
'Ufldescha~ 
Maarten blikt (nog steeds) vergenoegd terug 

U treft hier een interview aan met Maarten Vreugdenkil (K XI j) uit Dieren die zich in 
de afgelopen vijf jaar, geheel vrijwillig, verdienstelijk heeft gemaakt voor behoeftige 
Tsjechische medemensen. Maar Maarten is ook de initiatiefnemer en mede-oprichter 
van de familiestichting Vreugdenhit Wat hij zich nog herinnert van de periode 
voorafgaand aan de oprichting en direct daarna is verwerkt in bijgaande tekst. 

Dieren, voorjaar 1998- Maarten had de vlag 
uitgehangen. Sneu voor hem dat ik al een poosje 
bij hem binnen zat toen die vlag ter sprake 
kwam. Hij had het me geschreven: 'De vlag 
hangt uit als je komt, tenzij ik het vergeet'. 
En jawel, daar hing hij, kletsnat, want het had 
ontiegelijk geregend die ochtend. Een attent 
heer dus, die Maarten. En koffie zetten kan hij 
ook zeer bekwaam. En ontzettend gezellig 
converseren. (Het woord kletsen vermUden we 
om niet het gevaar te lopen verkeerd te worden 
begrepen). 
Hij, Maarten, was in het begin van de jaren 
tachtig op een voorjaarsavond gebeld door ene 
Verhuist, Koos van voren. Die deelde mee bezig 
te zijn aan een genealogisch onderzoek, dat 
helaas bij gebrek aan voldoende gegevens niet 

_ erg wilde vlotten. Maar nu had hij op zijn 
speurtocht bij het Centraal Bureau voor 
Genealogie in Den Haag een dun mapje met de 
naam Vreugdenhit gevonden, waarin een brief 
zat van ene Maarten Vreugdenhil. Vandaar het 
telefoontje! 

Stamboom 
'Hoe kon er toentertijd van jou een brief bij dat 
bureau belanden?', vraag ik. 'Nou', zegt 
Maarten, 'dat kan ik heel simpel verklaren: in de 
jaren '75 en '80 heb ik tweemaal een reünie op 
touw gezet van de kleinkinderen van Maarten 
Vreugdenhij (K IX a) en Adriana (Jaantje) van 
Dorp uit Maasland, mijn neven en nichten dus. 

Ten geleide 
De Familiestichting Vreugdenhil is in de 
afgelopen maanden vijftien jaar oud geworden . 
Met oud-bestuurslid Maarten Vreugdenhit 
blikken we terug naar de periode voor en vlak na 
de oprichting. U zult zien dat er nóg een be
langrijke reden was om Maarten te interviewen. 
Teun trok naar het hoge noorden om er te praten 
met Waling Vreugdenhil. 
De Vreugdenhillenkroniek is wat lijviger dan 
anders om, overeenkomstig een bestuursbe
sluit, de informatie over geboortes, huwelijken 
en overlijdensgevallen te actualiseren. 
Voor alle ontvangen reacties zeggen wij graag 
dank! 
In ons oktobernummer hopen wij opnieuw plaats 
in te moeten ruimen voor uw bijdragen, hetzij in 
de vorm van een artikel of een (telefonische) tip, 
danwel door toezending van kranten knipseltjes. 
Laat het ons s.v.p. uiterlijk half augustus a.s. 
weten. 

Redactie 

Ik heb toen eens een stukje stamboom (K-tak) 
op papier gezet en de diverse neven en nichten 
daarvan een kopietje gegeven. En zo is er ooit 
ook een afschrift bij het Centraal Bureau voor 
Genealogie in Den Haag terechtgekomen' . 

Betrokken 
Máárten weet dergelijk dingen natuurlijk 
precies, maar ik moet wel even nadenken: de 
oude Maarten (K IX a) was zijn opa. Maar die 
was een broer van Jacob (K IX b) en dat was 
mijn opa. Ik voel me daardoor nog meer 
betrokken bij wat Maarten vertelt. Als ik naar 
buiten kijk -het is inmiddels droog geworden en 
achter het huis tuft een binnenvaartschip door de 
Gelderse IJssel- is het of ik mijn vader, mijn 
tantes en mijn ooms hoor over neef zus en nicht 
zo uit Maasland en over hun ooms en tantes -
daar... 
'Jaap ', zegt Maarten, 'luister je nog? Goed, weet 
je wat Koos Verhulst me destijds vroeg? 'Wil je 
me helpen!' En weet je wat ik toen gezegd heb? 
Ik zei: 'Nee' . Maar ik heb daarbij gezegd dat er 
iets anders moest gebeuren. 'Koos', zei ik, 'we 
moeten een stichting oprichten. Zoals het nu 
gaat, lukt het niet. In de eerste plaats word jij 
straatarm en als je maar blijft rondrijden met al 
die gegevens over onze familie en er gebeurt 
iets, dan is alles weg en voor niks geweest'. 

Oprichting 
Maarten pauzeert even. Ik realiseer me dat het 
vijftien jaar geleden in deze tijd van het jaar 
gebeurde: de oprichtingsvergadering op 11 
maart 1983 en de datum waarop de statuten voor 
de notaris werden verleden, 15 april daarop
volgend. 
Want die stichting kwam er: Maarten wist als de 
beste hoe je zoiets moest opzetten. Hij polste 
(Jan) mr. Barend Jan Vreugdenbil (0 XI d) en 
(Daan) ir. Daniël Vreugdenhil (B X b) uit Velp, 
kwam met Koos Verhulst tot een akkoord en 
besloot ook zelf toe te treden. 
Zo presenteerde zich het bestuur van de 
Familiestichting Vreugdenhil: Jan als voorzitter 
en Daan, Koos en Maarten als medebestuursle
den. Maarten fungeerde niet alleen als secreta
ris/penningmeester, maar ook als redacteur van 
een familie-orgaan, dat de naam Vreugdeschakel 
kreeg -bedacht door Maartens partner Janny- dat 
erg in de smaak viel. In 1987 naam Aat 
Vreugdenhil, de huidige secretaris, het secreta
riaat van Maarten over. In 1988 trad deze ook af 
als penningmeester en redacteur van de 
VreugdeschakeL 

