer eens 900 kg. 
aanwijzen. 'Ja, de Simca is een werkpaard'. 

Zelf 
'De Simca is een betrouwbare auto' , laat Ton de 
schrijver van het artikel weten, 'maar alles valt 
of staat -zoals bij iedere auto- met het bijhouden 
van het onderhoud '. In principe doet hij alles 
zelf. Jaarlijks rijdt hij ca. 10.000 km en eenmaal 
per jaar krijgt de auto een grote beurt: ook dat 
doet Ton zelf. Uiteraard wordt de· Simca ook 
's winters gebruikt, omdat 'zijn eigenaar toch 
vervoer moet hebben'. 
Natuurlijk meldt het artikel meer bijzonderhe
den. Dus dat Ton, zoals zijn zus vertelde, iets 
met oude auto's heeft is duidelijk. Uit de 
bijbehorende foto's van Wout Meppelijk blijkt 
ook, dat Ton (op 17 december 1957 geboren* en 
van beroep technisch medewerker) inmiddels 
gehuwd is en vader van twee kinderen. De 
gezinsleden én de hond genieten volop mee van 
de oude trouwe Simca 1500. Wij hopen dat ze 
dat met hun allen daar in Waddinxveen nog lang 
kunnen doen .. 

* zie de Errata, behorende bij ons familieboek 

Jaap (red.) 

Welke vrouwelijke lezers van ons blad willen 
in het belang van de familie als bestuurslid 
actief zijn? Wij nodigen hen uit contact op te 
nemen met onze secretaris en wachten in 
spanning af. 

Ton tussen de Simca 1500 
uit 1964 en de Alfa 2600 
Sprint uit 1967, die hij 
eveneens bezit. 
De kinderen zijn neefjes. 

Meewerken aan 
tentoonstelling 

gemeente Naaldwijk 
In 1998 bestaat Naaldwijk 800 jaar. Het bestuur 
heeft desgevraagd toegezegd om, in het kader 
van de festiviteiten, zijn medewerking te 
verlenen aan een tentoonstelling. Die tentoon
stelling heeft tot onderwerp genealogieën, 
kwartierstaten, stamreeksen of andere histori
sche presentaties van Naaldwijkse, Honselers
dijkse en Maasdijkse families. 
De tentoonstelling zal zowel in Naaldwijk als in 
Honselersdijk en Maasdijk te zien zijn. Ook de 
volgende families hebben hun medewerking 
toegezegd: Koppert, Valstar, Scholtes, Vijver
berg en Van der Valk. 
Wij willen een zo goed mogelijke bijdrage 
samenstellen. Daarom verzoeken wij diegenen 
onder onze lezers, die materiaal in de vorm van 
foto's of verhalen e.d. kunnen leveren over de 
combinatie Vreugdenkil en Naaldwijk/ 
Honselersdijk/Maasdijk, dat op te sturen aan 
ondergetekende. 

Aat (secr.) 
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overleden. Dat gebeurde thuis , waar op 11 maart 1983 de oprichtingsvergadering van de 
familiestichting heeft plaatsgevonden. Van 15 april 1983 t/m 9 april 1986 is Daan als biblio
thecaris lid geweest van het bestuur. 
Wij zullen ons hem blijven herinneren als een uiterst rustige, bedachtzame en vriendelijke 
naamgenoot. Hopelijk zal zijn vrouw Alice de kracht vinden om, na bijna veertig jaar met 
Daan getrouwd te zijn geweest, het verlies van haar boeiende levensgezel te dragen. Moge zijn 
gedachtenis ook de kinderen en overige familieleden steun geven bij de verwerking van dit 
verlies. 

Aat (secr.) 
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Het wonder in de schuilkelder 

In Vreugdeschakel nr. 16 van juni 1990 besteedde Tiemen Vreugdenbil aandacht aan 
het feit dat Arie (N X h) en Dien Vreugdenbil op 8 mei van dat jaar vijftig jaar waren 
getrouwd. Gememoreerd werd dat zes dagen na het huwelijk hun huis in de Maas
stad werd weggebombardeerd. Nu, 57 jaar na die verschrikkelijke dag, herinnert Arie 
zich nog vele bijzonderheden. 

