
Enige tijd geleden was ik op bezoek bij Jan Vreugdenbil (J XII a) in Maasdijk, een van de beste 
bakkers van ons land. Tijdens zo'n bezoek vraag ik altijd of mijn gesprekspartner nog ideeën 
heeft voor andere interessante bezoeken. Jan belde mij onlangs op; 'Ga eens langs bij Bram 
Vreugdenkil in Maasdijk'. Jan en Bram kennen elkaar goed omdat zij samen fietsen. 'Bram heeft 
vast wel interessante dingen over wijn te vertellen'. Het kwam tot een afspraak: 'Om de hoek van 
de bakkerswinkel van Jan en dan zie je links de slijterij'. Dat moet gemakkelijk te vinden zijn, 
dacht ik, want de naam Vreugdenbil zal wel op de gevel staan. Dat bleek een misrekening, want 
op de gevel staat de naam Van Leuteren, de meisjesnaam van Brams vrouw Jorien. 

Wijn maakt de tongen los 
Uit ons familieboek- altijd nuttig om in te zien- bleek al dat Bram Vreugdenbil tot de K-tak 
behoort: K XII z. Beroep: bakker. Ik begon het interview dus met de vraag hoe dat nu 
precies zat: een bakker die slijter is. Het bleek allemaal minder gecompliceerd dan het leek. 

'Ik ben altijd bakker geweest en werk ook nu nog 
in de ochtenduren bij bakkerij Van Delft. Mijn 
schoonvader bezat ooit twee supermarkten, waar
van een met een slijterij. Acht jaar geleden zijn 
deze zaken verkocht aan een neef, die in de andere 
supermarkt is gaan werken, terwijl mijn schoonva
der probeerde alleen met een slijterij door te gaan. 
Na een jaar of drie bleek deze zaak goed te draaien. 
Toen het huis bij de winkel te koop stond heb ik de 
zaak overgenomen: ik kreeg de kans en heb die 
gepakt. Dat huis was een jaar of tachtig oud en er 
moest erg veel aan gebeuren. Van lieverlede ben ik 
in het werk in de slijterij gerold. Ik heb de nodige 
opleidingen gevolgd en door hard werken is het 
allemaal gelukt. Ikzelf werk 20 uur in de bakkerij 
en de winkel is 5,5 dag per week open. Dat is 
mogelijk dank zij mijn vrouw Jorien, die veel in de 
winkel staat. 

Van Lenteren 
De in dit dorp bekende naam Van Lenteren heb ik 
op de winkellaten staan en dat mag voorlopig zo 
blijven. Mijn vrouw is daar immers mee opge
groeid. Naast het winkelwerk is er de inkoop, veel 
administratie etc. Dus als ik van de bakkerij terug
kom ga ik meteen in de winkel aan de slag. We 
proberen zo klantvriendelijk mogelijk te zijn, be
zorgen dranken bij de klanten thuis en hebben een 
koelcel zodat de mensen, als ze een feest geven, 
hun drankjes gekoeld kunnen komen afhalen. En 
we doen nog meer: behalve dranken kunnen we 
voor feesten ook tafels en stoelen leveren. Kort
om: een breed pakket van dienstverlening. 

Slijterij van Lenteren in Maasdijk van Bram en Jolien 
Vreugdenhil 

Vinoloog 
Bram heeft iets met wijn: Ik heb behalve het 
slijtersvakdiploma ook een wijncertificaat gehaald 
en een opleiding voor vinoloog gevolgd', vertelt 
Bram. 'Die opleiding omvat theorie en praktijk: 
van de groei van de druif tot het proeven toe. Ik 
geef voorlichting over wijn en ben in staat een 
oordeel over wijnen te geven. Je moet natuurlijk 
achter je produkt kunnen staan. In september ga ik 
voor liefhebbers een wijncursus geven. Mensen 
krijgen er steeds meer belangstelling voor. Bram 
vertelt dat er na de opleiding een proefgroepje is 
overgebleven. Iedere maand proeven we een do
zijn wijnen, waarbij we letten op kleur, geur, 
smaak en afdronk. We zoeken een glas bij de wijn 
en proberen de afkomst te achterhalen. 
Er komen steeds meer wijnen uit landen die vroe
ger niet als wijnland bekend stonden. Zuid Afrika 
is als gevolg van het verzet tegen de apartheid een 
tijd niet op de markt geweest en landen als Chili, 
Argentinië en Australië komen sterk op. Vooral de 
Chileense wijn is kwalitatief sterk. Deze wijnen 
laten zich vergelijken met de Bordeaux uit Frank
rijk, uit welk land nog steeds de beste wijnen 
komen. Het grillige klimaat daar is juist erg gun
stig. In Chili is het klimaat eigenlijk te goed. De 
beste Franse wijnen zijn de Bordeaux en de Bour
gognes. Het ligt voor de hand dat er di verse klassen 
en dus ookdiverse prijzen bestaan'. Dat die prijzen 
soms bijzonder kunnen oplopen stel ik later in de 
winkel vast als Bram mij een fles toont, die tegen 
de f. 200.- kost. Bram beschouwt dergelijke fles
sen meer als hobby, omdat de klanten die slechts 
sporadisch kopen. 