Maarten Vreugdenhit in zijn tuin in Dieren; 
achter hem de Gelderse IJsset 

AHA-erlebnis 
Ondanks de morele en financiële steun die Koos 
nu vanuit het bestuur krijgt, vordert hij maar 
moeizaam met zijn speurwerk. Alle muren in 
zijn slaapkamer hangen vol vellen met namen, 
adressen, geboortedata etc. , maar het onderlinge 
verband ontbreekt. 
'Je zult niet geloven wat er toen is gebeurd', 
zegt Maarten met verheffing van stem. 'Ik ben 
in die periode eens drie weken met vakantie 
geweest op een camping in Si! volde in de 
Achterhoek. Voor zover ik me herinner régende 
het ook drie weken. Regelmatig werd ik 
gesignaleerd op het plaatselijke postkantoor, dat 
ik met twee telefoonboeken onder de arm weer 
verliet. Ik had me voorgenomen alle gidsen van 
ons land door te spitten op de naam Vreugden
bil. Iedere gevonden naamgenoot stuurde ik een 
brief met een formulier met het verzoek daarop 
in te vullen wie hij -of zij - was, wie vader en 
moeder waren, of er broers en zussen bestonden, 
of er kinderen waren etc.' 
Kwamen er reacties van de Vreugdenhillen? 
Maarten wacht even, kijkt me aan en zegt: 
'Man, na verloop van enige tijd stróómde het 
formulieren. Hahaha, en weer enige tijd later: ik 
met de hele mikmak in de auto naar speurneus 
Koos in Rijswijk. Als je ooit van een AHA
erlebnis zou kunnen spreken dan is het er toen 
een geweest: Koos ' zag' het ineens, alsof er een 
inslag had plaatsgevonden, grote gaten werden 
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gevuld, hij kwam muren in zijn slaapkamer te 
kort, maar het gaf allemaal niets, want hij had de 
lijn te pakken'. En nagrinnikend voegt Maarten 
eraan toe: 'En zo, beste Jaap, is het dus 
gekomen .. ' . 

Maarten en ik zijn er het erover eens dat ons 
familieboek een uniek naslagwerk is en dat 
Koos Verhulst voor zijn geweldige prestatie een 
standbeeld verdient. Maarten: 'Je hebt vast wel 
eens gehoord hoe de uitgave van het boekwerk 
tot stand is gekomen. We hadden het advies 
gekregen de oplage op 600 tot 700 stuks vast te 

stellen. Flink wat dus, omdat bij een dergelijke 
uitgave door andere families gebleken was dat 
men exemplaren te kort kwam. Abraham en 
Joehem VreugdenhiJ stelden zich zoals je weet 
garant voor de kosten. Ik herinner me nog dat de 
-helaas in januari jl. overleden- wijze Joehem 
zei, dat we zelfs nog meer exemplaren moesten 
laten drukken want -zo formuleerde hij dat- 'als 
ze op de plank liggen, eten ze niet'. 
Uiteindelijk hebben we Krips Repo in Meppel 
opdracht gegeven 1500 stuks te drukken. Via de 
Vreugdeschakel hebben we het boek, dat f. 75,
zou gaan kosten, aan de man gebracht. Een 

Er gaat niets boven Groningen 
Het is zaterdag en de wekker loopt om 6.45 uur af. Na een blik in de krant en een 
vluchtig ontbijt stap ik in de auto met voorlopig De Lier als bestemming. Vlak voor 
Roosendaal begint de zon te schijnen. Het lijkt een mooie dag te worden: de lucht is 
helder. Op de radio houdt Heirnut Lotti mij wakker. In De Lier wacht naamgenoot 
Teun. We hebben afgesproken samen naar Uithuizen in Groningen te rijden. Ik reis 
vandaag dus van zuidwest naar noordoost. 

De afspraak luidde: 9.00 uur in De Lier en 
precies op dat uur draai ik het erf op. 'Echt een 
Vreugdenhil, stipt op tijd', zo begroet mijn 
naamgenoot mij. 
Het wordt een lange rit. Het is 9.30 uur als we 
weggaan en we hebben afgesproken tussen 
13.00 en 14.00 uur in Uithuizen te zijn. Het is 
rustig op de weg. Via Utrecht en Zwolle rijden 
we naar het noorden. In de buurt van Assen 
begint het te regenen. Gelukkig zijn het maar 
buien zodat we kunnen blijven genieten van het 
veranderende landschap. 
Omdat we wat te vroeg zijn rijden we naar de 
Eemshaven waar net de veerboot naar Borkum, 
een van de Duitse waddeneilanden, vertrekt. We 
kunnen er wat eten en raken in gesprek. Daarna 
rijden we naar Waling Vreugdenhil, die een 
boerderij bewoont met de historische naam 
Albrandaheerd. 

Hogeland 
In de Vreugdeschakel van oktober 1996 stond 
een artikel met veel bijzonderheden over de 
boerderij van Waling Vreugdenhil, geschreven 
door de historicus A. Bolt te Rotterdam. 
De naam Albrandaheerd is zo'n duizend jaar 
oud. De boerderij zelf is in 1795 verplaatst van 
de ene kant van de weg naar de andere. Het 
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artikel concentreert zich op de boerderij en 
besteedt uiteraard slechts beperkte aandacht aan 
de huidige bewoners. Toen ik het destijds las 
vroeg ik me af hoe iemand ertoe kwam om -nu 
zeventien jaar geleden- uit 's-Gravenzande naar 
het Hogeland van Noordoost-Groningen te 
vertrekken. Daar moest een verhaal in zitten! 