We hadden de trouwdatum vastgesteld op begin 
april 1940. Maar aangezien de vader van mijn 
aanstaande echtgenote vrij plotseling overleed, 
kwamen wij overeen te trouwen op 8 mei. 
Intussen hadden wij een tweede etage gehuurd 
op de (boven) Oostzeedijk 130. Een school
vriend van mij was meubelmaker geworden. En 
ik wist dat hij eersteklas eikenhouten meubelen 
afleverde. Bij hem werd alles besteld wat nodig 
was om het gehuurde huis in te richten. Het 
resultaat was schitterend. Zelfs het harmonium, 
dat ik tweedehands had gekocht, werd in de 
stijl van de gemaakte meubelen afgeleverd. 
Het huwelijk werd op 8 mei 's ochtends op het 
Rotterdamse stadhuis voltrokken en 's middags 
in de Jeruzalem-kerk bevestigd door mijn 
oudste broer Willem, met de tekst uit 
Deuteronomium 33 :27A: 'De eeuwige God zij 
u een woning '. We hadden afgesproken onze 
huwelijksreis naar Apeldoorn te maken. Maar 
omdat wij een schitterend huis hadden met een 
heel mooie slaapkamer, spraken wij af pas op 10 
mei te vertrekken. Op 9 mei hadden wij onze 
koffers gepakt en die klaargezet bij de trap. 

Bommen 
Maar wat gebeurde er? 's Nachts rond half vier 
vlogen er vliegtuigen pal over ons huis. Wij 
stapten uit bed en deden de balkondeuren open. 
De buren stonden ook op het balkon en zeiden: 
'Zet de radio maar aan; de oorlog is uitge
broken' . 
Van een huwelijksreis was geen sprake meer. 
Het Maasstation, dat vlak achter ons huis lag, 
werd gebombardeerd. We pakten onze koffers 
dus maar weer uit. 
In de loop van de morgen kwamen Hollandse 
militairen ons waarschuwen niet in de achterka
mers te komen in verband met vliegende 
kogels. Omdat onze slaapkamer achter lag, zijn 
we weer naar onze ouders gegaan. We mochten 
op een zolderkamer logeren. 
Bij luchtalarm gingen wie steeds onderaan de 
trap staan. Men zei dat het daar de veiligste 
plaats was. 
14 mei brak aan. In de ochtend loeiden de 
sirenes zo indringend, dat vele mensen een 
schuilkelder opzochten. Naast het huis van mijn 
ouders was een bakkerswinkel gevestigd met 
daarachter een bakkerij en daaronder een kelder 
waar de bakkerswagens werden gestald. Wij 
gingen naar deze kelder. In korte tijd waren we 
daar met ruim honderd mensen van nul tot meer 
dan tachtig jaar oud. 
Een echte schuilkelder was het niet, want er was 
maar één ingang, die tegelijk uitgang was. Na 
enige tijd hoorden we bommen vallen. Plotse
ling een dof-dreunende slag bij de ingang van de 
kelder. Paniek breekt uit. Wij komen allen onder 
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stof en gruis te zitten en vallen over elkaar heen. 
Velen denken aan een brandbom. Als dit zo 
was, zouden we allemaal zeker verbranden. 

