
Relaties aanhalen met naamgenoten in het buitenland 
Bij de verschijning van de eerste Vreugdeschakel in dit jaar wens ik u, mede namens 
alle andere bestuursleden, alsnog een heel gezond en voorspoedig 1999 toe. Al op 
voorhand kon men dit jaar een bijzonder jaar noemen. Het is immers het laatste jaar 
van de twintigste eeuw. Een jaar van bezinning op de afgelopen honderd jaar. 

Al voor de jaarwisseling en ook daarna is deze bezinning in kranten en tijdschriften aan de orde gesteld 
en in gang gezet. De schrijvers zou je grofweg kunnen indelen in twee categorieën. De ene groep kijkt 
terug en benadrukt de negatieve kant van een wereldbeelden. 
aantal voornamelijk maatschappelijke ontwik- Wel kunnen er opmerkingen worden gemaakt 
kelingen. Daarbij gaat het om de verloedering van over onze 'eigen' eeuwwisseling. Want wij heb-
normen en waarden, de individuali- ben natuurlijk een aantal items in onze 
sering, de stagnatie in de politieke portefeuille. Zo is het de bedoeling om in 
besluitvorming of om de slechte kwa- de volgende eeuw meer tijd en energie te 
liteit van tv-programma' s. Soms lijkt besteden aan Vreugdenhillen in het bui-
het einde van onze beschaving nabij. tenland. Op het moment dat de website 
De andere categorie benadrukt de van de stichting op Internet stond is zij al 
positieve kant van de ontwikkelin- 'geglobaliseerd'. Maar deze website zal 
gen. Van de overgang naar de vol- niet meer dan een springplank blijken 
gende eeuw worden belangrijke im- om als familiestichting de grenzen te 
pulsen verwacht: op het terrein van gaan verleggen en de relaties met de 
de techniek, de mode of de maat- Vreugdenhillen in het buitenland stevi-
schappij. ger aan te halen. Op welke wijze dat zai 

Maar de Familiestichting Vreugden
hiJ bestaat nog lang geen honderd 
jaar. Daarom kan het bestuur niet 
terugzien op een hele eeuw van acti
viteiten en gebeurtenissen, om op 
basis daarvan allerlei verwachtingen 
te formuleren. Weliswaar bestaat 
onze stichting, dankzij uw medeleven en uw fi
nanciële steun, al een respectabel aantal jaren 
maar dat betekent niet dat het bestuur zich preten
ties kan veroorloven ten aanzien van allerlei 

gebeuren staat nog niet vast. 
En verder dient zich natuurlijk in het jaar 
2000 een (vierde) reünie aan. Al in de 
loop van dit jaar zal het bestuur zich 
buigen over de invulling van het pro
gramma. Er is weer een werk
zaam jaar van start gegaan. En 
mocht u ideeën hebben, dan ho

ren we dat heel graag van u. 

Dirk Vreugdenhil, voorzitter 

Jaarlijkse donatie 
Het eerste nummer van een nieuw jaar en traditie
getrouw een oproep op de voorpagina tot finan
ciële ondersteuning van het werk van onze familie
stichting. Met dankbaarheid hebben wij vastge
steld dat u ons deze steun tot nu toe graag hebt 
gegeven en daarom vertrouwen wij erop, dat u dat 
ook in 1999 zult doen. Bij dit nummer treft u een 
stortingsbiljet aan, dat u kunt gebruiken voor het 

storten van uw bijdrage. Na invulling 
ontvangen wij het gaarne van u terug. De 
minimale donatie per jaar bedraagt, zoals 
u weet f. 25.-, maar hogere bedragen zijn 
natuurlijk van harte welkom. 
Voor uw reactie zeggen wij u bij voorbaat 
hartelijk dank! 
Het bestuur 

In Vreugdeschakel nr. 37 van juni 1997 hebben wij u Wijnand van der Schee te 
Calgary (Alberta, Canada) voorgesteld, wiens grootmoeder een Vreugdenbil 
was. Hij heeft gezocht naar genealogische gegevens van de Amerikaanse 
nazaten van Cornelis (Kees) Vreugdenbil (K VIII,e). 
Een paar maanden geleden gaf Hess R. Roorda uit Rock Valley (lowa, USA) 
onze stichting te kennen, dat bij ip de jaren tacht~g een boek had samengesteld 
over de lotgevallen van de familie Cannegieter. Hij had daarbij vastgesteld dat 
een van Cornelis Vreugdenbil doèhters, Maggie (Grietje), in Amerika in het 
huwelijk was getreden met een Cannegieter. Hij stuurde ons informatie toe, 
ontleend aan zijn boek. Aa de hand daarvan én op basis van de gegevens die in 
ons familieboek zijn gepubliceerd (zie pagina 233) stelden wij het bijgaande 
artikel samen. Lees verder op pag 2. 

-------------------• februari 1999 

Ten geleide 
De redactie sluit zich graag aan bij de goede 
wensen van het bestuur voor 1999. Ook zegt zij 
dank voor de Kerst- en Nieuwjaarskaarten van 
een aantal lezers. 
Het eerste nummer van 1999 brengt een artikel 
over de lotgevallen van in de jaren 1882/1884 
naar de V.S. geëmigreerde naamgenoten, die het 
aanvankelijk verre van gemakkelijk hadden. Er 
zijn reacties vergaard op de Internet-activiteiten 
die in het vorige nummer werden belicht. U vindt 
ook een bijdrage van de 82- jarige Ada Vreug
denhil. Teun interviewde ditmaal een achttien
jarige Vreugdenhil en u leest wat een gedicht kan 
oproepen. En natuurlijk zijn er weer de vaste 
rubrieken. 
Blijft u vooral attent op eigen inbreng. Stel eens 
een lezenswaardige bijdrage samen of tip de 
redactie schriftelijk of telefonisch over iets of 
iemand. 
U kunt ook volstaan met het sturen van 
krantenknipseltjes, die verband houden met 
Vreugdenhillen . Hoe het ook zij, blijf meewerken 
aan ons (; uw) blad. Hebt u dus iets voor het 
volgende nummer, zend het of bel de redactie 
(078-6815066) vóór 15 april a.s. 