Uitgekocht 
De boerderij was snel gevonden: we reden langs 
een oorlogsmuseum en langs kasteel Menkerna
borg -dat ook in het artikel werd genoemd- en 
kwamen toen op de weg waar de boerderij staat. 
Waling en zijn vrouw Jannetje verwelkomden 
ons hartelijk. Waling had op een tafel een aantal 
artikelen en foto's uitgestald over de boerderij 
en zijn eigen liefhebberijen. 
Waarom was hij destijds uit 's-Gravenzande 
vertrokken? Zijn antwoord: 'In 's-Gravenzande 
bezat ik toentertijd een boerderij met vijftien ha 
grond rondom en, verspreid in de omgeving, nog 
eens vijfentwintig ha. Een groot gedeelte 
daarvan werd opgekocht voor de vestiging van 
tuinbouwbedrijven. Ik werd dus uitgekocht en 
moest op zoek naar een andere plaats om mijn 
bedrijf te kunnen voortzetten. Ook de boerderij 
moest natuurlijk worden verkocht en de prijs 
was acceptabel. Ik kon in de IJsselmeerpolders 

Paarden zijn Waling zeer lief. 

stroom van bestellingen volgde. Tijdens de 
eerste reünie in 1985 zou het boek aan de 
bestellers worden afgeleverd en bovendien aan 
andere gegadigden worden verkocht. Het succes 
van onze wervingsactie was zó groot, dat we na 
de reünie nog maar twee exemplaren hoefden te 
verkopen om de rekening van Krips Repo te 
kunnen voldoen. Fantastisch hè?' 
Ook daar zijn Maarten en ik het over eens: er 
zijn echt wel momenten waarop je terecht een 
beetje trots mag zijn bij die Vreugdenbillen te 
horen ... 

Jaap (red.) 

Kruiningen-[}e Lier-Uithuizen-[}e Lier
Kruiningen: ruim 860 km tussen 's mor
gens 6.45 en 's avonds 22.00 uur, een tien
provinciëntocht. 
Redacteur Teun doet verslag van een 
bezoek aan Waling Vreugdenhil (C XI af) 
en zijn vrouw Jannetje Noordam in het 
Groningse lJithuizen. 

een boerderij kopen met flink wat ruimte. Maar 
de grond daar was in erfpacht: ik zou dan nooit 
eigenaar kunnen worden. Mijn voorkeur ging uit 
naar eigen grond en die vonden we in Uithuizen. 
Ik herinner me nog, dat een oom van me zei•dat 
je het beste grond kunt kopen die de zee 
gegeven heeft. En zo belandden we met onze 
vier dochters in 1981 in Uithuizen' . 'En', vult 
Jannetje aan, 'het bevalt ons goed in Groningen. 
De voorzieningen zijn goed en we zitten amper 
vijf minuten fietsen van het dorp, dat over 
voldoende winkels beschikt. Ook het spoor is 
vlakbij. En met de auto ben je met vijfentwintig 
minuten in de stad Groningen, dus dat is ook vrij 
dichtbij. Veel mensen denken dat het hier 
dichtgeplakt is, maar dat is beslist niet zo. We 
wonen hier in een klein dorp waar de sociale 
contacten erg goed zijn en het gezellig is. Maar 
het hangt natuurlijk ook van jezelf af. Je moet 
uiteraard wel aansluiting zoeken bij de mensen 
hier' . 

Bedrijf 
Op het gemengde bedrijf worden granen, 
wintertarwe en suikerbieten geteeld en een 
aantal jaren geleden ook consumptie-aardappe
len. Het bedrijf beschikt over zo'n vijftig ha 
grond rondom de boerderij. Voor de koeien is er 
grasland. Er staan dertig koeien op stal, 
Limousins, waarmee Waling fokt. De koeien 
zijn er niet voor de melk, 'want' , aldus Waling, 
'dan kun je nooit weg: je moet immers twee 
keer per dag melken'. 
Waling heeft ook een aantal paarden waarmee 
hij fokt. Het zijn Groningers en hij houdt ze uit 
liefhebberij. Af en toe trekken ze een van de 
zeven wagen waarover Waling beschikt. Foto's 
laten zien dat de paarden worden gebruikt bij 
huwelijken, feesten en begrafenissen. Er loopt 
ook een schimmel rond en die stelt Waling ter 
beschikking van Sint Nicolaas. Een opvallende 
Groningse wagen is de wipkar, die gebruikt 
wordt bij het ringsteken. Deze wagen heeft van 
voren één wiel en wordt getrokken door drie 
paarden. 



Luikje 
Dat het om een heel oude boerderij ging 
realiseerden Waling en Jannetje zich pas later, 
toen de koop al was gesloten. 'Ik las het in een 
boek van de heer Bolt', zegt Waling, 'en ook dat 
de boerderij steeds is overgegaan naar andere 
families en nooit in hetzelfde geslacht bleef: op 
zichzelf al een opmerkelijk feit ' . 
Bij het bezichtigen van de boerderij ontdekken 
we een luikje in de buitenmuur. 'Vroeger', legt 
Waling uit, 'stonden de arbeiders hier aan de 
buitenkant terwijl de baas binnen zat. Het loon 
werd via dat luikje uitbetaald want de arbeiders 
kwamen natuurlijk niet binnen' . - --

oera, daar is hij weer: Jan Vreugdenhit (J 
XII a) uit Maasdijk. Nederlands zesde beste 
bafker -het kon dus niet uitblijven- won onlangs 
ook weer de Westland Trofee en is daarmee 
opnieuw de beste bakker van het Westland. 
Evenals in 1991, 1994 en 1995. Groot Naald
wijk meldde het met een zekere trots. Ook wjj 
vinden het een geweldige prestatie. e Dat geldt 
ook voor Marifke Vreugdenhit (C XI aj, 1) uit 
De Lier, die op d 400 m hardlopen1:ijdens de 
jongste NK een winnende tij a· van 58.33 
realiseerde. Zo snel had een veertienjarig meisje 
in ons land nooit eerder gelopen. Een week 
eerder -zo meldde de Westlandsche Courant
werd Marijke ook kampioene op de 600 m. in 
1.35.3, waarmee ze de -in haar categorie
ranglijst aller tijden aanvoert. Maar, aldus de 
genoemde krant in een speciaal aan haar gewijd 
artikel: 'Ze blijft er nuchter onder'. e Bij het 
doorbladeren van een editie van NRC Handels
blad viel ons oog onlangs op een foto van mr. 
Tom Vreugdenhit (K XI u) uit Koudekerk aan 
de Rijn. De foto maakte deel uit van een groep 