Gevlucht 
Een buurman van rond de 35 jaar zet zijn 
handen aan zijn mond en schreeuwt: 'Mensen, 
wees toch rustig. U merkt toch dat we nog 
leven? Luister naar mijn zoon van zeven jaar. 
Hij gaat voor ons bidden'. Hij tilt hem op en 
plaatst hem op een bakkerskar. De jongen 
vouwt zijn handen, sluit zijn ogen en bidt 
duidelijk het volmaakte gebed, het Onze Vader. 
Het wordt doodstil en het blijft doodstil. Nooit 
heeft een gebed ons zo ontroerd en zo gehol
pen! Het was een groot wonder dat wij allen 
nog in leven waren. Een andere buurman durft 
te gaan kijken. Het blijkt een brisantbom te zijn 
geweest. De ijzeren binten van de ingang 
hangen verwrongen. Puin ligt in ordeloze 
brokken gestapeld. Ruiten hangen scheef en 
stuk in hun gebroken sponningen. De vloer, 
een dikke cementen vloer was gespleten. Maar 
de ijzeren balken hadden het gehouden. 
Intussen gaat het bombardement door. Eindelijk · 
tegen half vier 's middags klinken de sirenes 
weer en blijkt het veilig te zijn om weer naar 
huis te gaan. Een zucht van verlichting? Dat lijkt 
maar zo. Buiten gekomen zagen wij huizen in 
lichter laaie staan en .. ook ons huis stond in 
brand. Al onze nieuwe spullen waren verbrand. 
Wij zijn toen gevlucht, niet huilend maar 
denkend aan onze trouwtekst: 'De eeuwige God 
zij u een woning '. 

VVeggebombardeerd 
Wij kwamen in Capelle ald IJssel terecht. Wij 
belden ergens aan en konden op een bovenka
mer terecht. Slapen konden we niet: we keken 
door een raam naar brandend Rotterdam. De 
volgende ochtend weer naar Kralingen, naar 
onze ouders. Zelf liep ik door om te gaan zien 
hoe het op mijn kantoor was gesteld. Ik liep 
langs ons in puin gevallen huis en zag dat 
mensen ons naamplaatje hadden gevonden. Ze 
hadden het met een ijzerdraadje om een half 
verbrande boom gebonden. Ik haalde het eraf en 
nam het mee. Door een volkomen verwoest 
gedeelte kwam ik bij de Wijnstraat, waar het 
kantoor was gevestigd waar ik werkte. Maar de 
Wijnstraat bestond niet meer. Dan maar naar de 
juwelier op de Binnenrotte, waar ik het gouden 
zakhorloge dat ik van mijn schoonvader had 
geërfd, na reparatie wilde ophalen. Maar ook 
daar was alles weggebombardeerd. Toen naar de 
Jonker Fransstraat om de huwelijksfoto ' s te 
halen. Maar ook daar bleek alles weg. Geen 
foto ' s dus! Tenslotte ging ik op weg naar één 
van mijn bazen, mr. Bavinck, die ook in 
Kralingen woonde. Hij zag mij aankomen en 
vroeg: 'Heb je het al gezien?' Ik zei: 'Ja'. Hij 
gaf mij een hand en zei dat hij mij niet meer kon 
gebruiken. Maar hij zou trachten mij spoedig 
aan een nieuwe baan te helpen. 

Een naambord in 
Nieuw Zeeland 

Je rijdt in je vakantie in een vreemd land. 
De weg voor je lijkt een steeds smaller 
wordend grijs lint. Links en rechts zie je 
het landschap: golvende korenvelden, 
dichtbegroeide bossen, bergen. heuvels, 
een steile kust.. En dan ineens staat daar 
een bord met in grote, zwarte kapitalen de 
naam Vreugdenhil. Lenie Zegwaard
VreugdenhiJ (C X o,8) en haar echtge
noot. uit Berkel en Rodenrijs, waren 
onlangs in Nieuw Zeeland en reden daar 
rond op het Zuidereiland, in de buurt van 
het plaatsje Bluff. 
Daar stond dat hord met C. KI Vreugden
hil. Wat doe je dan? Je stopt en gaat op 
onderzoek uit bij een boerderij, die je in 
de buurt ontdekt. Maar er is helaas 
niemand thuis. Dus schrijft Lenie : 'Je 
blijft je afvragen van welke tak die 
VreugdenhiJ is'. 
Een antwoord op deze vraag kunnen wij 
niet geven. Althans: nóg niet. Wel weten 
we dat in het plaatsje Baklutha in ieuw 
Zeeland mevrouw E.C. Vreugdenhil
Barneveld (K XI a) woont, die regelmatig 
de Vreugdeschakel krijgt toegestuurd. 
Volgens ons familieboek zijn er in de 
loop van haar huwelijk met de in 1983 
overleden Cornel is Vreugdenhit zeven 
kinderen geboren, die waarschijnlijk allen 
in Nieuw Zeeland wonen. Een van hen is 
Cornelis en misschien is hij wel de C. KI 
VreugdenhiJ van het bord. Blijft natuur
lijk de vraag van KI betekent. Misschien 
dat een van de familieleden in Nieuw 
Zeeland deze regels leest en wil reageren. 