Redactie 

In het kader van de viering van 800 Naaldwijk is 
een fototentoonstelling gehouden. Onderwerp: 
Naaldwijkse, Honselersdijkse en Maasdijkse 
families. Bij de voorbereiding ontving onze 
secretaris onder meer deze foto met familieleden 
uit Hoek van Holland. V.l.n.r. Willem Vreugdenhil 
(J VIII a, 1), oveneden in 1954; Willem 
A. Vreugdenhil (J X a), Leendert Vreugdenhil 
(J IX a), oveneden in 1976; Joanna M. Overkleeft
Vreugdenhil (J IX a,2), die de foto instuurde en 
Willemijne J. VreugdenhU-van der Put (J IX a), 
oveneden in 1951. 
De foto werd in augustus 1938 genomen op de 
boerderij aan de Bonnenweg 50 in Hoek van 
Holland. Vermeld werd dat deze boerderij in 
de meidagen van 1940 als gevolg van 
oonogshandelingen door brand werd getroffen. 

1-



Maggie Cannegieter-V reugdenhil in Amerika 

Maggie, oorspronkelijk Grietje, Vreug
denhil, de oudste dochter van Cornelis 
VreugdenhiJ (K VIII, e) en zijn derde 
vrouw Cornelia Doorduijn, werd op 21 
maart 1869 geboren op een boerderij in 
Schipluiden. Haar vader was boer en 
volgens Roorda's gegevens zeer goed 
ontwikkeld. Toen ze een jaar of vijftien 
was emigreerde ze met de overige 
gezinsleden naar de Verenigde Staten. 
Na aankomst in New York reisde het 
gezin verder naar New Holland in de 
staat South Dakota. Wàarschijnlijk heeft 
ze daar al spoedig Johannes Cannegieter 
ontmoet, want nog geen twee jaar later, 
op 15 april 1886, trouwen beide jonge 
mensen. Maggieis dan 17 jaar, haar man 
meer dan tien jaar ouder. 

Johannes Cannegieter was op 30 december 1857 
geboren in het Friese Witmarsum. 
In 1882 besloten Johannes en zijn vriend Hessel 
Roorda hun geluk te gaan zoeken in de Nieuwe 
Wereld. Ze gingen in Rotterdam aan boord van de 
Schiedam, van de Holland-Amerika Lijn. Be
stemming: New York. Het werd bepaald geen 
gezellige overtocht. De Schiedam kreeg eerst pro
blemen met de voortstuwing en vervolgens kwam 
het schip in een stormgebied terecht. Het dreigde 
zelfs te zinken. Veel passagiers raakten in paniek. 
Johannes niet. Hij merkte droogjes op dat als je 
toch moest verdrinken het niet uitmaakte of je 
wakker bleef dan wel lag te slapen. En met deze 
woorden draaide hij zich nog eens om in zijn kooi. 

Storm 
Het liep allemaal goed af. Na aankomst in new 
Y ork stapten de twee vrienden op de trein naar 
Sioux County, Iowa. Johannes werkt daar op een 
aantal boerderijen, tot hij besloot naar New Hol
land in South Dakota te gaan. Erg gemakkelijk 
had hij het niet, want hij sprak geen Engels. Maar 
hij was erg muzikaal en had bij zijn vertrek uit 
Nederland zijn fluit meegenomen. Daardoor kon 
hij zich nog een beetje vermaken. 
Kennelijk werd het allemaal heel anders toen hij 
Maggie Vreugdenl:til ontmoette. Toen Johannes 
bijna twee jaar getrouwd was, ontsnapte hij aan 
een groot gevaar. Op 12 januari 1888 had hij zijn 
buurman geholpen bij het op stal zetten van het 
vee, want er dreigde een hevige sneeuwstorm. Op 
weg naar huis werd Johannes hierdoor overvallen. 
Hij zag niets meer en raakte de weg kwijt. Toen 
hij, toen de storm wat afnam, even probeerde op 
adem te komen, zag hij een streep licht achter 
zich. Hij liep een eindje terug en zag dat hij zijn 
woning voorbij gelopen was. Als de storm niet 
geluwd was zou hij net als vele anderen in het 
vreselijke weer omgekomen zijn. 
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Wie Nebraska zegt, zegt koeien. Hier ziet u er enkele tientallen van de 
in totaal90.000 (!) van een bedrijf in het stadje Braken Bow. Foto: Loes 
van Dalen Vreugdenhit (K X e,3}, zomer 1998. 

Ontberingen 
Enkele weken later werd het eerste kind, Corne
lius Jacobus, geboren. Later zou in New Holland 
ook Kate ter wereld komen. Maar Johannes en 
Maggie hadden moeite het hoofd boven water te 
houden: jaren van droogte ondermijnden in deze 
gebieden in Amerika het bestaan. Na jaren van 
ontbering en het mislukken van de oogst verhuis
de het gezin naar Hornick in de staat Iowa, waar 
Johannes een baantje vond als baanvakarbeide.r 
bij de spoorwegen. Hier werd het gezin verrijkt 
met vijf kinderen: Mary, Cora, Nellie, Ann en 
John maar na alle droogte die ze in South Dakota 
hadden meegemaakt moesten ze in Hornick eens 
met een boot uit hun ondergelopen huis worden 
gered. 

Familieleven 
Een paar huizen verder woonde Maggie's broer 
John (Jan in ons familieboek, zoon uit het eerste 
huwelijk van Cornelis, pag 233). 
Hij woonde er alleen. Na de dood van zijn vrouw 
was John van zijn familie vervreemd. Twee van 
zijn (vier) kinderen, Neal en Cora, waren door opa 
en oma Vreugdenbil in huis genomen. Op hun 
boerderij woonde ook hun andere zoon Jake (Ja
cob, het vijfde kind uit het derde huwelijk, pag. 
233). Meestal gingen de Cannegieters op zondag 
naar opa en oma om eens lekker te worden ont
haald. Ze gingen dan per boerenkar en kwamen 
meestal weer thuis metiets bijzonders, zoals groen
ten, fruit of watermeloenen. 