Walingspaarden en wagens 
worden ingezet bij huwelijken, 
feesten en begrafenissen 

Aangekomen in een oud 
gedeelte van de schuur vertelt 
Waling: 'Hier stonden vroeger 
twee 'poepdozen'. Dat was 
gedaan om tijdens de 
schaftperiode meer arbeiders in 
staat te stellen naar het toilet te 
gaan. Ze hoefden dan niet op 
elkaar te wachten en konden 
weer wat eerder aan het werk'. 

De boerderij is erg groot: je ziet er stallen, 
diverse opslagruimten en schuren. Ook goed 
zichtbaar is dat er in Groningen meer ruimte is 
dan in het Westland. Walings opmerking dat de 
helft van de boeren in Groningen inmiddels 
import is verbaast dus niet. 
In de omgeving van de boerderij groeit nieuwe 
boomaanplant. 'Voor de subsidie', zegt Waling, 
'omdat er met de herverkaveling nogal eens een 
stuk bos wordt aangeplant'. 
In de wijde omtrek zijn drie kerken zichtbaar. 
Een ervan blijkt slechts eenmaal in de drie 
weken dienst te doen voor ongeveer vijftien 
kerkgangers. Het kerkje staat in een heel klein 
plaatsje met maar weinig inwoners. 

Hobby's 
Naast zijn werk als boer heeft Waling Vreug
denhiJ ook enkele hobby's. Uiteraard zijn de 
paarden hem zeer lief. Maar hij is ook actief in 
de gemeentepolitiek. Hij staat op de lijst van de 
plaatselijke partij Gemeentebelangen. Verder 
heeft hij zitting in een gemeentelijke bezwaar
schriftencommissie. 'Ik hoef niet zo nodig in de 
gemeenteraad te zitten', zegt hij , 'want ik werk 
graag wat op de achtergrond. Je kunt van daaruit 
soms beter sturen dan vanaf een zetel in de 
raad'. Waling blijkt verder voorzitter van een 
landbouwvereniging te zijn. Jagen doet hij ook: 
jagen op hazen om de gewassen enigszins te 
beschermen en de wildstand op peil te houden. 
Hij beseft dat het een beladen onderwerp is, 
maar hij zegt het nu eenmaal graag te doen. 

Afscheid 
Het is inmiddels 16.30 uur geworden en 
opnieuw blijkt: gezelligheid kent geen tijd. Maar 
we moeten nu afscheid nemen en rijden over de 
Afsluitdijk via Amsterdam terug naar De Lier. 
Wat een dag: ik was in tien van de dertien 
provincies. Na heel even te hebben nagepraat ga 
ik vanuit De Lier richting Kruiningen, waar ik 
tegen 22.00 uur aankom, na ruim veertien uur 
waarin 860 km is afgelegd. Ik realiseer me dat 
ik dus ook op en neer naar Parijs had gekund. 
Maar ja, dan had ik Waling en Jannetje niet 
ontmoet .. 

Teun 
------------

Personalia 
van acht herenfoto 's bij een lijvig artikel over 
Philips ('heimelijke' steun van de Nederlandse 
staat aan dit bedrijf en een bliksembezoek aan 
Tokio). Volgens de krant had onze naamgenoot 
-toen nog Kamerlid voor het CDA- bij die 
gelegenheid de Japanse onderminister van 
Financiën flink onder druk gezet. Iemands 
Kamerverleden blijkt sommige persorganen te 
blijven boeien. e Het Haarlems Dagblad kiekte 
een andere politicus in onze familie, Teus 
Vreugdenhil, lijsttrekker RPF in Haarlem, die 
bekende zich wel eens te ergeren aan de 
houding van PvdA, D66, VVD en CDA, maar 
dit niet in de gemeenteraad te laten merken. 'In 
de raad is VreugdenhiJ gewoonlijk de beminne
lijkheid zelf', schreef het Haarlems Dagblad. En 
dat zullen ze echt niet over iedereen schrijven .. ! 
e Wiltem Otterspeer, ooit bijna winnaar -zie 
deze rubriek in de Vreugdeschakel van februari 
1997- van de AKO-literatuurprijs 1996 met zijn 
boek Bolland, een biografie, heeft voor dit boek 
toch een prijs gekregen en wel de Eurekaprijs 
(tienduizend gulden). De prijs werd toegekend 
aan het beste Nederlandse boek op het gebied 
van kennis, wetenschap en techniek. Proficiat! 
e Over prijzen geschreven: V era Vreugdenhit 
(N XI u, I) twee jaar geleden als historisch 
geografe afgestudeerd aan de Universiteit van 
Amsterdam, kreeg een aanmoedigingsprijs van 
tweeduizend gulden voor een onderzoeksrapport 
over de landschappelijke ontwikkeling op en 
rondom het voormalige eiland Urk. Het is een 