Steun 
Er volgde een heel moeilijke periode, maar 
gelukkig ondervonden we veel medeleven en 
steun. In augustus 1940 kon ik in Den Haag 
gaan werken en vonden wij een huurhuis op de 
Valkenboschkade. Familie, vrienden en de 
diaconie zorgden voor de inrichting, want ons 
geld was op, gebruikt voor de schitterende 
inboedel voor ons huis op de Oostzeedijk in 
Rotterdam. Ruim f. 3.000,- hadden we uitgege
ven. Pas heellaat in 1941 ontvingen wij van de 
Schade-enquêtecommissie f. 3.000,- aan 
bonnen. Het had minstens f. 6.000,- moeten zijn. 
Ik eindig mijn verhaal. De Heer heeft ons steeds 
goed geholpen. Hem komt alle lof en dank toe. 
Ons leven overziend blijven wij zeggen: 'God is 
goed'. Wonderen gebeuren er nog steeds! 



Vreugdenbil als romanfiguur 

Met vakantie zijn en er geen behoefte aan hebben een mooi boek te lezen: heel 
moeilijk om je dat voor te stellen. Eén van de boeken, die ikzelf in de afgelopen 
vakantieperiode las, heet De nakomer. De roman werd geschreven door Maarten 
't Hart en kwam vorig jaar uit bij De Arbeiderspers te Amsterdam. Hoofdpersoon is 
een jonge man uit Anloo die, even voordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, in 
Maassluis het apothekersbedrijf van zijn oom gaat voorzetten. 

Er overkomt hem in de oorlogsjaren iets, dat 
vele tientalllen later een onverwacht effect 
heeft. Dat Maarten ' t Hart zelf uit Maassluis 
afkomstig is, blijkt overduidelijk: met een 
stratenplan in de hand kun je de hoofdpersoon 
op zijn wandeltochten (een 'hoofdje pikken') 
volgen. Als je Schiedam kent kun je hem ook 
daar zien lopen: van de Hoogstraat naar de 
Lange Achterweg, via de Korte Achterweg, de 
Nieuwstraat, de Groote Markt en de Ereede 
Marktsteeg b.v. (pagina 169) . 
Volgens 't Hart mocht er in 1939 in Maassluis 
op zondag niets. Zelfs geen lucifer mocht je er 
aansteken . De zondagse aardappelen werden op 
zaterdag geschild, de andijvie op zaterdag 
gewassen en gesneden. De mensen waren onder 
elkaar erg luimig, maar ronduit onaardig, 
achterdochtig, stug tegen wat ze import 
noemden. Elk huis had een spionnetje en in elk 
spionnetje zag je een paar ogen, dat de straat in 
de gaten hield. Alle mensen hadden een 
bijnaam, die ze onderling gebruikten, maar niet 
als ze met vreemden van doen hadden. En zo 
zijn er nog veel meer constateringen, die mensen 

• In de vorige Vreugdeschakel informeerden wï 
u onder de kop 'Een warme Vreugdenbil' over 
bakker Jan Vreugdenhit (J XII a) te Maasdijk. 
Hij kreeg daarna ook nog eens publiciteit in het 
blad Groot Naaldwijk. 'Ze boffen maar, daar in 
Maasdijk, met deze wmme bakker·, aldus de 
berichtgever, die Jan Vreugdenbil een beetje 
'brood ge 'noemde. • Van broodgek nam· het 
golfvirus. \Want', aldus Ton Vreugdenhil, 
mede-organisator van Het Westland Open (een 
golftournooi, waaraan alleen mensen die in het 
Westland wone en werken mogen deelnemen) 
'de golfsport groeit nog steeds. Het is een soort 
virus. Als je eenmaa op_ de baan hebt g.estaan 
ben je verkocht'. Dit en veel meer was te lezen 
in de onvolprezen Westlandsche Courant, die 