Verhuizingen 
De Cannegieters woonden tot 1898 in Hornick. In 
dat jaar kreeg Johannes een kleine erfenis van 
vaders kant uit Nederland. Het geld gebruikte hij 
als eerste betaling voor een boerderij drie mijl ten 
oosten van Hornick, in de heuvels. Tot 1904 bleef 
de familie daar wonen. In dat jaar werd de boerde
rij ingeruild voor een andere in Antelope County, 
Nebraska. Zeven jaar later, in 1911, werd ook 
deze boerderij ingeruild: dit keer voor één in 
Sioux County, Iowa, drie mijl ten oosten van 
Hudson, South Dakota. De reden voor deze laatste 
verhuizing was van religieuze aard: het gezin 
wilde weer terug in de kerkelijke atmosfeer, die ze 
in Nebraska, door de lange afstanden, node had 
gemist. 

Hartaanval 
Lichamelijk was Johannes er minder goed aan toe, 
omdat hij aan astma leed. Het boerenbedrijf draai
de geheel om zijn oudste zoon Cornelius. Men 
verhuisde weer, nu naar een boerderij vijf mijl van 
Rock Valley. De familie woonde daar toen Corne
lius in 1914 verdronk in de Rock River. Voor het 
boerenbedrijf was men daarna afhankelijk. van 
ingehuurde krachten. Op 5 januari 1919 sloeg het 
noodlot opnieuw toe: Johannes Cannegieter stierf 
als slachtoffer van een hevige griepepidemie. Na 
zijn dood zette Maggie samen met de nog thuis
wonende kinderen het boerenbedrijf voort. Ze 
trouwde later met Lawrence Gorter en woonde 
een tijdje in Doon, Iowa. Maar weer later kochten 
Maggie en Gorter een huis in Rock V alley. 
Tijdens een autorit reed Gorter tegen een jong 
schaap op de weg. De botsing had voor Maggie 
nare gevolgen: ze brak een been. Omdat ze aan 
suikerziekte leed traden er complicaties op, waar
na het been moest worden afgezet. Toen ze weer 
aan de beterende hand was kreeg ze een hartaan
val, waaraan ze op 15 maart 1933 overleed. Zowel 
Maggie als Johannes ligt begraven op het kerkhof 
van Rock Valley naast de graven van de Roorda ' s. 

Uit de door Hess Roorda verzamelde ge
gevens blijkt dat ook Cornelis (Kees) 
Vreugdenhil (K Vlll.e) het aanvankelijk 
als gevolg van de droogte moeilijk heeft 
gehad en zijn pacht niet kon betalen. Hij 
verhuisde later met zijn huisgenoten van 
New Holland. South Dakota naar Hor
nick, lowa en nog weer later naar Sioux 
County. lowa. Cornelis. een aardige man. 
erg gelovig en actief in het kerkelijk werk. 
stierf daar op I april 1913. Zijn vrouw 
Cornelia overleed op 22 juli 1923. Beiden 
zijn begraven op het Lebanon Cemetery. 
Zoon Jan (lohn) kreeg vier kinderen. doch
ter Maggie (Grietje) zeven. zoon Jake 
(Jacoh) negen en Cora (Jacoba Wilhelmi
na) elf. 



Herinneringen aan mijn vader 

Kort geleden las ik een prachtig artikel over Guillaume van der Graft (pseudoniem 
van Willem Barnard), emeritus-predikant en dichter, die afgelopen zomer de driejaar
lijks toegekende literaire Sjoerd-Leikerprijs ontving voor zijn gehele poëtische 
oeuvre: in het bijzonder voor zijn gedichtenverzameling Mythologisch, gedichten oud, 
nieuw en herzien, 1997. 
Heel intrigerend was de titel van het artikel: God stuurde de dichters om geluk te 
brengen. Geen filosofen of vormingswerkers, maar poëten. 

De Heilige Schrift is vol van hun werk, pure 
poëzie. Zang betekent daarom erg veel voor Van 
der Graft, die ook een van de prominente tekst
schrijvers is van het Liedboek voor de Kerken. Hij 
werkte daarbij samen met o.a. de in 1995 overle
den dichter en historicus J.W. Schutte Nordholt 
die -zoals hij ooit dichtte- 'uit mogelijkheden 
bestond als een zangersmond, die makkelijk zich 
plooide tot een lied'. Deze Schulte Nordholt, zo 
herinnerde ik me tijdens de lezing van het artikel, 
maakte ooit eens een gedicht voor Guillaume van 
der Graft. 
Altijd als ik dat gedicht weer eens tegenkom en 
het herlees, moet ik op een droevige manier aan 
mijn vader denken. De titel van het gedicht luidt: 
'Dominee zijn' en de eerste strofe als volgt: 

Dominee zijn op een dorp 
ergens in Overijssel, de groet en goedhartige 
vloek 
der boeren beantwoorden met 
een gebaar als een zegening, zeggen: 
'het weer slaat om, er komt regen' . 

Ergens in Overijssel, dat spreekt mij natuurlijk 
heel direct aan, want daar ligt ook het dorp waar 
de domineescarriëre van mijn vader -C01·nelis 
Arend Vreugdenhil- in juni 1924 begon. 
Mijn vader, een enigszins gesloten stadsjongen, 
naar verluidt regelmatig de knapste van de klas. 