studie in het kader van de N.H. ter Veen 
prijsvraag, uitgeschreven door het Sociaal
Historisch Centrum in Lelystad. Volgens het 
persorgaan Flevoland is V era blij met de prijs, 
maar nog leuker vindt ze de opdracht om een 
compleet boek te schrijven over de geografische 
ontwikkeling van het eiland vanaf de vroege 
Middeleeuwen tot 1932. We wensen Vera 
daarbij graag alle succes toe. e 'Hoe vind ik 
mijn broer terug, die ik na de scheiding van mijn 
ouders uit het oog verloor', vroeg Diana 
Vreugdenhit uit Rhenen zich af. Ze plaatste 
uiteindelijk een tekstje in de rubriek Prikbord in 
het weekblad Panorama dat, samengevat, 
neerkwam op: Johan Vreugdenhit, geboren 14 
februari 1970, wie weet waar hij is? Een vriend 
van Johan las deze oproep, Johan belde 
vervolgens Diana en na zestien jaar zagen broer 
en zus elkaar weer. e Toepasselijk lijkt het ons 
ditmaal de rubriek af te sluiten met een geheven 
glas, omdat dat past bij geleverde prestaties, 
prijzen en weerzien na lange tijd. Maar ook om 
wat we lazen over Bram en ]orien Vreugden
hit-van Lenteren uit Maasdijk. Groot Naaldwijk 
besteedde aandacht aan het eerste lustrum dat 
Bram en Jorien vierden . Vijf jaar geleden namen 
ze het veertig jaar bestaande bedrijf van Joriens 
ouders over: 'een zaak waar je met plezier je 
boodschappen haalt', slijterij, wijnhuis en 
drankenservice Van Lenteren. Lazen we: 'U belt 
en Bram snelt'. Dachten we: 'Vreugdenhillen 
staan werkelijk voor niets . .'. 
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'Beginnen met niets en binnen zes weken je handen vol' 

'Je kunt het je niet permitteren als je met pensioen, laat staan met vervróegd pen
sioen, gaat en als je nog fit en gezond bent, achterover te leunen en je ogen te sluiten 
voor de ellende van de mensen om je heen. 
Althans, dat vind ik. En natuurlijk zal dat ook wel in mijn genen zitten en te maken 
hebben met mijn maatschappelijke carrière. Ik zie mijn opvattingen weerspiegeld in 
de kern van het betoog van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas over wat het 
leven van Jezus ons leert: 'Jij bent er voor de ander en de ander is er om door jou 
geholpen te worden'. 
Dat zegt Maarten Vreugdenkil (67). Hij bracht zijn opvattingen in de afgelopen vijf 
jaar op voorbeeldige wijze in praktijk. 

In januari 1993 is Maarten VreugdenhiJ met 
vakantie in Praag. Hij vindt de stad zo mooi dat 
hij er zeven maanden later weer heen gaat. Op 
een van die augustusdagen koopt hij een 
exemplaar van The Prague Post, een in het 
Engels uitgegeven krant voor toeristen. Hij treft 
daarin een paginagroot artikel aan over de in 
1990 in de Tsjechische hoofdstad gestarte 
medisch-sociale activiteiten ten behoeve van 
zwervers en daklozen, toen vijftien projecten 
omvattend in acht steden en dorpen, met Praag 
als kern. De organisatie draagt de naam Nadeje, 
wat zoveel betekent als Hoop. 
Maarten is erg geïnteresseerd en besluit eens een 
kijkje te gaan nemen op het hoofdkantoor van de 
organisatie, ook in Praag. 

Oriënteren 
Daar is hij van harte welkom. De vrouwelijke 
directeur, Vlastimila Hradecka, spreekt Frans. 
Maartens verbazing over wat hij hoort over het 
werk van deze christelijke organisatie met 
honderd vrijwilligers -de grootste in Tsjechië- is 
groot. 
Hij blijft erover nadenken en voor hij teruggaat 
naar Nederland brengt hij' nog een bezoek aan 
Nadeje. Hij legt twee vragen op tafel. De eerste 
vraag luidt: 'Beschikken jullie ondanks de 
subsidies van regering en stadsbestuur over 
voldoende financiële middelen?' . De tweede 
vraag is of hij, Maarten, de organisatie op de een 
of ander wijze kan helpen bij het verkrijgen van 
verdere steun. Het antwoord op de eerste vraag 
luidt ontkennend en op de tweede zegt men: 
'Heel graag!'. Maarten zegt er goed over na te 
zullen denken en zich in Nederland verder te 
oriënteren. 
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Vragen 
'Uiteraard heb ik -terug in Nederland- de 
mogelijkheden op de haalbaarheid van een reële 
hulpverlening zo goed mogelijk gesondeerd', 
vervolgt Maarten zijn verhaal. 'Dat was 
overigens geen sinecure. Gesprekken hier, 
overleg daar. Op gemeentehuizen, sociale 
instellingen, kerkelijke bureaus zoals het 
Algemeen Diaconaal Bureau van de Gerefor
meerde Kerken in Nederland, in Leusden. Van 
lieverlee kreeg ik het gevoel dat het erin zat en 
dat het zinvol was om hulpverlening te gaan 
bieden, maar er bleven tal van vragen onbeant
woord. En als mensen in Nederland dan weer 
gaan verwijzen naar mensen in Tsjechië, dan 
ben ik te ongeduldig om zaken per brief af te 
handelen en dan stap ik maar liever gelijk weer 
in de auto om ter plekke te proberen spijkers 
met koppen te slaan'. 
Het bezoek aan Praag en de gesprekken die hij 
daar vervolgens voert doen Maarten besluiten 
vol vertrouwen op de ingeslagen weg voort te 
gaan. 

Dagtaak 
Weer terug in Dieren -op 1 november 1993-
richt Maarten de Stichting Steun Christelijke 
Sociale Arbeid Tsjechië gevestigd te Dieren op. 
Gemakshalve: Stichting Steun. Voorzitter is 
iemand van N.H. huize, een medebestuurslid is 
een vrouwelijk R.K. gemeenteraadslid, terwijl 
Maarten zelf, secretaris/penningmeester, 
Gereformeerd is. Een bestuur met een oecume
nische signatuur. Maarten gaat tien dagen later 
voor een week of tien naar Praag om zich verder 
te oriënteren. Hij neemt een auto vol kleding, 
schoeisel en etenswaren mee, ontvangen uit 
Dieren en omstreken. 