Door storting of overmaking van het bedrag 
naar de Familiestichting Vreugdenhil, onder 
vermelding van het desbetreffende artikel , 
zijn verkrijgbaar: 
- afschrift Stichtingsakte 

Familiestichting VreugdenhiJ f 7,50 
- boek 'Het Westlandse geslacht 

Vreugdenhil, bijkans vier 
eeuwen genealogie ' door 
J.Verhulst (475 pagina' s) f 75,00 

- reproductie familiewapen, 
ware grootte, met toelichting f 25 ,00 

van elders verbazen. Waren de geboren en 
getogen Maassluizenaren vijftig jaar geleden 
zó? En nu? 

Klassiek 
In het boek komt ook ene Gijs Vreugdenhit 
voor, die op I 0 mei 1940 al om half zes 
's morgens te vinden is aan de haven te 
Maassluis. Maarten 't Hart gebruikt de naam 
Vreugdenbil wel meer. Zo komt in zijn roman 
De aansprekers (1979) een Kees Vreugdenhit 
voor -schillenboer- die dagelijks tegen de vader 
van de hoofdpersoon -doodgraver- roept: 'Mij 
krijg je voorlopig nog niet'. Waarom ' t Hart 
onze familienaam gebruikt? Goeie vraag. 
Misschien vindt hij het een mooie naam. Of 
mogelijk is het zijn opzet de lokale kleur van 
zijn roman te versterken door het gebruik van 
typisch Westlandse familienamen. En misschien 
heeft hij een andere reden. Ik herinner me dat 
ooit ook VanKootenen De Bie in een televi
siesketch de naam Vreugdenbil gebruikten. Zo 
gaat dat met klassieke familienamen! 

Jaap (red.} 

Personalia 
ook een foto van onze naamgenoot publiceerde. 
• In de Westland Post ontwaarden we een foto 
van een andere Vreugdenhil: Wietske , fysiothe
rapeute, die onlangs een aantal voor een goed 
doel actieve estafettelopers begeleidde. Volgens 
de verslaggeving gold voor hen: 'moe of niet, 
gewoon doorgaan ' . Problemen had Wietske niet. 

tijve spieren en blaren tellen kennelijk niet 
meer mee.• Over blaren gesproken: nagenoeg 
ieder najaar konden we melden dat weer een 
aantal Vreugdenbillen de Nijmeegse Vierdaagse 
had uitgelopen. Nu horen we daar niets meer 
over. Wordt er niet meer getippeld door 
naamgenoten of is het geen prestatieloop meer? 
• Gerlinde Vreugdenhit (K XI ae, 6) te Stap
horst maakte een uitstapje in de toekomst: ze 

borduurpatroon familiewapen, 
A3 formaat, met toelichting 
herinneringsbord Vreugden
billendag 6-1 0-'90 (Delfts blauw) 
Vreugdenhillen(strop )das 
met familiewapen 
(in blauw en grijs) 
Vreugdenbillenmok 
(wit met blauwe opdruk) 
Ballpoint met inscriptie 
Familiedag 1995 Vreugdenbil 

f 3,00 

f 37,50 

~ f 19,50 I': 
~ • f 10,00 

f 7,50 

Het artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantooruren) 
kunt u deze artikelen echter ook afhalen bij onze secretaris Aat VreugdenbiL 

Ooit maakte een predikant voor Petronelia 
(Nel) Vreugdenhit (C X k,l) te 's-Graven
zande -ze was toen bijna tien jaar oud- een 
gedichtje voor haar poëzie-album. Ze heeft 
dat altijd een heel bijzonder gedichtje 
gevonden, omdat het gemaakt is op de 
naam VreugdenbiL Aan haar wens het in de 
Vreugdeschakel te plaatsen voldoen wij 
graag. 
Ter verduide]jjking: de meisjesnaam van 
Nels moeder was Van den Burg. 