Nog geen 25 jaar oud komt hij zichzelf nogal eens 
tegen in een kast van een huis en hij wordt buiten 
de pastorie door honderden vreemde mannen en 
vrouwen vol verwachting en doorgaans onderda
nig tegemoetgetreden, zolang hij voor hen een 
instituut blijft. 
Als ik herlees 'Dominee op een dorp, ergens in 
Overijssel' en ik probeer in zijn huid te kruipen, 
dan slaat de angst mij om het hart: '0, als dat maar 
goed gaat jongen, waar ben je aan begonnen?' En 
als ik dan verder lees, denk ik: Zou hij de groet van 
de boeren beantwoord hebben? Als hij met zijn 
fiets op stap ging had hij in mijn herinnering altijd 
een hoed op. Alleen tijdens vakanties in het 'do
mineesdorp' Katwijk aan Zee droeg hij een pet, 
een witte met een klep. Die zette hij kennelijk 
buiten nooit af, want als hij na vele zonnige weken 
weer op de kansel stond zag je op zijn voorhoofd 
een smalle witte streep boven zijn gebruind ge
zicht, waardoor hij nog bruiner leek dan hij was. 
Tja, en dat was dan weer aanleiding voor sommige 
gemeenteleden om schande te roepen: 'Da's toch 
geen gezicht op de preekstoel; 't lijkt wel een 
neger. Over wereldgelijkvormigheid gesproken .. !' 
Hij had inderdaad ook zoiets als een gebaar wan
neer hij iemand groette. Hij strekte dan zijn rech
ter wijsvinger en tikte ermee tegen de rand van 
zijn hoed, knikte met zijn hoofd en perste zijn 
lippen daarbij zichtbaar op elkaar. Voor een ge-

Eerste herinnering 

Deze maand wordt ze 82. Ze is de oudste dochter uit een predikantsgezin, bracht na 
haar studie een belangrijk deel van haar leven door in de apotheek en woont nu al 
geruime tijd in Den Haag. De gemeente Maasland -daar gebeurde het- heeft voor haar 
een speciale betekenis, wat blijkt uit haar eerste herinnering, die ze hier op poëtische 
wijze weergeeft. 

Mijn eerste bewuste levenservaring vond plaats 
nu ongeveer 77 jaar geleden in het tuintje van mijn 
grootmoeder. Zij woonde in Maasland, in een huis 
of huisje aan de Vliet, met (bijna) voor de deur een 
vlonder. Ik speelde -ik kan wel zeggen nog onbe
wust -in haar tuintje, en plotseling zag ik de 
wereld, die mij bitter tegenviel. Vermoedelijk had 
ik een heel andere verwachting. En ik keek eens 
om mij heen en zag het gras beneden en ik zei tot 
mezelf: 'Oh, is dat nu gras?' En ik keeknaarboven 
en ik zei: 'Oh, zijn dat nu bomen?' En ik keek eens 
om mij heen en zag mijn poppenwagentje en 
plotseling 'werd ik een groot mens ', beoordeelde 
mijzelf zo. En ik zei tot mezelf: 'Wat doe ik gek! 
Ik speel! Met een poppenwagen! En daarna keek 
ik nogmaals om mij heen en ik zei: 'Het is hier 
toch wel mooi'. 

Cirkels 
Maar toen overviel mij plotseling een grote schrik: 
'Wat, wat was er zonet? Zonet kon ik door die 
schutting heen kijken en nu niet meer. Maar plots
klaps kon ik het weer en ik bevond mij in een 
lichtwereld. En in deze lichtwereld zag ik als twee 
cirkels van zacht glimmend, zacht glinsterend 
licht mijn beide ouders. En in deze cirkels bewoog 
zich een slang van licht en aan deze slang kon ik 
waarnemen, dat de aandacht van mijn ouders 
geheel op deze, de zintuiglijke wereld was ge
richt. En ik stond achter deze cirkels en ik wist dat 
als mijn ouders hun licht zouden omdraaien zij 
ook mij zouden kunnen waarnemen. En ik stond 
achter deze cirkels en wachtte, maar mijn ouders 
draaiden hun licht niet om en zo zagen zij mij dus 
niet. En plotseling bevond ik mij weer in het 
tuintje (in mijn lichaam) en ik zei tot mezelf: 'Ik' 
ben nu op de wereld en mijn ouders weten niet dat 
ik nu ook op de wereld ben . 

baar als in het gedicht -als een zegening- was hij 
de figuur niet, dat zou bij hem erg houterig zijn 
overgekomen. Aan te leren? Welnee, hij was nu 
eenmaal geen beste acteur. 
Zou mijn vader bij zo'n begroeting iets over het 
weer gezegd hebben? Ik ben bang van niet. In zijn 
denk- en leefwereld was het weer geen bepalende 
factor. Daarom kon hij de gek steken met mijn 
moeder, omdat ze altijd naar die leuterweerpraat
jes op de radio luisterde. 'Ik heb een vrouw die 
honderd keer per dag naar de weerberichten luis
tert', grinnikte hij tegen wie maar luisteren wilde. 
Maar reken maar, dat hij wel graag die boer had 
willen vermanen omdat hij vloekte. Wat? Een 
vloekende boer? Een goedhartige vloek? De com
binatie goedhartig en vloek was voor hem onge
rijmd: 't Is toch het toppunt!' 
Eerlijk is eerlijk, ik heb mijn vader zelf nooit van 
zijn leven ook maar één keer een vloek horen 
gebruiken. Ik ben bang dat hij de enige in mijn 
leven is van wie ik dat kan zeggen. 

Zo fietste de jonge dominee Vreugdenbil uit het 
dorp in Overijssellangs eenzame landwegen naar, 
ja waarnaar toe? Naar de vrouw die in de bedstede 
lag en haar zevende pasgeboren baby voedde of 
naar de stervende jachtopziener die het zo moei
lijk had en steun zocht. Naar de grenzen van leven 
en dood. Zo stel ik me dat voor als ik dat gedicht 
herlees. Een gedicht dat voor mij een emotionele 
lading heeft, die me bindt met mijn vader of met 
het beeld dat ik van hem heb. 
Of het allemaal zo gegaan zou zijn als in het 
gedicht weet ik niet, want ik was er nog niet. Maar 
er zijn talloze herinneringen, waarvan ik niet kan 
zeggen dat ik het niet weet, omdat ik er toen wel 
was .. 

Jaap (red.) 

