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De familie op Internet 
Over Internet hebt u al iets in eerder verschenen edities van de Vreugdeschakel 
kunnen lezen. U herinnert zich wellicht dat ik in nummer 33, van februari 1996, heb 
toegelicht hoe gemakkelijk het is contacten te leggen met familieleden die ook aange
sloten zijn op dit systeem. 

In de afgelopen ruim twee jaar is het allemaal 
nog sneller en gebruiksvriendelijker geworden. 
Internet is er nu niet alleen voor het uitwisselen 
van berichten, maar ook voor het opzoeken van 
allerlei informatie. Muziekbestanden, beelden -
ook bewegende-, gegevens over personen en 
organisaties, etc. kunnen worden opgezocht en 
gekopieerd naar de eigen computer. Om infor
matie te kunnen vinden moet deze natuurlijk wel 
eerst op een op Internet aangesloten computer 
beschikbaar zijn. 
In het bestuur van onze familiestichting is aan 
de orde gesteld of het niet tijd was gegevens 
over onze familie op Internet beschikbaar te 
stellen. Zoals u weet is daarna besloten om 
hiermee een proef te nemen. Er is inmiddels een 
abonnement genomen bij provider XS4ALL. 
Dat houdt in dat je op hun computer ruimte 
huurt om je informatie op te zetten en de moge
lijkheid krijgt elektron1sche post te versturen en 
te ontvangen. 

Informatie 
De volgende informatie is sinds medio dit jaar 

beschikbaar: 
I. Genealogische gegevens. Alle gegevens uit 

ons familieboek Het Westlandse geslacht 
Vreugdenhil, bijkans vier eeuwen genealogie! 
J. Verhuist, zijn inmiddels in computerbestan
den opgenomen. Op Internet staat nu de tekst 
van de hoofdstukken Inleiding, Uit het verre 

verleden en Een familie-impressie én de 
gegevens van de eerste vijf generaties. 

2. Een aantal artikelen uit de statuten. 
3. Namen en adressen van bestuursleden. 
4. Produkten uit de Vreugdenhillenwinkel en 

hoe deze te bestellen. 
Verder is het de bedoeling dat ook de verslagen 
van de familiedagen en de inhoud van het meest 
recente nummer van de Vreugdeschakel be
schikbaar komen. Naast het beschikbaar stellen 
van deze informatie is het ook mogelijk elek
tronisch berichten te sturen. Mocht u iets te 
melden hebben, zoals familieberichten, gege
vens over publikaties of iets voor de Vreugde
schakel en vindt u het gemakkelijker dat via de 
computer te doen, dan mag dat uiteraard. 

Adres 
Voor degenen, die bekend zijn met het 
werken met Internet: 
- het adres van de homepage is: 

http://www.xs4all.nl/-famvreug 
- hete-mailadres is: famvreug@xs4all.nl. 
Voor hen die nog niet met Internet werken, maar 
daar wel interesse in hebben: de verbinding met 
Internet loopt normaal gesproken via een 
telefoonlijn naar een provider: een organisatie 
die een computer heeft die op Internet is aan
gesloten. De Nederlandse providers hebben 
meestal zoveel aansluitpunten, verspreid over 
het land, dat er lokaal naar gebeld kan worden; 

Een keer internationaal 
Als u vanuit Rotterdam richting Hoek van Holland rijdt, ziet u een paar kilometer 
voor het verkeersknooppunt Westerlee aan uw linkerhand een aantal vrachtwagens 
en trailers staan, met daarop de naam C. VreugdenbiL U ziet ook een groot gebouw 
met dezelfde naam. Het bedrijf blijkt te staan op het grondgebied van Maasland. 
Sommige dingen fascineren mij en daarom ging het deze keer richting Maasland, 
waar ik op een zaterdagochtend op zijn bedrijf kennis maakte met Cornelis (Cees) 
Vreugdenkil (N X ar). 

Ten geleide 
Er zijn vanuit de lezerskring wat minder 
bijdragen binnengekomen. De oorzaak zal wel 
liggen in de vakantieperiode, hopen we maar. In 
ieder geval zeggen wij dank voor de wel 
ontvangen bijdragen. U vindt in dit nummer, 
naast de vaste rubrieken, interviews met een 
naamgenoot die als gespecialiseerd politie
ambtenaar werkzaam is en met een Vreugdenhil 
die activiteiten ontplooit in het vervoer over de 
weg. Beiden behoren (toevallig) tot de N-tak. 
Verder wordt u op de hoogte gesteld van de 
financiële gang van zaken en van de jongste 
aanwinsten van de bibliotheek en krijgt u up to 
date informatie over de familie op Internet. 
Wilt u voor het volgende nummer een bijdrage 
leveren in de vorm van een geschreven tekst of 
een (telefonische) tip, of door toezending van 
krantenknipseltjes, doet u dat dan s.v.p. vóór 15 
december a.s. Wij blijven uw medewerking zeer 
op prijs stellen! 

Redactie 

dus tegen een zo laag mogelijk telefoontariE1f. 
Voor de verbinding tussen computer en tele
foonnet is een modem nodig: een apparaat dat 
computersignalen omzet in signalen, die ge
schikt zijn voor een telefoonlijn en andersom. 
Goede modems zijn al te koop voor minder dan 
f. 200.-. 
Verder is een abonnement nodig bij een 
provider om toegang te krijgen tot Internet. De 
kosten voor een standaardabonnement zijn ca. 
f. 300.- per jaar. De vereiste programmatuur 

voor elektronische post en voor het zoeken op 
Internet is gratis te verkrijgen via de provider of 
vrij goedkoop via CD-ROMs die los of 
ingesloten in tijdschriften verkrijgbaar zijn bij 
computerwinkels of boekhandels. 