Nu ik voor jou een wens moet schrijven, 
noem ik twee dingen, beste Nel! 
En heus, ik zal niet overdrijven, 
dat doe ik nooit, dat weet je wel. 

Je achternaam vertelt van vreugde 
en dat is 't allermooist geschenk! 

Want wàt er op de aard' niet deugde, 
de vreugde is heerlijk, naar ik denk. 

Je moeders naam vertelt van strijden, 
en in een burg is veiligheid. 

Ik hoop maar dat je in alle tijden 
naar sterke burgten wordt geleid. 

Ik wens je toe, dat je in je leven 
de vreugde vindt, die lachen leert! 
Het wordt je niet cadeau gegeven, 

Geloof mij, 

dominee De Weerd. 

deed mee met een opstelwedstrijd, georgani
seerd door de provincie Overijssel, onder het 
motto Laten we vandaag praten over morgen. 
En Oerlinde won de derde prijs. Ze denkt in het 
jaar 2020 -ze is dan bijna 35 jaar- vier kinderen 
te hebben en een baan bij de gemeente Stap
horst. Ze werkt thuis veel met Internet. Oerlinde 
vond het 'best moeilijk' het verhaal te schrijven. 
'Toen ik de prijs gewonnen had, dacht ik, dat 
laat ik de Vreugdeschakel weten '. Goed zo, 
Gerlinde! En nog gefeliciteerd met je prestatie. 
• was het een prestatie of alleen maar een bang 
avontuur? Volgens het Dorkas Journaal was 
Jaap Vreugdenhit uit -naar alle waarschijn
lijkheid- de kop van Noord-Holland één van de 
chauffeurs van V.d. Herik b.v. uit Broek op 
Langendijk, die indertijd hulpgoederen naar 
Albanië brachten. Als we het verhaal over de 
tocht en de situatie toentertijd juist interpreteren, 
moet het een heel nare ervaring zijn geweest om 
in die chaos -met gewapende en schietende 
mensen en veel vernielingen- terecht te komen. 
• Op 22 juni jl. was het 25 jaar geleden, dat 
onze penningmeester Jaap en zijn vrouw Ingrid 
in het huwelijk traden. Dat betekende feest in 
Vlaardingen: voor Jaap en Ingrid, hun kinderen, 
familie en vele vrienden en kennissen. Dat ze 
nog lang en gelukkig bij elkaar mogen zijn. 

s-



Het gaat goed met André 

In de laatste nummers van de Vreugdeschakel was steeds een berichtje te vinden over de successen van onze schaatsende naamge
noot Andre Vreugdenkil (K XII 1,3) uit Honselersdijk. Kort geleden probeerde ik met hem in contact te komen. Maar hij was aan 
het trainen in Noorwegen, in het Vikingschip te Hamar. 
Van André's vader vernam ik dat het goed gaat met zijn zoon. Hij kan terugzien op een succesvol seizoen. 

André werd Nederlands kampioen junioren en 
tweede tijdens de wereldkampioenschappen 
voor junioren in de Verenigde Staten. Daarnaast 
heeft hij deelgenomen aan het Nederlands 
kampioenschap senioren all-round. Hij eindigde 
daarin op de zesde plaats, achter gerenommeer
de namen. 