Bocht 
En nu verscheen een nieuw beeld. Aan mijn lin
kerhand zag ik een groot bos. Het was mooi, 
zonnig weer, de hemel blauw, maar de zon kon ik 
niet zien. Voorlangs dat bos liep een beschaduwd 
pad en ik liep op dat pad en op een bepaald 
ogenblik maakte het pad een grote bocht naar 
links, maar hoe ik mij ook inspande, om die bocht 
kon ik niet heen komen en ik zei tot mezelf: 'Is dit 
mijn dood?' 
Daarmee was mijn eerste bewuste belevenis beëin
digd. Mijn Ik -of misschien mijn kleine ikje- was 
geboren. En de volgende dag mocht ik met mijn 
tante de eendjes brood geven. En mijn kleine ikje 
was heel trots, want 'alle kinderen (ik geloof 
achteraf dat het er hoogstens drie tot vijf waren 
van wie er twee of drie op de vlonder) keken naar 
mij!' En tante liep met mij verder.. (op weg naar 
de grote bocht?). 

En dit is dan mijn eerste levensherinnering, nu 
ongeveer 77 jaar geleden in het tuintje van mijn 
grootmoeder, in Maasland aan de Vliet, met een 
vlonder (bijna) voor de deur. 

Ada P. Vreugdenbil 

......................................................................... 3 ... 



Dan.iëls dankbaar vrijwilligerswerk: de Reddingsbrigade 

'Werken bij de Reddingsbrigade is vrijwilli
gerswerk. Ik heb er veel diploma's voor moeten 
halen: zes zwemdiploma's en de diploma's 
jeugdstrandwacht, strandwacht A en binnen
water A. De diploma's strandwacht B en 
binnenwater B kan ik binnenkort halen. Deze 
laatste diploma's maken het mogelijk red
dingsacties te managen: je bent dan verant
woordelijk voor het verloop daarvan en ook 
ben jij degene, die zo'n actie leidt. Het is niet 
gemakkelijk zo'n diploma te halen, want er 
wordt heel scherp op gelet of je steeds de juiste 
beslissingen neemt'. 
Dat zegt een enthousiaste Daniël Vreugden
hil, pratend in zijn eigen kamer in het 
ouderlijk huis in 's-Gravenzande over zijn 
hobby: de Reddingsbrigade. Waarbij je niet 
aan Baywatchverhalen moet denken, want 
die komen in zijn relaas niet voor. 
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Iedere Nederlander weet wel on
geveer wat zo'n reddingsbrigade 
aan de kust doet. Maar het werk 
houdt meer in dan het redden van 
mensen die op zee in moeilijkhe
den zijn gekomen. Zelf heeft Da
niël nooit iemand gered. 'We 
werken erg preventief' , legt hij 
uit. 'Mensen worden gewaar
schuwd als ze te ver of met drijf
middelen in zee gaan. Tegenwoor
dig zijn in verband met de stroom 
zelfs zwembandjes verboden. Dat 
is helaas nodig, omdat de mensen 
zich niet realiseren dat de zee 
gewoon gevaarlijk is. Als we 
mensen wat dat betreft waarschu
wen geloven ze dat niet en slaan 
ze onze waarschuwingen in de 
wind. Komt de politie erbij en 
vertelt die hetzelfde verhaal, dan 
wordt dat doorgaans wel geac
cepteerd. De strandgasten heb
ben natuurlijk in de gaten dat wij 
in oranje en de politie in grijze 
boten vaart. Op de aanwijzingen 
uit een oranje boo wordt dus min
der gereageerd . ' Maar ' voegt 
Daniël er lachend aan toe, 'wij 
hebben inmiddels dus ook een 
grijze boot en het is opvallend hoe 
veel beter de reacties daarop zijn'. 

Oefenen 
'We houden ons als Reddingsbri
gade uiteraard uitgebreid bezig 
met kleinere ongemakken zoals 
pleisters plakken, andere EHBO
karweitjes en natuurlijk ook met 
de opvang van weggelopen kin
deren. Meestal dankbaar werk om 
te doen ' . Deze zomer -niet te ge
loven na zo'n slecht seizoen met 
zo weinig zon- moesten er toch 
nog twee gevallen van zonnesteek 
worden behandeld. Een ander fa
cet van het vrijwilligerswerk is 
het oefenen met de landelijke red
dingsorganisatie KNRMN, die tot 

taak heeft de reddingsacties op zee buiten de drie
mijlszone vanuit de kust uit te voeren. 'Dat gaat 
heel professioneel ', aldus Daniël, ' ze beschikken 
over boten die wel 80 km/u halen, helikopters e.d. 
Het is erg leuk om eens met zo 'n oefening mee te 
doen. Overigens verlenen deze mensen nogal eens 
bijstand bij ongelukken op het dek van schepen 
buiten de drie-mijlszone'. 

Onderhoud 
Uit Daniëls toelichting blijkt dat het niet alleen 
gaat om aanwezigheid en preventief toezicht op 
het strand. Er gebeurt veel meer. Daniël hierover: 
'Onderhoud van het clubgebouw, van de auto en 
van de boten, het bijwonen van vergaderingen en 
het volgen van cursussen. Dat zijn allemaal taken 
die bij het werk horen, maar die eigenlijk niemand 
ziet ' . De gemeente verstrekt subsidie. Waarliij 
dan moet worden opgemerkt dat Hoek van Hol
land over een reddingsbrigade met betaalde krach
ten beschikt en ' s-Gravenzande dus niet. 