Tom, bibliothecaris 

Naamgenoot Teun en ik arriveerden op het be
drijventerrein op een zaterochtend, rond een uur 
of negen. Links en rechts zie je tal van andere 
transportbedrijven en dat ligt ook voor de hand, 
want het terrein blijkt speciaal voor de vervoers
wereld te zijn ingericht. Je vindt hier alleen be
drijven die met transport en logistiek te maken 
hebben: transportbedrijven, vrachtwagendealers 
en aanverwante bedrijven. Ook de busmaat
schappij Vreugdetours is op dit bedrijventerrein 
gevestigd. 
Toen we in de kantoorruimtes kwamen was 
Cees VreugdenhiJ daar druk aan het telefoneren. 
Omdat hij tijdens het eerste halfuur van ons be
zoek de enige was om telefoontjes op te vangen 
stokte ons gesprek met hem nogal eens. Dat 
Cees internationaal actief is werd duidelijk toen 
bleek dat twee trailers in de haven van Genua 
zoekgeraakt waren. Later bleek evenwel dat ze 
nog aan boord van een vrachtschip waren. Zo 
was dat probleem ook weer opgelost. De tele-

.................................................................. -oktober 1998--



foontjes werden afwisselend in het Frans of het 
Duits beantwoord en kennelijk ging dat Cees erg 
gemakkelijk af. 

Oprichting 
Op bezoek bij zo'n bedrijf en binnenkomend in 
een gloednieuw en prachtig ingericht kantoor
pand vraag je je af hoe zo'n bedrijf tot stand 
gekomen is. Cees beantwoordt zo'n vraag graag: 
'Ik ben ooit begonnen als röntgenfotolasser bij 
Priva. Vervolgens ben ik de opleiding voor het 
beroepsgoederenvervoer gaan volgen en bij 
Priva in het wegtransport terechtgekomen. 
Daarna ben ik bij het transportbedrijf Van 
Spronsen in Monster gaan werken. Dat was een 
groot bedrijf en ik verzorgde daar de 
retourvrachten uit Frankrijk. Met andere 
woorden: ik probeerde het zo te regelen, dat de 
vrachtwagens niet leeg uit Frankrijk behoefden 
terug te keren. Als je met FrankrUk handelt moet 
je natuurlijk het Frans beheersen. Ik sprak eerst 
geen woord Frans en probeerde met handen en 
voeten alles te regelen. Dat lukte natuurlijk niet 
en toen ben ik maar een maand lang naar 
Frankrijk gegaan om er de taal te leren. Ik zat 
intern op een school en kreeg les van een docent 
die alleen maar Frans sprak. Dat was zo 'n goede 
ervaring dat ik mijn personeel tegenwoordig ook 
naar die school stuur. Inmiddels spreken negen 
medewerkers hier Frans!'. 
Uit het relaas van Cees blijkt, dat hij bij Van 
Spronsen adjunct-directeur geworden is, maar 
dat hij bij dat bedrijf wegging omdat er 
problemen waren. Ik wist toen niet precies wat 
ik wilde gaan doen . Een aantal klanten wilde 
evenwel verder met mij in zee. Er was dus een 
basis om als zelfstandige een transportbedrijf op 
te richten. Dat bedrijf is steeds verder gegroeid 
en uiteindelijk hebben we vorig jaar dit pand 
betrokken ' . 

Koeltransport 
Het pand omvat kantoorruimten met de nodige 
voorzieningen zoals een keuken en douche- en 
toiletruimten. Ook zijn er opslagruimten voor 
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goederen. Al deze goederen zijn gekoeld. We 
zien uiteenlopende soorten fruit en kaas. Cees: 
'We slaan de goederen hier op en voeren ze 
door naar andere landen. Fruit komt doorgaans 
uit Zuid-Amerika en wordt hier eveneens op de 
juiste temperatuur opgeslagen . We werken in 
ons bedrijf veel met temperatuurgecontroleerde 
transporten of koel vervoer. Ons wagenpark 
omvat veel trailers en maar weinig trekkers. Een 
aantal eigen rijders rijdt met een vrachtwagen 
voor onze trailers . Ook huren we andere 
transportbedrijven in voor het vervoer van onze 
trailers'. Cees voegt daar nog aan toe dat het 
bedrijfspand op grond staat die vroeger van de 
vader van zijn moeder was en dat het pand dat 
er toen vlakbij stond de Spartelhoeve heette. 

Kinderen 
Inmiddels heeft Cees' jongste zoon ons voorzien 
van koffie en thee. Ook Cees' dochter is 
gearriveerd en zij handelt verder de telefoonge
sprekken af, wat het gesprek met Cees verge
makkelijkt. 
De oudste zoon en de dochter blijken beiden in 
het bedrijf werkzaam te zijn. ZU hebben de 
opleiding in transport en logistiek gevolgd. Ook 
de jongste zoon gaat deze opleiding volgen, 
maar het is nog niet bekend of ook hij in het 
bedrijf aan de slag gaat. 

Internationaal 
Zoals uit het voorafgaande blijkt, wordt er 
internationaal gewerkt. Cees vertelt daarover het 
volgende: 'We hebben een vaste lijndienst op 
Frankrijk (Parijs) en iedereen kan daarvoor 
goederen meegeven. Maar we rijden ook op 
Zweden en Roemenië en hebben vaste lijndien
sten op Malta en West-Duitsland. Er wordt veel 
met koeltrailers gereden en voor dat doel is er 
een speciaal bedrijf opgericht met de naam 
Coolcontrol'. 
Als u dus trailers ziet rijden met deze naam weet 
u dat ook dit rijdend materiaal van Cees 
VreugdenhiJ is. 

Elfstedentocht 
Cees heeft eigenlijk maar één hobby en dat is 
schaatsen. In de zomermaanden skeelert hij om 
te oefenen voor de winter. 'Zodra er natuurijs is 
gaat het kriebelen,' zegt Cees, 'en als er een 
Elfstedentocht wordt aangekondigd pak ik 
meteen mijn spullen en ben weg. Het bedrijf laat 
ik dan aan anderen over'. 
Cees heeft de Elfstedentocht tweemaal gereden 

(Wie zijn dit?) Zie de derde kolom. 