Maarten thuis, waar de 
Tsjechen hem weten te 
vinden 

Met tussenpozen verschijnen door Maarten 
samengestelde Rondzendbrieven, waarin hij 
over Nadeje, de Stichting Steun en Tsjechië 
schrijft. Oplaag: aanvankelijk 80 à 100, later 
meer dan 200. In februari 1994 -hij is na een 
kort bezoek aan thuis weer in Praag- schrijft hij 
onder meer over zijn dagtaak: 'Soms ben ik de 
Tsjechen een Tsjech. Ik sta om half zes op en 
sukkel om goed half zeven de berg af naar de 
bushalte. Zitten in de bus is er op dit uur van de 
dag niet bij. Half Praag is vermoedelijk op de 
been, op weg naar het werk: 600.000 mensen. Er 
gaan in Praag meer mensen in één bus dan in 
Nederland makke schapen in een hok of 
haringen in een ton. Ondanks veel bochten in de 
weg hoef je je nergens aan vast te houden. Als 
je flauwvalt merkt niemand het. Schuifelend 
gaan we van de bus het metrogebouw in. Boven 
aan de laatste grote trap blijf ik staan met de 
gedachte; 'Dit kan niet', als ik het overvolle 
perron zien. Zijn er duizend wachtenden of 
tweeduizend? 
Aangekomen op kantoor, tegen half acht, ben ik 
net op tijd voor de dagopening: bijbellezing, 
uitleg en gebed. Alle medewerkers zijn die ruim 
tien minuten aanwezig. Voor we aan de slag 
gaan zijn er mededelingen en worden sommige 
taken verdeeld. Formeel is om vier uur de 
werkdag ten einde. Niet alleen de directie gaat 
langer door; er moet door te weinig mensen te 
veel werk worden verzet. Nadeje is in de groei, 
dat merk je aan alles ' . 

Activiteit 
Maarten is na Praag verder Tsjechië ingetrokken 
-tweemaal zo groot als Nederland- en komt nu 
in kleine dorpen en grote steden. 
Een van zijn werkzaamheden is het bezoeken 
van Nederlandse bedrijven in Tsjechië. Geen 
land ter wereld heeft daar zoveel vestigingen 
van nationale bedrijven als Nederland. Maarten 
zegt daarover: 'Je hebt dus een lange lijst met 
bezoekadressen met het doel een bijdrage (in 
geld of in natura) te verwerven voor het werk 
van Nadeje. Soms lukt dat fantastisch: zo werd 
een complete kantoorinventaris, een kleine 



telefooncentrale en een fax toegezegd. Of er 
leefde het idee om als Nederlandse bedrijven 
gezamenlijk iets te doen voor een bepaald 
project. De achterliggende gedachte is daarbij: 
'Wij willen laten zien niet alleen in Tsjechië te 
zijn om geld te verdienen voor de Nederlandse 
aandeelhouders, wij willen ook graag iets 
concreets doen voor de Tsjechische bevolking' . 
Terwijl Maarten in Praag werkt, legt het bestuur 
van de Stichting Steun in Dieren de eerste 
contacten. Persoonlijke bezoeken worden 
afgelegd bij twee Haagse ministeries, bij de 
plaatselijke wethouder, een van de grote 
(geld)fondsen en bij een opleidingsdeskundige, 
die Tsjechië al een jaar of tien kent en die 
adviezen verstrekt. Het inzamelen van kleding 
en schoeisel gaat onverminderd voort. Ook 
medische apparatuur wordt in dank geaccep
teerd. Activiteit te over! 

M. VREUGDENH/L 
MARTIN HOLLAND 

Zutphensestraatweg 56 A 
6953 CN Dieren 
HOLLAND 

Giften 
Het aantal keren dat Maarten VreugdenhiJ -in 
Tsjechië noemen ze hem Martin Holland, omdat 
onze familienaam voor Tsjechen nauwelijks uit 
te spreken is- voor een korter of langer verblijf · 
naar Tsjechië reist om daar te gaan werken, is na 
1994 iets afgenomen. Hij gaat er nu nog drie of 
vier keer per jaar heen. 'Ze weten me nu te 

Dit is Maarfens 
visitekaartje 

vinden', aldus Maarten. 'En ze komen nu zelf 
spullen halen ' . 
Uit financiële verslagen van de Stichting Steun 
blijkt o.m. dat tussen l november 1993 en 1 
januari 1996 in totaal voor f. 22.000.- aan giften 
is ontvangen en in 1996 ruim f. 15.000.-. In deze 
bedragen is niet verwerkt de waarde van de 
tonnen gratis ontvangen goederen (kleding, 
schoenen, knuffels, poppen etc.). 'Nu nog gaat 
er eigenlijk geen dag voorbij of je bent op de 
een of andere manier bezig met deze hulpverle
ning, waarmee je ooit met niets begon en 
waaraan je binnen zes weken je handen vol 
had' . 
De goederen die tot dan toe bij Maarten werden 
opgeslagen worden nog bij hem thuis gesorteerd 
('Gelukkig heb ik twee dames die me daarmee 

(003 1 090) 313 - 427540 

helpen'), maar de opslag 
geschiedt nu in een bijgebouw van de kerk. 

Diefstal 
Er waren ook trieste ervaringen. De directrice 
van Nadeje, mevrouw Hradecka, met wie 
Maarten in augustus 1993 zijn eerste gesprek 
had, is in het voorjaar 1997 overleden. In 
september van dat jaar -Maarten had zeven 
dozen verbandmiddelen bij zich die hij nog wist 
af te leveren- werd zijn met verdere hulpgoede
ren afgeladen auto gestolen, inclusief 225 
knuffels voor o.a. dubbelgehandicapte kinderen. 
Het gebeurde voor de deur in Praag: de 
hulpverlener was nu zelf op hulp aangewezen, 
want hij had amper nog iets om aan te trekken. 
'Toen de kranten uit Arnhem en omgeving het 
nieuws over de diefstal van mijn auto en al àie 

Wie meer over het werk van de Stichting Steun Tsjechië wil weten raden spulletjes hoorden, besteedden ze daar ruim
schoots aandacht aan' , vertelt Maarten. 'Het 

wij aan contact op te nemen met de secretaris: Maarten Vreugdenhil, gevolg was een aanhoudende stroom van 
Znt.phenses.traat.ID!g 56 a.,_6953 C.N..Dieren, telefoon 03·-~.l.z.3:.::-4""'2""7.N5".4lLO~------'kleding,_sp_~elgoe_d_rn_knuffuls richting Dieren. 