Wedstrijden 
Het volgende punt dat Daniël aansnijdt is dat van 
de wedstrijden met vletten: roeiboten voor vier 
roeiers en een stuurman. Ze werden vroeger ook 
gebruikt bij reddingsoperaties. Maar tegenwoor
dig worden daar speedboten bij ingezet, wat zo 'n 
operatie natuurlijk aanmerkelijk versnelt. 'Die 
wedstrijden worden georganiseerd door diverse 
reddingsbrigades en twaalf keer per jaar gehou
den: vijf maal op-zee en zeven maal op binnenwa
t€~. Zo'n wedstrijdvlet is gemaakt van kunststof 
en is dus lichter dan de houten vlet van vroeger. 
De jeugd roeit vier km en de heren acht. Hoe lang 
vier km. roeien duurt? 'Nou, wij doen er in totaal 
ongeveer vier uur over. Erg belangrijk is de plaats 
bij de start. Ook moet je zorgen dat je als een van 
de eersten weg bent, zodat je snel om de eerste 
boei heen kunt draaien. Meestal spreken we de 
taktiek goed door en proberen we op een gegeven 
moment achter een koploper aan te roeien om die 
dan tegen het einde in te halen en zo als eerste te 

finishen. In 1995, 1996, en 1997 is de 's-Graven
zandse Reddingsbrigade Nederlands kampioen 
geworden. Dat we het in 1998 niet hebben gehaald 
komt omdat er verschuivingen plaatsvonden van 
de jeugd naar de heren en iedereen weer op elkaar 
ingespeeld moest zien te raken. Maar let op, in 
1999 hopen we weer kampioen te worden'. , 

Een keer kon Daniël niet mee roeien. 'Ik had in 
mijn hand gesneden en het ging dus niet. Ik stond 
op het strand te kijken en dan zie je op zee een 
klein stipje en dat is dan zo 'n vlet. Je krijgt er echt 
eenkick van om zover op zee op een vlet te zitten'. 
Op de bijgaande foto ziet u Daniël met zo'n vlet in 
actie, samen met zijn collega's. Daniël zit voor in 
de boot aan stuurboord. Hij acht het van het 
allergrootste belang dat de onderlinge band tus
sen de leden van de reddingsbrigade goed is. 'Ik 
vind het een gezellige club. Mijn zus Mirjam is nu 
ook lid geworden en ze heeft er haar vriend leren 
kennen, met wie zij nu samenwoont'. 

Toekomst 
Tenslotte de onvermijdelijke vraag: 'Wat wil je 
later gaan doen?' Dan blijkt dat Daniël niet zo'n 
:än heeft in school. Momenteel volgt hij in Den 
Haag een VBO-opleiding tot bakker. Een wat 
minder prettig verlopen stageperiode heeft zijn 
motivatie verder verminderd. 'Maar' , licht hij toe, 
'mijn diploma wil ik wel halen want anders heb ik 
niets. Daarna ga · ik naar Rotterdam om er een 
opleiding te volgen voor de binnenvaart. Ik heb al 
een sollicitatiegesprek gevoerd en kon meteen 
aan de slag, maar dus eerst dat VBO-diploma. 
De opleiding die ik voor de binnenvaart krijg 
vindt plaats in het kader van het Leerlingstelsel en 
dat betekent dat er veel moet worden gewerkt. En 
uiteindelijk wil ik via de binnenvaart graag naar 
de zeevaart. De zee trekt me enorm. Mijn doel is 
dus de grote vaart en dat wil ik bereiken via 
allerlei cursussen ' . 
Weet u: Daniël komt er wel. Als je zoveel vrije tijd 
belangeloos in dienst stelt van het reddingswezen 
moet de rest ook lukken. Daniël, veel succes! 

Teun 



Stamboekonderzoek via Internet populair 

'Het stamboomonderzoek, ook wel genealogie genoemd, is razend populair op Inter
net' zo lazen we kort geleden op de achterpagina van de NRC Handelsblad. 

gecategoriseerd. Er is zelfs een For Dommies
boek (Genealogie online for Dummies), altijd een 
goede maatstaf van hoe volwassen een bepaald 
interessegebied is geworden'. 

En verder: 'Geobsedeerd als vele Amerikanen zijn door hun afkomst, verbaast het 
niet dat vooral daar de online genealogie is aangeslagen'. Indirect deelt de schrijver 
van dit artikeltje een complimentje uit richting het bestuur van onze familiestichting. Ongetwijfeld zal het werken van onze familie

stichting met en op Internet in de toekomst nog 
menigmaal aanleiding geven tot publikatie van 
verdere informatie. 

In het jongste nummer is ruimschoots aandacht 
besteed aan het vorig jaar genomen besluit van dit 
bestuur om actief Internetgebruiker te worden en 
over de soort informatie over onze familie via dit 
systeem. Helaas is er bij het samenstellen van 
deze copy een onjuistheid geslopen in de opgave 
van het adres van de zogeheten homepage. Het 
juiste adres is: 

http :/ /www .xs4all.n!Namvreug 

Het teken·, vóór famvreug, dat normaliter niet op 
een schrijfmachine voorkomt, was ten onrechte 
aangegeven als -. Het gevolg was dat enkele 
naamgenoten er niet in slaagden de gewenste 
informatie op het net te vinden en door de bibliothe
caris wegwijs moesten worden gemaakt. Van an
deren kwamen er felicitaties, suggesties en advie
zen. Gijs Vreugdenhit (B X d) uit Dordrecht gaf 
via Internet kennis van de geboorte van zoon 
Floris Benjamin Quintus, inclusief een uitnodi
ging om beschuit met muisjes te komen eten. 
'It is wonderful to see that you are on the Internet', 
liet Pieter Philippus Vreugdenhit (K XI bf) uit 
Halifax, Nova Scotia, Canada weten. 'Congratu
lations and welcome. Just wanted to drop a line 
and let you know who I am and to thank you for the 
Vreugdeschakel which I just received yesterday. 