(in 1986 en 1997), een prestatie overigens die 
-zoals gemeld in De Vreugdeschakel- door meer 
Vreugdenbillen is verricht. 'Tijdens de laatste 
tocht stond er veel wind en op een gegeven 
moment had ik een traject van 100 km met 
tegenwind voor de boeg. Toen ik in Bolsward 
aankwam zat ik helemaal stuk. Ik heb mijn 
schoenen uit mijn rugzak gehaald en aan een 
mevrouw gegeven die daar aan de kant zat te 
kijken. Ik deed dat om gewicht te kunnen 
besparen. Ik vroeg aan die dame -ze bleek uit 
Arnhem te komen- de schoenen af te geven bij 
een bevriend transportbedrijf in Arnhem. Ik heb 
die tocht uitgereden, de volgende dag mijn 
Arnhemse collega laten weten dat er een paar 
schoenen gebracht zou worden en hem gevraagd 
ze mee te geven met een auto die mijn kant 
opkwam. Een paar dagen later werd ik opge
beld: de schoenen waren bezorgd en zouden 
meegegeven worden met een vrachtauto die 
langs Maasland reed . Maar weer enkele dagen 
later werd ik opnieuw opgebeld en vertelde men 
mij dat de werkster de schoenen had wegge
gooid omdat ze er gebruikt uitzagen en stonken'. 
Lachend vertelt Cees verder dat hij dit niet leuk 
vond en dat hij nog maanden daarna op die 
werkster liep te mopperen. 'Bij de opening van 
ons nieuwe pand kwam mijn Arnhemse collega 
met de schoenen aanzetten. Hij had er een laten 
verbronzen en die gaf hij mij cadeau. Iedereçn 
op de zaak wist ervan en had mij al die maanden 
horen mopperen. De schoen staat nu in mijn 
kamer en ik kan het paar uiteraard niet meer 
gebruiken'. 

Familiebedrijf 
Tegen het eind van het gesprek kwam ook Cees' 
echtgenote langs met de foto's bij dit artikel. Zij 
heeft ook meegewerkt in het bedrijf: jarenlang 
deed ze de boekhouding. Nog steeds verricht zij 
hand- en spandiensten. Ze heeft zich ook 
beziggehouden met de inrichting van het bedrijf. 
Je kunt dus concluderen dat het gehele gezin 
meewerkt en dat er echt sprake is van een 
familiebedrijf. 
Terug naar de foto's: de ene (voorpagina) is 
gemaakt tijdens de opening en geeft een beeld 
van het gloednieuwe bedrijf en de andere (boven 
links) laat Cees zien (links) met naast hem twee 
commissarissen van het bedrijf. In het midden 
staat Cees' 'pleegvader' . Zijn eigen vader is 
vroeg overleden en er waren toen in het gezin 
acht kinderen in de leeftijd van 12 tot 21 jaar. 
De 'pleegvader' heeft toen de belangen van het 
gezin behartigd. De andere man, in de witte jas 
-de foto is genomen tijdens het slaan van de 
eerste paal- is ook een VreugdenbiL Cees zegt 
over hem: 'Deze VreugdenhiJ werkte bij Van 
Spronsen en vanaf die periode ken ik hem. Zijn 
zoon werkte ook in dat bedrijf. Om te weten om 
wie het ging, werd de vader Vreugdenhitvader 
genoemd. En zo noemen wij hem nog'. 

Waardering 
Het aantrekkelijke van deze bezoeken is dat je 
er wat van leert. Het internationale karakter en 
de drukke werkzaamheden op de zaterdagoch
tend zijn blijkbaar kenmerkend voor deze 
bedrijfstak. En zo krijg je meer waardering voor 
het werk van de transportbedrijven. 

Teun 



'Eervol', of 'volle laag'? 

De weerkundigen hadden het zien aankomen en ervoor gewaarschuwd: noodweer 
in de vorm van onweer en bliksem, regen en hagel en zware windstoten. Maar het 
duurde bijna een hele (zater)dag voor het er op 6 juni jl. echt van kwam. 

Drukkend warm 26-32°C 
Zware windstoten 

Dil tekeningetje stond op 6 juni jl. op de voorpagi
na van het Algemeen Dagblad 

Als je de pers moet geloven begonnen de heren 
meteorologen zich al aardig zorgen te maken. 
Maar de een z'n brood is de ander z'n nood. 
Tegen vijf uur 's middags voltrok de losbarsting 
zich boven het grondgebied van de gemeenten 
Klaaswaal, Puttershoek, Maasdam, Zwijndrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Nieuw
Lekkerland en Streefkerk. In een gigantisch 
grote, donkergroene massawolk, op 500 à I 000 
meter boven het aardoppervlak, bliksemde het 
van links-naar rechts en van boven naar
beneden. Hevige donderslagen volgden, heftige 
windstoten gierden om het huis. Hagelstenen 
waarvan sommige zo groot als kippeneieren 
waren, zwiepten dof roffelend neer op daken, 
kassen, ruiten, vensters, auto's: een onheilspel
lend geraas. 
'Ik stond thuis naar buiten te staren, gebiolo
geerd', vertelde iemand, 'en deinsde terug voor 

het angstige geluid van de bonzende 
hagelstenen op het raam. In het halfduister 
voor me zag ik plotseling de berk naast het 
huis in de volle lengte de tuin in vallen, 
planten, struiken, bloemen en het tuinmeubi
lair in zijn val vernielend. We zijn de 
volgende dag drie uur lang met zes man aan 
het zagen, trekken en sjouwen geweest om de 
boel opgeruimd te krijgen. Toen de bui uitge
raasd en het weer bijna droog was, liep ik naar 
de parkeerplaats voor het huis waar onze auto 
geparkeerd stond: de voorruit vertoonde twee 
flinke barsten en de carrosserie zat vol butsen. 
De schade beliep -zo bleek later- meer dan 
f. 5.000.-. Tot overmaat van ramp werd ik 
enkele dagen later opgebeld door het personeel 
van de stalling vlak in de buurt waar onze 
caravan stond. Of we even langs wilden komen 
om te kijken of ook onze caravan schade had 
opgelopen door vallend glas. Toen we met 
helmen op ons hoofd in de enorme ravage van 
neergevallen glas onze caravan zochten en 
ontdekten, leek de schade op het eerste gezicht 
nog mee te vallen, zij het dat enkele glasscher
ven rechtop in het caravandak stonden. Meer 
dan. f. 4,500.- schade, zo werd bij de expertise 
later vastgesteld. En dat alles als gevolg van een 
-exceptioneel hevige- hagelbui , die nog geen 
vijf minuten duurde ' . 