En dat was toch weer een hartverwarmende Het gironummer is 6729888 ten name van Stichting Steun Tsjechië te Dieren. 
constatering'. 

TV-serie over hoop op betere toekomst 
Twee jaar lang heeft een filmploeg van TV-Dits de Prinses lreneschool in de Haagse 
Schilderswijk tot standplaats gehad. Op basis daarvan is de documentaire Haagse 
Klasse samengesteld. De eerste afleveringen zijn in de afgelopen maanden op het tv
scherm te zien geweest. De volgende acht zendt de AVRO in 1999 uit. 

In het vorige nummer attendeerden wij u hier al 
op, omdat Dick Vreugdenhit (C XI ab) het hoofd 
van deze school is. Misschien heeft u wel eens 
gekeken. Redacteur Teun -die eerder met Dick 
sprak over het Ghanese meisje Vivian (nr. 35, 
oktober 1996) in ieder geval wel, en hij deed dat 
met veel bewondering. 
'Ik moet bekennen', vindt hij, 'dat ik altijd een 
zwak heb gehad voor de Haagse Schilders wijk, 
omdat ik daar lang geleden gewerkt heb als 
bijstandsmaatschappelijk werker bij de Sociale 
Dienst. Ik ken de wijk dus een beetje en weet 
hoe moeilijk het is om met de bewoners te 
werken, maar ook hoe leuk het af en toe kan 
zijn' . 

Aanbeveling 
De tv-serie draait dus om het reilen en zeilen 
van de Prinses Ireneschool in het hart van de 
wijk. Kinderen van diverse nationaliteiten, ook 
illegale, bezoeken de school. Bijzonder is dat 
het er niet alleen gaat om kennisoverdracht, 
maar ook om het leren functioneren in onze 
maatschappij. Er wordt geprobeerd de kinderen 
-maar vaak ook de ouders- uitzicht te geven op 
een betere toekomst. De school zorgt ook voor 

geneeskundige verzorging, stuurt de kinderen 
niet de straat op als de ouders ze niet komen 
afhalen. 
Teun adviseert u te zijner tijd weer naar 
afleveringen van Haagse Klasse te kijken en zo 
onze naamgenoot in zijn werk te volgen. 

Thuis 
In de NCRV-gids werd de AVRO-serie destijds 
aangekondigd als 'een prachtig en soms 
aangrijpend portret van een jonge generatie in 
een achterstandswijk' . NRC Handelsblad 
schreef dat de serie 'een waardevolle inkijk in 
het leven in achterstandsbuurten geeft'. In het 
Algemeen Dagblad ten slotte werd in een 
recensie het accent gelegd op de inspanning van 
mensen om juist de zwaksten in de samenleving 
een kans te bieden' . 'En altijd' , aldus de 
mediaredactie, 'wordt er uitgegaan van de hoop 
dat het goed zal gaan met de kinderen' . 
Schoolhoofd Dick Vreugdenhil: 'Die hoop is 
eerlijk, want als we geen hoop zouden hebben, 
zouden we hier weggaan. Onze school blijkt 
voor de kinderen ook een veilige plaats te zijn. 
Ze voelen zich hier thuis ' . 

Jaap (red.) 

Tentoonstelling 
in Maasdijk 

Nog tot en met 28 juni a.s. is, in het kader 
van het 800-jarig bestaan van de gemeente 
Naaldwijk, in het filiaal van de Rabobank 
in Maasdijk de tentoonstelling over 
Naaldwijkse, Honselersdijkse en Maas
dijkse families te zien. Daar zijn ook 
bijdragen bij van Vreugdenrullen in de 
vorm van geboortekommen en foto's. 
Groot Naaldwijk wijdde aandacht aan wat 
het blad noemde 'deze zeer uiteenlopende, 
maar schitterende expositie'. Bij het 
artikel prijkte een grote foto met daarop 
ook onze secretaris Aat Vreugdenhil , die 
de inzending van en voor onze familie 
verzorgde. 
De expositie was eerst te zien in Honse
lersdijk, daarna in Naaldwijk en ten slotte 
in Maasdijk 

s-



Vreugdenhilkroniek 

De gegevens hebben ditmaal betrekking op nog niet eerder gepubliceerde mutaties in de burgerlijke 
stand tussen 1 januari en 31 december 1997 

Geboren 
09.01.97 te Delft, Elisabeth Frederiek, dochter 

van Willem VreugdenhiJ (0 XI w,l) 
en Jacqueline van der Caay 

26.05.97 te De Lier, Robbie, zoon van Dirk 
Gerard Vreugdenbil (C X y,3) en 
Johanna Dijkzeul 

16.07.97 te Genderen, Femke Mathanja, 
dochter van Arie Dirk Vreugdenbil 
(N XIj,l) en Mariette Koops 

13.10.97 te De Lier, Mark, zoon van Andre 
Vreugdenbil (D XI e,l) en Manuela 
Hoedemaker, geboren 5 september 
1968 te Nuland, dochter van J.A.J. 
Hoedemaker en van Groenland 

27.10.97 te Rotterdam, Kiki, dochter van 
Patriek Vreugdenbil (N XI t,2) en 
Jacoba Heesbeen 

12.02.97 te De Lier, Timo, zoon van Arie 
Vreugdenbil (N X ad,3) en Francina 
(Ineke) van Dijk 

21.12.97 te 's-Gravenzande, Sanne, dochter 
van Joehem Vreugdenbil (C XI ad,2) 
en Marjolijn Lindeboom 

24.12.97 te Venray, Ruben Ralph Johan, zoon 
van Johannes Vreugdenbil (D XI 
ah, 1) en Johanna Keijsers 