aar je mee omgaat, word je mee 
~met. De rubrieksamensteller lijkt aan 

en soort 'namenrijtjessyndroom' te lij
I'/ \ den. Ziet hij een opsomming van een 
\I,J aantal namen dan daalt zijn oog onmid

dellijk af naar de V van u weet wel. 
Ontwaart hij de naam Vreugdenhij dan 
wordt een juichkreet met moeite onder
drukt. Maar in de regelmatig (?) in de 
dagbladen terugkerende oproepingen 
van de griffier van het kantongerecht 
Leeuwarden (verkeersovertredingen) is 
de naam Vreugdenhij tot nu toe niet te 
vinden en in dit geval ontlokt hem ook 
dat een onderdrukte juichkreet e Over 
gemoedstoestanden gesproken: in het 
Algemeen Dagblad lazen wij na een 
onrustige CDA-partijraad in de Maas
stad deze zin: 'Wij zijn verbijsterd', zei 
Rotterdammer Vreugdenhil'. De 
verbijstering van onze naamgenoot -wij 
vermoeden dat hij te vinden is tussen de 
K-twijgen van onze stamboom- hield 
verband met wat zich mogelijk binnens
kamers in het dagelijks partijbestuur 
had voorgedaan, iets wat niet zou pas
sen in de cultuur van het CDA. Toen 
1998 plaats maakte voor 1999 had het 
partijbestuur de fout erkend en beter
schap beloofd en is de verbijstering van 
onze Maasstedelijke naamgenoot vast 

Keep up the good work. If you need any informa
tion re the Vreugdenhils in Canada, let me know ' . 
('Geweldig dat jullie op Internet zitten. Gefelici
teerd en welkom. Ik had er behoefte aan een 
briefje te sturen om te laten weten wie ik ben en 
dank te zeggen voor de Vreugdeschakel die ik 
gisteren heb ontvangen. Ga door met jullie goede 
werk. Als jullie gegevens over Vreugdenbillen in 
Canada willen hebben, geeft me dan een seintje'). 

Maatstaf 
Nog even terug naar het artikel in NRC Handels
blad. 'Het stamboekonderzoek via Internet is zo 
populair', luidde de conclusie, 
' omdat het bezoekjes aan ver
re archieven veelal elimineert. 
Tijdrovend reizen en corres
ponderen is overbodig' . Ten
slotte nog een aantal regels uit 
dit artikel voor de 'computer
genealogen' onder ons: 'Cyn
di Howells, auteur van het 
handboek Netting your an
cestors ( = voorvaderen) heeft 
op haar website Cyndi ' s List 
(www.cyndislist.com) meer 
dan 38.000 verschillende 
adressen bijeengebracht en 

Sinds jaar en dag is de wereldberoemde 'Family 
History Ubrary' van de Monnonen in Salt Lake 
City {Utah) hét adres voor het vinden van 
familieleden en voorouders, geboren tussen 
1550-1910. 
Hier zoekt J. van Dalen (K X e,3) naar onze 
naamgenoten. Rechts een assistente van de 
bibliotheek. 

wel in de vergetelheid weggezonken. e Vreugdenbillen die in het Westland wonen weten waarschijn
lijk bijna allen dat er in De Lier een interkerkelijk koor met de naam Les Sirenes, dat als 
koorvoorzitter een (A.) Vreugdenhil heeft. Wij wisten dat niet maar, dank zij de al eerder genoemde 
Westlandse he Courant, nu dus wel! Gelezen in de tekst, gezien op een foto. Het koor zong dit najaar 
een respectabel bedrag bijeen voor het -na de aanzienlijke waterschade in het Westland opgerichte
Noodfonds Wateroverlast. Prachtig toch? e Vreugdenhillen laten niet alleen via de geschreven pers 
van zich horen, want in de nieuwsshow RTL Live verscheen ditnajaar dr. A. Vreugdenhil (K XI k,2) 
om nuttige informatie te verstrekken over het voorkomen van borstkanker. Weer heel iets anders: 
golfpromotor Ton Vreugdenhil (0 X w) uit Naaldwijk (voorzitter organisatiecomité achter het 
Westland Open Golf). Hij is van mening dat men erin geslaagd is de golfsport in de regio te promoten 
en het niveau op te krikken. ' Het evenement staat als een huis en wordt een begrip ', citeerde de 
Westlandsche Courant. e Hoe houden tuinders in deze moeilijke tijden het hoofd boven water? Rob 
Vreugdenhil (D X t,6) uit Ronselersdijk kreeg onlangs een volle pagina in Westweek om via de pen 
van verslaggever Bert Hartman uit te leggen hoe hij dat doet. In grote lijnen komt dat neer op 
overheveling van een deel van de bedrijfsvoering -het gaat om de kweek van geraniums en 
kerststerren- naar warmere landen . Een proef in Portugalliep spaak, maar een nieuwe poging met 
meer kans van slagen vindt nu plaats in Israël en Kenia. Rob over zijn herkansing: 'De eerste 
ervaringen met Israël zijn meer dan bemoedigend' e Een succestory over Vreugdenhillen was te 
vinden in Het hele Westland: het verhaal over het bedrijf Kassenbouwtechniek, dat afgelopen najaar 
een nieuw bedrijfspand opende in Naaldwijk. Zoon ]ohn (D XI g,2) is de motor, vader Arie (D XI 
g) geeft zijn baan op en gaat John assisteren. Ze beginnen het bedrijf in een klein bedrijfspandje in 
Schipluiden en houden kantoor bij moeder thuis in de keuken. Nu gaan ze met vijf bussen op pad en 
lopen met zes man ' vast', diverse parttimers en vier onderaannemers. Meestal met zo 'n vijftien 
mensen. Motto: om vijf uur op en er keihard tegenaan. Zo zijn Westlanders' , aldusHet hele Westland. 
Dank zij Groot Naaldwijk kwamen we aan de weet dat bakkers niet langer ieder jaar, maar om de drie 
jaar de titel de beste bakker van Nederland in de wacht kunnen slepen. De voorronden zijn inmiddels 
begonnen. Met voorlopig een prachtig succes voor good old Jan Vreugdenhil (J XII a) uit Maasdijk 
hij won goud en kwalificeerde zich daarmee voor de finale. We spreken af massaal voor hem te 
duimen .. En met deze mooie melding sluiten we dit keer af. 
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V reugdenhilkroniek 

De gegevens hebben ditmaal betrekking op mutaties in de burgerlijke stand tussen I juli en 31 
decemberl998. 

Geboren 
24-09-1998 te Dordrecht, Floris Benjamin Quintus, zoon van Gijsbertus Willem VreugdenhiJ (B XI 

d) en Ellen M.R. Stolp 
29-10-1998 te Kwintsheul, Larissa, dochter van Karel VreugdenhiJ (C X 1 v,2) en Maartje Groen. 