Volgens de kranten heeft 6-juni 1998 in de ·~ 

weerboeken een speciale vermelding gekregen. 
Een eervolle zelfs, zo werd vermeld. 
'Eervol', vraag je je af. 'Volle laag' lijkt een 
heel wat passender benaming voor wie het 
allemaal overkwam. Eén van hen had natuurlijk 
ook een VreugdenhiJ kunnen zijn. En u raadt het 
al: een Vreugdenhil! 

Jaap (red.) 

Dankbaarheid bij 
50-jarig huwelijksfeest 
Dirk (Dick) van de Poppeen Janny van de 
Poppe-Vreugdenhit (0 X a,3) te Driebergen 
vierden met hun kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen in mei hun 50-jarig 
huwelijbfeest. 
De dankbaarheid overheerste, omdat Dicks 
gezondheid nogal te wensen overliet, maar hij 
op de trouwdag thuis en gelukkig niet in het 
ziekenhuis was. 'Maar na deze dag', schreef 
Janny ons, 'trof ons nog veel verdriet. Een 
kleinkind Carotine, op 5 juni geboren, overleed 
twee dagen later. Op 29 juni overleed Anneke, 
onze dochter, die geruime tijd ziek was. Ze werd 
45jaaroud. 
Onze danktoon ondanks alle verdriet is 
verwoord in Psalm 1 00'. 
We bieden Janny en haar man alsnog onze 
felicitaties aan met de wens dat het met haar 
maar vooral met Dicks gezondheid goed mag 
blijven gaan. 

a " ~ 
t;_ C ~ e G-e'"-1luo.tkk._ig~d~at Groot 

-...; Naaldwijk ons nooit in het 
ongewisse laat: noch over het doen 

l'f \ en laten van Vreugdenrullen in de 
""' regio, noch over het sprintvermogen 

waarover sommige naamgenoten 
blijken te beschikken. Onder het motto; 
's winters hoor je van me als ik met 
schaatsen presteer, 's zomers omdat 

niemand me bij bet fietsen bij kan houden, 
kwam -jawel-André Vreugdenkil (K XIT 1,3) 
uit Ronselersdijk 'in the picture'. Hij won op de 
meet een EGAC-Opel-zomeravondcompetitie
wedstrijd in de A-categorie. Wat dit precies 
voor een ronde was kunnen wij u helaas niet 
uitleggen, maar wie André is weet iedere lezer 
van de Vreugdeschakel op het duimpje. 
e Overigens had dezelfde André al eerder met 
het rijwiel de aandacht op zich gevestigd deze 
zomer. We lazen in de Westlandsche Courant: 
Bij zijn klassieke debuut behoorde André 
Vreugdenbil tot de uitblinkers, verrassend in de 
Waterscbapsronde was zijn dertiende plaats. ??? 
Ook de ploegleider was dik tevreden, stond er. 
En André zelf? Zijn antwoord: nauwelijks drie 
weken later werd hij geen dertiende en ook geen 
twaalfde, maar eerste. Zo werkt dat bij echte 
sportmannen. 
e Marijke Vreugdenkil (C XI aj, 1) -daar is ze 
weer- u weet wel, dat meisje uit De Lier, deed 
ook weer van zich spreken: 400 m (bij de 
meisjes B) in een rijd van 58.05 sec. , een__ 
verbetering van een record dat 21 jaar stand 
hield. En tegelijk de titel: Nederlands kampioe
ne. Dat stond ook in de eerdergenoemde krant. 
Alsnog onze felicitaties. e Wie dacht een 
sportrubriek te lezen zit ernaast. Wij proberen 
slechts uw aandacht te vragen voor Vreugden
billen van beiderlei kunne die om de een of 
andere reden de krant halen. Zoals Jacob Jan 
(Sjaak) Vreugdenkil (C X al) uit Maasdijk die, 
naar Groot Naaldwijk berichtte, 35 jaar in een 
plaatselijk autobedrijf werkzaam was. Men 
hoopt dat hij -'de grote drijfveer van de zaak' 
nog lang en enthousiast met zijn vak bezig zal 
zijn. Wij ook, Sjaak! e Weet u wat de zonale 
Maxim 98, Monopoly 98, Marino 98 , de 
peltatums Confetti 98 en de Bloody Mary 98 
zijn? Wees eens eerlijk. Nee dus. Nu, het zijn 
aldus Kwekersnieuws- geperfectioneerde 
bloemetjes die Handelskwekerij Vreugdenkil 
uit Ronselersdijk 'samen met een ander bedrijf 
uit de bloemensector buiten zet'. e Over 
bloemen gesproken: sinds 19 juni is Bleiswijk 
een prachtige bloemenzaak met de naam 
Bloemenvreugd rijker, een winkel van Anja en 
Jan Pieter Vreugdenkil. Ze waren - aldus het 
blad De Heraut- de eersten die bezit namen van 
een nieuwbouw in het centrum van Bleiswijk. 
'En', zo lazen we, 'daarmee werd een droom 
werkelijkheid' . Op andere pagina's in dit 
nummer is daar eveneens sprake van! e Vorige 
keer sprak uw eindredacteur met Maarten 
Vreugdenkil uit Dieren. De laatste staat in ons 
familieboek vermeld onder K XI j, de eerste 
onder K XI k (zie pag. 271). ZeiK XI k tegen 
K XI j tijdens het interview: 'Ik zie tegen jou 
op', waarop K XI j antwoordde: 'Maar ik zie 
niet op jou neer!' Subtiele Vreugdenhillenhu
mor? Tot de volgende keer! 
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Cornelis Vreugdenbil vond zijn stek binnen hetpolitie-apparaat 

Heerjansdam- Je hoort of leest het wel eens meer als iemand .een goei~.baa~ krijgt of 
als een sportman of -vrouw opvallend presteert: 'Een droom IS werkeliJkheid gewor-
den'. . 
De nu 52-jarige Cornelis (Kees) Vreugdenbil (N XI a), gepokt en gemazeld m ~et 
politiemétier, heeft zo'n moment suprême zo'n 35 jaar g~.Ieden ook beleef~·f!IJ, de 
gebiologeerde lezer van Havank en andere detectiveschriJvers, kon als 17-Jange van 
de Mulo naar de Politieschool in Arnhem. Daarmee was het startschot gegeven voor 
een dynamische carrière, vol geplande maar ook onverwachte ontwikkelingen. 