In restaurant Plaswijck 
in Rillegersberg vierde 

Arie Vreugdenkil (N X c) 
kortgeleden zijn 

tachtigste verjaardag. De 
fotograaf zorgde voor 

een herinnering. 
U ziet op de foto: Van 

links naar rechts staand: 
Daniël Vreugdenkil (N X 

d, geboren 2 november 
1922), getrouwd met 

Rikste de Roos (onderste 
rij midden), Tiemen 
Vreugdenkil (N Xj, 

geboren 23 december 
1914), Neeltje de Roos
Vreugdenkil (NIX a,8, 
geboren 12 september 

1918), getrouwd met 

André kon kiezen: rijden voor de KNSB of voor 
de Sanex-ploeg. Hij koos voor Sanex, de club 
van Rintje Ritsma. Momenteel is hij daar de 
enige junior. Volgens zijn vader wordt André 
goed begeleid en traint hij erg veel: in juli in 
St. Moritz, daarna in Harnar en in september, ter 
voorbereiding op de Olympische Spelen, in 

Hendrik de Roos (bovenste rij rechts). Arie Vreugdenkil (N X c, geboren 30 september 1916); 
onderste rij links: Aaltje Vreugdenkil (NIX a,6, geboren 18 oktober 1914) en rechtsTetje V\fynia 

(geboren 22 oktober 1923), weduwe van Cornelis Vreugdenkil (N X a). 

Vreugden h i I kroniek 
De gegevens hebben ditmaal betrekking op nog 
niet eerder gepubliceerde mutaties in de 
burgerlijke stand tussen 1 juli en 31 december 
1996. 

Geboren 
07.07 . 96 te Katwijk, Hendrik Samuel, zoon 

van Johannes Reinier Vreugdenhit 
(0 XI o,1) en Hilligje Pierik 

03 .08.96 te Vlaardingen, Tom Willem, zoon 
van Cornelis Vreugdenhil (N X ad, 
I) en Wilhelmina M.V. Poppelier 

20.09.96 te Rotterdam, Odette Renate Marga
retha, dochter van Johannes Cornelis 
Vreugdenhit (D XI g,2) en Renate M. 
Doelman 

06.11.96 te Gouda, Julia Cornelia Catharina, 
dochter van Anton Cornelis Vreug
denhit (0 X t,3) en Louise A. 
Duynstee 

09.11.96 te Naaldwijk, Jerinca , dochter van 
Wilco Vreugdenhit (D XI b,3) en 
Johanna W. Winkelman 

Gehuwd 
11.09.96 Johannes Vreugdenkil (0 XI n,2) 

met Priscilla Hovenier, geboren 5 
oktober 1997 te Ede, dochter van 
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Gerard Hovenier en Wilhelmina P. 
van W ermeskerken 

11.10.96 te Vlaardingen, Kirsten Irmgard 
Vreugdenkil (K XII aa,2) met 
Jacobus P. van Verkade, geboren 25 
juli 1972 te Vlaardingen, zoon van 
Sirnon W.P. van Verkade en 
Petronelia J. Kleijwegt 

Overleden 
22.07.96 te Lisse, Cornelis van der Eijk 

(C IX o,3) 
31.07.96 te Naaldwijk, Anna Vreugdenkil 

(C IX f,l) 
21.09.96 te Rotterdam, Renate Margaretha 

Doelman (D XI g,2) 
22.09.96 te Klundert, Antonia Vreugdenkil 

(D IXj,4) 
24.09.96 te Rotterdam, Margit Zoltan (N X j) 
05.10.96 te Goes, Jan Ossewaarde (C IX d,7) 
31.10.96 te Den Haag, Roelofje Brullemans 

(A XI a) 
24.11.96 te Rotterdam, Helena Vreugdenkil 

(C VIII n,4 ). 

Dank aan allen die hiervoor mutaties in de 
burgerlijke stand instuurden. Doet u het ook? 

De secretaris 

Calgary in Canada. Het komende seizoen doet 
hij mee aan de neo-seniorenklasse en probeert 
hij opnieuw bij de all -rounders een plekje af te 
dwingen. 

Druk 
Tijdens een eerder interview met André vertelde 
hij mij onder meer tussen al zijn trainingen door 
in de tuin van zijn vader te werken. Nu hij twee 
keer per dag traint gebeurt dat minder. Volgens 
zijn vader ervaart André een grote druk om te 
presteren, maar 'hij zit goed in zijn vel'. Wie 
weet horen we binnenkort nog meer van hem. 
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