Gehuwd 
01-07-1998 te Kampen, Cornelis Franciscus Vreugdenhit (0 XI o,3) met Gerjanneke de Wilde, 

geboren 19 april1970 te Kampen, dochter van H. de Wilde en J.J. Schinkel 
13-08-1998 te Vleuten-De Meern, Arie Maris Vreugdenhit (C X y,2) met Suzanna W. Sauerbreij, 

geboren 17 maart 1960 te Uithoorn, dochter van J. Sauerbreij en J.W. Post 
28-08-1998 te Amsterdam, Emkje Tjitske Vreugdenhil (K XI n,2) met Reinout W.H.J. Wiers, geboren 

3 maart 1966 te Groningen, zoon van J.W. Wiersen C. Latooy 
29-08-1998 te De Lier, Rebecca Suzanna Vreugdenhit (D XI d,3) met R.G. Zoutenbier, geboren 19 

augustus 1966 te Den Haag, zoon van A. Zoutenbier en J. Visser 
04-09-1998 te Maasland, Paula Vreugdenhit (K XII t,3) met Jan P. Koole, geboren 12 november 1974 

te Schipluiden, zoon van P. Koole en J. de Koning 
03-10-1998 te NaaldwijkJohannes Cornelis Vreugdenhit (D XI g,2) met Waltraud Maria Kreps, geb. 

26 juni 1972 te Wagna (Oostenrijk) 
03-10-1998 te Schipluiden, Teuny Alexander Vreugdenhit met Lucien G. Maes, geboren 30 december 

1963 te Mil! St. Hubert, zoon van P.J.M. Maes en H.L. Smits 
19-12-1998 te De Lier, Maria Helena Vreugdenhit (N X ar,2) met Jeeroen M. Mostert, geboren 5 

november 1970 te De Lier, zoon van H. Mostert en M. Quist. 

Clasina P.I. Vreugdenbil-van den Hoek overleden 
Met ontsteltenis is op 22 oktober jl. kennis geno
men van het onverwacht overlijden van Clasina 
Petronelia Ida Vreugdenhil-val'} den Hoek uit De 
Lier. Zij kwam op 70-jarige leeftijd om het leven 
als gevolg van een auto-ongeluk. Zij was gehuwd 

met Jaap Vreugdenhit (K XI ab) en een van de 
medewerkers, die voor verzending van de Vreug
deschakel zorgen. Mevrouw VreugdenhiJ-van den 
Hoek is op 27 oktober jl. in De Lier begraven. 
Moge zij rusten in vrede. 

Oproepen 
* Redacteur Teun vraagt Vreugdenhillen, die in 

het bezit zijn van een oldtimer (auto en/of 
motor) en die graag iets over hun hobby willen 
vertellen, telefonisch contact met hem op te 
nemen. Zijn telefoonnummer is 0113-38.37.95 
(na 18.00 uur). 

340, 3315 MT Dordrecht, telefoon 078-
616.07.86, is op zoek naar foto's van het echt
paar Frans Verhoog-Jobje Vreugdenbil (C 
VIII c,8) en het echtpaar Jakob Vreugdenbil 
(C Vlll c)-Anna van der Mare!. Wie kan hem 
daaraan helpen? 

* De heer Richard van de Wetering, Palissander 

Door storting of overmaking van het bedrag naar de Familiestichting 
Vreugdenhil, onder vermelding van het desbetrellende artikel, 
zijn verkrijgbaar: 

afschrift Stichtingsakte Fami liestichting 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) 
balpen met inscriptie : Familiedag 1995 Vreugdenhil 

Het artiker wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak 

7,50 

75,00 
25 ,00 

3,00 

37,50 

19,50 
7,50 

(buiten kantooruren) kunt u deze artikelen echter ook afhalen bij onze 
secretaris Aat Vreugdenhil. 

Speciale mokken uitverkocht 
Zoals in de vorige editie van de Vreugdeschakel al is vermeld, zijn de 
Vreugdenhillenmokken (wit met blauwe opdruk) niet meer verkrijgbaar. 
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Overleden 
10-07-1998 te Kapelle-Biezelinge, Trijntje 

Vreugdenhil(CIXd,7) 22-07-1998 
te Rotterdam, Lamberdina Hendri
ka van den Bos (K X h). 

05-09-1998 te De Lier, Peter Tanis (C XI af,1) 
23-09-1998 te ' s-Gravenzande, Elizabeth Ma

ria Vreugdenhit (J IX b,2) 
29-09-1998 te Capelle aan den IJssel , Pieter 

Cornelis Vreugdenhit (N X r) 
29-09-1998 te Monster, Immetje Cornelia 

Vreugdenhil (E VIII, j,2) 
11-10-1998 te Naaldwijk, Leendert Johannes 

Vreugdenhit (D X k) 
22-10-1998 te Rijswijk, Clasina Petronelia lda 

van den Hoek (K XI ab) 
06-12-1998 te Hilversum, Gerrit Vreugdenhit 

(B X g) 
19-12-1998 te ' s-Gravenzande, Gerritje van 

Vliet (C IX v). 
Dank aan allen die hiervoor berichten instuurden. 
Doet u het ook? 
De secretaris 

De Vreugdeschakel is een uitgave van de 

FAMILIESTICHTING VREUGDENHIL 
Oplage: 
ISSN: 

1200 
1384-8216 

17' jaargang, nummer 42 

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

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

Penningmeester: 
J.P.Ch. Vreugdenhil , 
Lariksdreef 25, 
3137 PH Vlaardingen, 
tel.: 010-2499449 (buiten kantooruren). 

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

Redactie: 
J. Vreugdenhil (eindredacteur), 
Daniël v.d. Merwedestraat 7, 
3341 GB 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. AM. Vreugdenhil RA of de penning
meester J.P.Ch. Vreugdenhil (adressen zie boven). 

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

Wilt u de Familiestichting Vreugdenhil 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. 