Cornelis (Kees) Vreugdenhit 
. .plezier in het politiewerk .. 

Naar het zich laat aanzien wachten Kees 
VreugdenhiJ nog vijf minder turbulente jaren in 
actieve dienst. Maar je weet maar nooit. Hij 
voelt zich overigens een zondagskind. Of er dan 
helemaal niets meer te wensen overblijft? Jawel, 
hij had ook graag een poosje bij de Rivierpolitie 
in zijn geboorteplaats Rotterdam aan de slag 
willen zijn. Maar je kunt niet alles hebben. Onze 
naamgenoot is een gelukkig mens, die naar zijn 
gevoel de juiste beroepskeuze heeft gemaakt. 

Opleiding 
Kees verslond in zijn Rotterdamse Mulo-jaren 
detectiveromannetjes. 'Mede door het lezen van 
die spannende verhalen ben ik van lieverlee het 
politiegebeuren gaan romantiseren. Dat had 
niets te maken met gek zijn op uniformen of 
machogedrag. Nee, het vangen van inbrekers en 
hoe dat allemaal in zijn werk ging, dát vond ik 
machtig interessant. En zo'n gevoel groeit dan' , 
zegt hij thuis in Heerjansdam. Hij voegt er nog 
wat aan toe: 'Het mooiste vond ik eigenlijk nog 
het werk van de politiemannen op het water' . 
Zijn vader -timmerman aan de wal bij de 
Holland-Amerikalijn- adviseerde hem destijds 
eerst de HBS-opleiding te volgen, waardoor hij 
later naar hogere rangen bij de politie zou 
kunnen doorstromen. Maar Kees koos voor de 
eerste de beste mogelijkheid na de Mulo om de 
cursus (duur toen!) op de opleidingsschool van 
de Rijkspolitie in Arnhem te gaan volgen. In 
november 1964 -hij is dan net achttien jaar oud
krijgt hij , met het vereiste diploma op zak, zijn 
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eerste standplaats op het platteland toegewezen: 
's-Gravenzande. Het platteland, dat was zijn 
specifieke wens. 
Als hij langer in 's-Gravenzande gebleven was 
zou wachtmeester VreugdenhiJ de zoals bekend 
talrijke naamgenoten in deze gemeente bekeurd 
kunnen hebben. Voor fietsen zonder licht 
bijvoorbeeld, of welke ander ondeugendheid van 
een Vreugdenhil tot enige politionele activiteit 
had geleid. 'Nee, niks daarvan ' , zegt Kees, 'we 
waren destijds met z'n drieën in ' s-Gravenzande 
gestationeerd en een van het trio moest naar 
Zoetermeer. Er werd geloot en ik was de klos. Ik 
had heel graag nog wat langer in deze gemeente 
willen blijven'. Zoetermeer was toen nog maar 
een dorp vergeleken met nu . Voor wachtmeester 
VreugdenhiJ was het eigenlijk maar een 
doorgangsstation, want er waren in die tijd grote 
tekorten aan politiepersoneel in Brabant. Kees 
moet -zo beslissen zijn superieuren- al na een 
jaar naar Raamsdonksveer. Daar werkt hij 
anderhalf jaar. 'Een totaal andere wereld', vindt. 
hij nog steeds. 

Transplantatie 
Natuurlijk wist Kees van meet af aan dat het 
takenpakket van de Nederlandse Rijkspolitie 
lijvig maar vooral veelzijdig was. Eén van die 
taken behelsde de begeleiding van het verkeer. 
Toen aan het eind van de jaren zestig de 
mobiliteit in ons land sterk begon toe te nemen 
en de inzet van politiepersoneel meer en meer 
vereist bleek, naam ook Kees' belangstelling 
voor deze kant van het politievak sterk toe. Hij 
solliciteerde en werd geplaatst bij de Verkeers
dienst van de Rijkspolitie, eerst met als basis de 
Prins Alexanderkazerne in Den Haag, later in 
Driebergen. Voor hij echt aan de slag kan, krijgt 
hij een opleiding van een maand of zes, waarbij 
hem alle geheimen van de autotechniek inclusief 
-om maar eens iets te noemen- de werking van 
remsystemen bij vrachtauto's worden geopen
baard. Zijn kennis van de verkeerswetgeving 
neemt met het (les)uur toe. Na deze opleiding 
begint de surveillancepraktijk. Met de Porsche! 
Weer een jongensdroom die werkelijkheid 
werd? 'Nee', zegt Kees, 'zo autogek was ik niet. 
Maar ik heb natuurlijk wel heel wat ritjes met 
deze snelle auto's gemaakt. Ook ooit eens met 
een container met een nier voor een patiënt in 
het Academisch Ziekenhuis in Leiden . Een heel 
snelle rit daarnaartoe, vanaf de Belgische grens. 
Met de nodige spanning uiteraard. Ik maakte in 
die periode natuurlijk ook kennis met de 
tragische kant van de toegenomen mobiliteit: 
kettingbotsingen, doden en gewonden. En er 
gebeurde toentertijd nogal wat op het -toen nog 
gelijkvloerse- verkeersplein Oudenrijn, waar we 
in het weekend vaak naartoe moesten voor het 
regelen van het verkeer' . 

Opperwachtmeester 
In 1968 -zijn vader was een jaar daarvoor 
overleden- werd Kees VreugdenhiJ op eigen 
verzoek gestationeerd bij de Rijkspolitie in het 
district Dordrecht. Dat betekende ook terug 
thuis in de kost. Hij vindt het tijd voor een 
nieuwe uitdaging en solliciteert naar de 
vrijkomende post van districtsrechercheur. Hij 
wordt aangenomen en moet voor dertien weken 
naar Zutphen om daar de opleiding aan de 
Rechercheschool te volgen. Bovendien staan 
acht weken Apeldoorn op het programma, 
omdat zijn nieuwe baan promotie tot opper
wachtmeester inhoudt en hij op de kaderschool 
in die gemeente de opleiding voor leidinggeven
den moet volgen. Allemaal feiten uit 1973, dat 
een belangrijk jaar is: hij treedt dan ook in het 
huwelijk. Men is kennelijk zeer tevreden over 
het functioneren van onze naamgenoot in 
Dordrecht, want aniper drie jaar later wordt hem 
gevraagd of hij zich ook eens een poosje zou 
willen bezighouden met jeugd- en zedenzaken in 
de Hoekse Waard en op Goeree/Overflakkee, 
plattelandsgebieden dus . Zaken waarbij je moet 
denken aan incest, verkrachting, kinderverwaar
lozing, jeugdcriminaliteit, enz. 
Achteraf zal blijken dat het geen poosje wordt, 
maar dat onze naamgenoot in deze sector van 
het politie-apparaat zijn stek gevonden heeft
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met volle instemming van zijn superieuren, die 
hem later eerst benoemen tot plaatsvervangend 
chef en vervolgens tot chef van de Jeugd- en 
zedenpolitie van het korps Zuid-Holland. 