Gehuwd 
07.02.97 te Nieuwpoort, Gerardus Frederik 

Vreugdenhit (C XI e,3) met Sylvia 
Langendoen, geboren 5 september 
1975 te Utrecht, dochter van Marinus 
Langendoen en Annigje Sterrenbug 

22.04.97 te Vlaardingen, Renate lngeborg 
Vreugdenhit (K XII aa,1) met Rutger 
Theofilius van Winkelhoff, geboren 
11 oktober 1972 te Vlaardingen, zoon 
van Johannis van Winkelhoffen 
Annigje de Jong 

06.06.97 te Steenwijk, Adriana Hendrika 
Johanna Vreugdenhit (0 X u,3) met 
Willem Bezembinder, geboren 17 
maart 1957 te Havelte, zoon van 
Albert Bezembinder en Margje 
Pruntel 

20.06.97 te Hoek van Holland, Margarita 
Helena Vreugdenhit (K XII g,l) met 
Kenneth Sirnon Franciscus van Dam, 
geboren 11 oktober 1970 te Rotter
dam, zoon van Adriaan van Dam en 
Pieternella Vermeule 

23.07.97 te Rotterdam, Patriek Vreugdenhit (N 
XI t,2) met Jacoba Liduina Maria 
Heesbeen, geboren 24 april 1963 te 
Schiedam, dochter van Johannes 
Wilhelmus Heesbeen en Jacoba de 
Jong 

03.10.97 te Haarlem, Rudy Vreugdenhit (EX 
e,2) met Karina Hoek, geboren 2 
maart 1970 te Haarlem, dochter van 
Cornelis Hoek en Anna Boode. 

Overleden 
03.01.97 te Naaldwijk, Trijntje van der Eijk (N 

X w) 
13.01.97 te Maassluis, Hendrika Jacaha 

Vreugdenhit (M VIII d,3) 
27.01.97 te Den Haag, Antje Camelia 

Vreugdenhit (0 IX g,4) 
08.02.97 te Naaldwijk, Antje Jantien Spreen (C 

x h) 
te Naaldwijk, Dirkje Margaretha 
Vreugdenhit (J X h,2) 

20.02.97 te De Lier, Ed Zuur (K XI ax,2) 
22.02.97 te Gorinchem, Maria Vreugdenhit (N 

X z,4) 
23.03.97 te Duivendrecht, Adriana Pietemella 

Camelia Barendregt (E IX e) 
te Klundert, Johanna van de Meeberg 
(D X p) 

09.05 .97 te Wateringen, Lideweij Elisabeth van 
Wijk (C X s) 

11.05.97 te Dieren, Maria Boekestijn (K X c) 
06.06.97 te Velp, Daniel Vreugdenhit (B X b) 
19.06.97 te Bergschenhoek, Jacob Comelis 

Jan Vreugdenhit (N X o) 
20.06.97 te Middelburg, Antonia Gerardina 

Hendrika Blok (0 XI c) 
11.07.97 te Nunspeet, Roelof Jan van der 

Zijden (0 X a,4) 
25.07.97 te 's-Gravenzande, Maria Vreugden

hit (K IX h,5) 
te Rotterdam, Roelof Knobbe (N IX 
h,1) 

22.08.97 te Maassluis, Barbera Vreugdenhit 
(M VIII c,3) 

01.09.97 te Naaldwijk, Adriaantje Degeling (C 
IX e,1) 

24.09.97 te Grimsby (Canada), Camelia 
Adriana Francina Buitelaar (N X v) 

01.10.97 te Rotterdam, Gerretje Vreugdenhit 
(E IX c,6) 

Door storting of overmaking van het bedrag naar de Familiestichting Vreugdenhil, 
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onder vermelding van het desbetreffende artikel, zijn verkrijgbaar: 
afschrift Stichtingsakte Familiestichting Vreugdenhil 
boek 'Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, bijkans vier eeuwen 
genealogie' door J. Verhulst (475 pagina's) 
reproductie familiewapen, ware grootte, met toelichting 
borduurpatroon familiewapen, A3 formaat, met toelichting 
herinneringsbord Vreugdenhillendag 06.10.90 (Delfts blauw) 
Vreugdenhillen(strop)das met familiewapen (in blauw en grijs) 
Vreugdenhillenmok (wit met blauwe opdruk) 
balpen met inscriptie: Familiedag 1995 Vreugdenhil 

Het artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantooruren) 
kunt u deze artikelen echter ook afhalen bij onze secretaris Aat Vreugdenhil. 
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28.10.97 te Naaldwijk, Comelis Roodenburg 
(C IX b,3) 

31.10.97 te?, Elizabeth Adriana Vreugdenhit 
(K IX e,1) 

24.11.97 te Bilthoven, Trijntje Vreugdenhit (K 
IX f,6) 

27.11.97 te Doveton (Australië), Jan Vreug
denhit (K X o,3) 

04.12.97 te Maasdijk (Naaldwijk), Jan 
Vreugdenhit (C IX w) 

24.12.97 te Zwolle, Jeanine Vreugdenhit (0 X 
1,1). 

Dank aan allen die hiervoor berichten instuur
den. Doet u het ook? 
De secretaris 

Noot: 
In de vorige aflevering van deze rubriek is 
vermeld dat Anna Christina Vreugdenhit (0 XI 
w,4) op 26 april 1996 in Delft in het huwelijk is <:: 

getreden. Zij schreef ons onlangs: 'De naam van 8 
mijn man is Ezzat Erian Wahib Sharobem, zoon 
van Yvon Ermanious en Erian Sharobem'. 
En: 
'Op 21 januari jl. zijn wij verblijd met de 
geboorte van onze zoon Rody ' . Van harte 
gefeliciteerd en dank voor uw briefje. 
Ook dank aan Johannes Vreugdenhit (0 XI n,2) " " die onder verwijzing naar het artikeltje over het ~o 
zetduiveltje in de vorige Vreugdeschakel schreef -~ 
dat de meisjesnaam van zijn vrouw niet E 

Hoveniers maar Hovenier is. Onze excuses! ~ 