Reorganisatie 
Maar er is dan intussen binnen de politie heel 
veel veranderd. 'Ik mag herinneren', zegt Kees, 
'aan de ook bij de burgers bekende reorganisatie 
van de Nederlandse politie-organen in 1993. De 
Rijks- en de gemeentepolitie zijn toen opgehe
ven en er werden in plaats daarvan 25 regionale 
politiekorpsen samengesteld. Eén daarvan -het 
korps waar ik deel van uitmaak- is Zuid-Holland 
Zuid. Dat korps omvat ongeveer duizend 
mannen en vrouwen. Er zijn drie districten: 
Dordrecht en de Zwijndrechtse Waard, Gorin
chem en de Alblasserwaard, en de Hoekse 
Waard. Heel belangrijk zijn in de gemeenten 
binnen die districten de GPF'ers, de 
gebiedsgebonden politiefunctionarissen, die de 
oog- en oorfuncties van de politie ter plaatse 
vervullen. Daarnaast beschikt men per bureau 
over surveillancepersoneel en rechercheurs. 
Volledigheidshalve: je hebt technische recher
cheurs, die de technische kant van sporen en 
afdrukken voor hun rekening nemen en tactische 
rechercheurs, die sporen interpreteren. Stel dat 
een vrouw zich bij de politie ter plaatse meldt 
met de mededeling dat zij verkracht is. De 
dienstdoende politiemensen praten dan met haar 
en proberen zoveel mogelijk bijzonderheden te 
verkrijgen. Vervolgens wordt de specialist, in 
dit geval de zedenpolitie van het district, 
gewaarschuwd. Deze functionaris gaat bij de 
vrouw op bezoek. Als er in haar huis sporen zijn 
te vinden wordt de technische recherche 
ingeschakeld en wordt een nader onderzoek 
ingesteld door de tactische recherche. Zij, op 
haar beurt, rapporteert aan de zedenpolitie. 
Komt de recherche er niet uit, dan kan ze 
terugvallen op de districtsrecherche. Deze dienst 



functioneert evenals alle andere specialistische 
diensten van ons korps tijdelijk vanuit Zwijn
drecht'. 

Schokkend 
Uit het gesprek blijkt dat er in de periode, 
voorafgaand aan de reorganisatie, veel is 
gediscussieerd over de prioriteit die aan 
zedenzaken diende te worden gegeven. Ook de 
publiciteit over b.v. incestzaken en misbruik van 
jeugdige personen is sterk toegenomen. 'Er 
komt inderdaad veel meer naar buiten dan 
vroeger', aldus Kees Vreugdenhil. 'Dat betekent 
m.i. niet dat er vroeger minder gebeurde. Ook 
leidt die toegenomen publiciteit niet tot meer 
misbruik. Je zou je zelfs kunnen afvragen of het 
aantal mensen, dat gefrustreerd rondloopt als 
gevolg van meer publiciteit, niet afneemt. Maar 
ja, ik ben natuurlijk geen psycholoog. Het is en 
blijft een uitermate moeilijke materie. Nog geen 
jaar geleden werd ik geconfronteerd met een 
kinderporno-affaire in een gezin in Dordrecht. 
Zo op het oog mensen op wie niets aan te 
merken viel. Maar ze verspreidden wel schok
kende afbeeldingen waarop hun eigen kinderen 
te zien waren. Niet te geloven voor een normaal 
mens. Deze afbeeldingen werden via Internet 
internationaal verspreid. Zo ruilden deze mensen 
pornoplaatjes met een gezin in Brazilië. Praat je 
met dat soort mensen, dan constateer je een 
verkniptheid van geest die je niet voor mogelijk 
houdt. De ervaring leert dat veel van deze 
mensen zelf ooit zijn misbruikt. Overigens heeft 
deze affaire, die bijna opgelost is, maar waarin 
nog geen berechting heeft plaatsgevonden, niets 
te maken met de kinderpornozaak in Zandvoort, 
waaraan nationaal en internationaal zoveel 
aandacht is besteed ' . 

Levenslang 
Van 1993 tot 1997 is onze naamgenoot actief 
geweest als chef van de algemene recherche in 
de Hoekse Waard. 'Even iets anders dan alleen 
maar jeugd- en zedendelicten', zegt hij erover. 
'Overigens is het goed geweest dat ik tijdelijk 
wat afstand heb genomen van de problematiek 
waarmee ik me qualitate qua sinds 1976 moest 
bezighouden. Maar denk niet dat het allemaal 
pais en vree was in de Hoekse Waard. Zo 
herinner ik me dat we te maken kregen met een 
lijk in een sloot in Numansdorp. Het was het 
lichaam van een doodgeschoten man. Via 
vingerafdrukken kwamen we er achter dat hij 
Oostenrijker was en afkomstig uit Innsbrück. 
Goed, wij daarheen voor verder onderzoek. Dat 
leidde uiteindelijk tot aanhouding van een 
verdachte, ook Oostenrijker, in Zwitserland. Die 
man kon dus niet aan Nederland worden 
uitgeleverd, omdat landen dat niet doen met 
eigen onderdanen. Maar uitlevering aan 
Oostenrijk was natuurlijk wel mogelijk. En wat 
bleek? De man zat in de drugshandel, wist dat 
de man die hij in Nederland zou doodschieten 
met veel geld op zak liep voor de afhandeling 
van een drugszaak, en kreeg van de Oostenrijkse 
rechter zijn verdiende loon: levenslang' . 

Het is met iemand die 35 jaar in het politievak 
zit, die liefde heeft voor en plezier in zijn werk 
en die een flinke ervaring heeft opgedaan in 
uiteenlopende disciplines van het politie
apparaat, goed en leerzaam praten over tal van 

zaken waarvan je als belangstellende krantenle
zer een heel klein beetje weet hebt gekregen: de 
zaak Groningen, wel of niet één of twee 
ministers voor de politie in ons land, verkeers
problemen, pedofiele gedragingen van 

leerkrachten, kinderpornografie, etc. Daarnaast 
praat hij graag over onze familiestichting en de 
Vreugdeschakel, die ten huize van Cornelis 
Vreugdenhil graag wordt gelezen. 

Jaap (redactie) 

Bibliotheekberichten 
Schrijven en denken aan familiebibliotheek 
Na de verschijning van de laatste aflevering van de bibliotheekberichten zijn weer 
publicaties van een aantal familieleden aan mij toegezonden. 

Zo zijn er van de hand van Mies Vreugdenbil 
(0 X f,l) weer enkele boeken verschenen en wel: 
1. Eva: trilogie/Mies Vreugdenhil.-Kampen; De 

Groot Goudriaan, 1997-ISBN 90-6140-554-8. 
Deze trilogie bestaat uit de delen Brief aan 
Eva, Eva vindt het geluk en Wolken rond 
Eva, die eerder afzonderlijk zijn uitgegeven. 

2. Maskers/Mies Vreugdenhil.-Kampen; De 
Groot Goudriaan, 1998- ISBN 90-6140-578-
5, een roman over een jonge vrouw. 

3. Een steen door het raam/Mies Vreugdenhil.
Kampen; Kok Voorhoeve, ISBN 90-297-
1576-6. Dit is een kinderboek, niveau 
basisschool , waarin het probleem discrimina
tie ter sprake komt. 

Tiemen Vreugdenhil (N X j) stuurde mij twee 
overdrukken toe van artikelen van zijn zoon 
Willem Vreugdenbil (N XI o), die zich 
bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek op 
het gebied van contactlenzen en die werkt in de 
Contactlenspraktijk Oculenti in Rotterdam. 
Deze artikelen zijn: 
1. Comparison of changes in cornea! thickness 

under low and high Dk rigid contact lenses/ 
Willem Vreugdenhil, Annette J.M. Geerards 
and Houdijn W. Beekhuis.- Joumal of the 
British Contact Lens Association, 19, 113-
115 (1996). 

2. Verlängertes Tragen von Kontaktfinsen bei 
Kindern mit angeborener Katarakt/ 
W. Vreugdenhil, W.J. Rijneveld, R. Koster. -
Contactologia 18, 184-188 (1996). 

Een nieuw echtpaar Vreugdenhil, 
onze secretaris Aat met zijn bruid! 

In de Vreugdeschakel van februari 1998, 
nummer 39, is een interview van redacteur Teun 
verschenen met dierenarts Lies Vreugdenbil 
(C X s,4). Tijdens dit interview gaf zij een 
afdruk van een artikel van haar hand mee, dat al 
in 1969 is verschenen, maar dat ik nooit heb 
kunnen traceren omdat computerbestanden 
meestal niet zo ver teruggaan en tijdschriftarti
kelen vaak niet in catalogi van bibliotheken zijn 
te vinden. De titel van het artikel luidt: Energie
balans en warmteregulatie bij de witte leghorn/ 
C. Romijn en E.L. Vreugdenhil. -Tijdschrift 
voor Diergeneeskunde, 94, 427-453 (1969). 

Verrassing 
Het is altijd weer een leuke verrassing om 
boeken of tijdschriftartikelen in de bus te 
vinden. Hartelijk dank daarom aan de desbetref
fende familieleden. Toch vind ik dat het aantal 
verrassingen dat mij ten deel valt, veel te laag is. 
Ik ben er bijna zeker-Yan, dat er in het afgelopen_ 
half jaar tientallen boeken en tijdschriftartikelen 
zijn gepubliceerd. Via computerbestanden kom 
ik wel achter de gegevens van de meeste 
publicaties, maar het zou natuurlijk wel zo 
aardig zijn als de bibliotheek van onze familie
stichting zou kunnen beschikken over de 
publicaties zelf. 
Vandaar: schrijvende familieleden, denk ook 
eens aan de bibliotheek van de Familiestichting 
Vreugdenhit en stuur uw publicaties naar de 
bibliothecaris. 

Tom, bibliothecaris. 
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Aantal donaties is in 1997 gestegen 

Overzicht 

Met dankbaarheid heeft het bestuur van onze familiestichting vastgesteld, 
dat na de daling in 1996 het aantal donaties vorig jaar weer is gestegen. 
Ook het bedrag, dat dankzij donaties ontvangen werd, was hoger dan in 
1996. Het aantal donaties steeg tot 431: het hoogste aantal dat in de 
afgelopen tien jaar werd bereikt. Het totaalbedrag was in 1995 nog net 
iets hoger. 

Hieronder vindt u het overzicht van de inkomsten en uitgaven in 1997 
vergeleken met die in het jaar ervoor: 

Ook de verkoop van artikelen uit de Vreugdenhillenwinkel is weer 
gestegen. Als gevolg van de daling van de rente waren de rente
opbrengsten flink lager. Aan de uitgavenkant viel de daling op van de 
kosten verbonden aan de uitgave van de VreugdeschakeL Deze daling 
was het gevolg van een verbeterde berekening over een aantal jaren van 
de btw op de drukkosten. Al met al kon na twee jaar weer een positief 
resultaat worden behaald. 
Voor het lopende jaar zijn de donaties al voor een groot deel binnen. 
Mocht het u ontschoten zijn uw donatie voor 1998 over te maken, dan 
vragen wij u vriendelijk hieraan te denken, als u binnenkort een aantal 
andere betalingen gaat verrichten. 
Wij van het bestuur en van de redactie zijn weer druk in de weer om uw 
aandacht op onze familiestichting gevestigd te houden. Uiteraard -maar 
dat is eigenlijk onnodig om op te merken- hebben we daarbij uw 
volledige steun nodig! 

Jaap, penningmeester 

We ontvingen: 
Aantal 
Donaties 
Verkoop boeken 
Verkoop wapens 
Verkoop winkel 
Rente 
Advertenties 
Diversen 

We gaven uit voor: 
Vreugdeschakel 
Bestuurskosten 
Familiedag & winkel 
Algemene kosten 
Bankkosten 

f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f . 

f. 

f. 
f. 
f. 
f. 
f. 

f. 

1997 
431 

11 .346,50 
750,00 

50,00 
201,50 

1.071,26 
0,00 
0,00 

13.419,26 

8.784,70 
660,15 
139,01 
311,00 

0,85 

9.895,71 

1996 
384 

f. 10.458,76 
f. 75,00 
f. 25,00 
f. 195,50 
f. 1.393,51 
f. 0,00 
f. 0,00 

f. 12.147,77 

f. 11.158,86 
f. 708,65 
f. 105,60 
f. 181,00 
f. 1,54 

f. 12.155,65 

Saldo ontvangsten/uitgaven f. 3.523,55 f. -7,88 

Vreugdenhilkroniek 
De gegevens hebben ditmaal betrekking op 
mutaties in de burgerlijke stand tussen 1 januari 
en 30 juni 1998. 

Geboren 
14.03.98 te De Lier, Frank, zoon van Machiel 

VreugdenhiJ (D XI d,2) en Cecilia 
C.M. Kester 

24.04.98 te Amsterdam, Sanne Liza, dochter 
van Arie Maris Vreugdenhit 
(C X y,2) en Susanna W. Sauerbreij. 

Gehuwd 
20.05 .98 te Naaldwijk, Johannes Mafthijs 

Vreugdenkil (C XI b,5) met Sandra 
van Rijn, geboren 29 maart 1971 te 
Bergschenhoek, dochter van Emanuel 
J. van Rijn en Clazina J. Wor. 

26 .06.98 te Rotterdam, Lucas Andreas 
Vreugdenkil (A XII a), met Linda 
Erika Kwak, geboren 14 februari 
1973 te Rotterdam, dochter van 
Antonius G. Kwak en Maaike M. 
Poort. 

Overleden 
04.01.98 te Rotterdam, Nicolaas Mesman 

(NIX f,6) 
06.01.98 te 's-Gravenzande, Joehem Vreug

denkil (C X u) 
18.01.98 te ' s-Gravenzande, Margaretha 

Vreugdenkil (D IX e,1) 
22.01.98 te Naaldwijk, Johanna Frederika 

Hendrika Harlaar (C Xe) 
21.02.98 te Rotterdam, Arie Marinus Vreug

denkil (N X p) 
27.02.98 te Naaldwijk, Adriana Vreugdenkil 

(C IX b,1) 
18.03 .98 te Monster, Neeltje Vreugdenkil 

(0 VIII g,6) 
23.04.98 te 's-Gravenzande, Elisabeth van den 

Burg (C X k) 
03.05.98 te Naaldwijk, Emma Johanna 

Steenks (C IX w) 
14.06.98 te Domburg, Arie Kuijvenhoven 

(D IX b,8). 

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

De secretaris 

Doorstortingofovermakingvanhetbedrag naar de Familiestichting Vreugdenhil, 
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ondervermeldingvanhetdesbetreffendeartikel,zijnverkrijgbaar. 
afschrift Stichtingsakte Familiestichting VreugdenhiJ 7.'3J 
boek 'Het Westlandsegeslacht Vreugdenhil, bijkans viereeuwen 
genea/ogie'door J . Verhulst(475pagina's) 75,00 
reproductie familiewapen, ware grootte, mettoelichting 25,00 
borduurpatroon familiewapen, A3 formaat, mettoelichting 3,00 
herinneringsbord Vreugdenhillendag 06.1 0.90 (Delfts blauw) 37,50 
Vreugdenhillen(strop)das metfamiliewapen (in blauwen grijs) 19,50 
balpen met inscriptie: Familiedag 1995 VreugdenhiJ 7,50 

Hetartikelwordtutoegezonden. Na telefonischeafspraak(buitenkantooruren) 
kuntudezeartike/enechterookafha/enbijonzesecretarisAat Vreugdenhil. 

Speciale mokken uitverkocht 
VanonssecretariaatvemamenwijdatdevoorraadVreugdenhillenmokken 
(wit metblauwe opdruk) op is en datditartikel niet meerverkrijgbaar is. 

De Vreugdeschakel is een uitgave van de 

FAMILIESTICHTING VREUGDENHIL 
Oplage: 
ISSN: 

1200 
1384-8216 

16e jaargang, nummer 41 

Voorzitter: 
Drs. D. Vreugdenhil, 
Willem Alexanderplantsoen 155, 
2991 NC Barendrecht, 
tel.: 0180-615453 (buiten kantooruren). 

Secretaris: 
Drs. A.M. VreugdenhiJ RA, 
Hohorst 24, 
2678 DD De Lier. 
tel.: 0174-516173 (buiten kantooruren). 

Penningmeester: 
J.P.Ch. Vreugdenhil, 
Lariksdreef 25, 
3137 PH Vlaardingen, 
tel.: 010-4750032 (buiten kantooruren). 

Bibliothecaris: 
Dr. Th. Vreugdenhil, 
Muzenlaan 95, 
2353 KC Leiderdorp, 
tel.: 071-5413809 (buiten kantooruren) . 

Redactie: 
J. VreugdenhiJ (eindredacteur), 
Daniël v.d. Merwedestraat 7, 
3341GB Hendrik ldo Ambacht, 
tel.: 078-6815066. 

Kopij: 
Gaarne zenden aan de redactie . 

Advertenties: 
Voor Vreugdenhillen en niet-Vreugdenhillen is er 
gelegenheid in de Vreugdeschakel te adverteren. 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de 
secretaris drs. A.M. VreugdenhiJ RA of de penning
meester J.P.Ch. VreugdenhiJ (adressen zie boven). 

Postbank nr. 53.11.808 
t.n.v. Familiestichting VreugdenhiJ 

Wilt u de Familiestichting VreugdenhiJ moreel en 
financieel steunen, dan wordt dat zeer op prijs 
gesteld. De minimale donatie bedraagt f 25,- per 
jaar. Giften klein of groot zijn uiteraard welkom. 
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