Gedestilleerd 
Natuurlijk verkoopt Bram ook andere dranken. 
Zijn bieromzet is goed, vooral de bijzondere bie
ren zijn in trek. Ook 'seizoensbieren' worden goed 
verkocht. Maar het vaderlands gedestilleerd, zoals 
jenever, doet het minder goed. 'Trendy artikelen 
voor de jeugd' , legt Bram uit, 'zijn erg in trek. Met 
deze beperking dat dit soort artikelen soms maar 
heel tijdelijk worden verkocht, omdat de jeugd dan 
weer iets anders wil. Het buitenlands gedestil
leerd, zoals whiskey en cognac, verkoopt goed, 
met name in december. Wij maken ook kerstpak-

ketten en daar zit meestal ook een goeie fles sterke 
drank bij. Natuurlijk verkopen we ook frisdranken 
en bezorgen die bij de mensen thuis. We beschik
ken over een uitstekende parkeergelegenheid en 
zijn heel goed bereikbaar' . 

Fietsen 
Bram heeft vroeger gevoetbald bij Lyra in De Lier 
en ook getennist. Wegens problemen met zijn 
heup is hij daarmee gestopt. Maar ondanks zijn 
twee banen vindt hij tijd om te fietsen. ' Ik ben lid 
van een toerclub. We maken tochten van zo'n 80 
tot 125 km. Verder ben ik in mijn vrije tijd actief 
in de buurtvereniging: een paar jaar geleden heb
ben we in de straat een jeu-de-boulesbaan gekre
gen en daar maken we veelvuldig gebruik van. 
Jawel, met een wijntje erbij!' 
Als ik het huis dat Bram en Jolien met hun drie 
kinderen Perry (12), Judy (10) en Marcia (7) bewonen 
en de winkel verlaat, heb ik een fles witte huiswijn 
onder de arm. Ik heb hem tot nog toe niet geopend. 
Maar gaat u er maar vanuit dat de wijn lekker is, 'want 
tenslotte heeft onze naamgenoot en vinolooguitMaas
dijk hem uitgezocht en beoordeeld. 

Teun 

Tijdens een studiereis in de Elzas bij een kleine 
wijnboer. Uiterst links Bram Vreugdenhil 

, Ten geleide 
De redactie heeft in de afgelopen maanden weer 
een aantal familieleden bezocht en met hen over 
uiteenlopende onderwerpen van gedachten 
gewisseld. In dit nummer wordt daarvan in 
woord en beeld verslag gedaan. 
Bovendien kwamen er weer bijdragen binnen 
vanuit de lezerskring , waarvoor wij graag 
dankzeggen. Samen met de vaste rubrieken kon 
de redactie weer een vri j gevarieerd nummer 
samenstellen. 
We herhalen nog maar eens, dat u beslist moet 
blijven doorgaan met het verlenen van mede
werking. Zoals u weet, kunt u dat doen door zelf 
een stukje tekst te schrijven of door de telefoon 
te pakken en de redactie een tip te geven (078-
681.50.66).Een ander alternatief is de redactie 
knipsels uit kranten of tijdschriften toe te sturen, 
die op de een of andere manier verband houden 
met Vreugdenhillen. 
Wilt u op deze wijze meewerken aan de samen
stelling van het volgende nummer van ons 
familieblad , reageert u dan s.v.p. uiterlijk half 
augustus a.s of zoveel eerder als mogelijk is. 

Redactie 
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Een bijzondere vrouw ging van ons heen 

Op 10 januari van dit jaar overleed in Rotterdam op 90-jarige leeftijd Anna Jacoba 
(Annie) Vreugdenhit (K IX b,9). In eerder verschenen edities (nr. 13 van juni 1989 en 
23 van oktober 1992) werd voor deze bijzondere -vrouwelijke- Vreugdenbil aandacht 
gevraagd. Wegens haar grote verdiensten op het gebied van het onderwijs -aanvanke
lijk gericht op geestelijk gehandicapte kinderen en later op kleuters- werd ze bij haar 
pensionering in 1974 benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. 
De redactie sprak ter nagedachtenis aan deze autoriteit in kleuterland en in pedagogi
sche kringen met haar nicht Cootje Kramer-Vreugdenkil (K X f,2) te Waalre. 

Voor allen die haar gekend hebben werd 10 januari 
j.l. een trieste dag: in de avonduren kwam een 
einde aan het lange en rijke leven van Annie 
Vreugdenhil, een in menig opzicht bewonderens
waardige vrouw. 
De crematie vond plaats in Rotterdam op vrijdag 
15 januari, voorafgegaan door een dienst vanWoord 
en Gebed. Voorganger was mr. Th.O. Vreugden
hiJ (K XI n) . Tijdens deze samenkomst sprak onder 
meer ook diens zuster Jacoba (Cootje) Kramer
VreugdenhiJ (69), met wie de overledene bijna een 
mensenleven lang een heel speciale relatie had. 

Ooit was Cootje Kramer voor langere tijd in huis 
bij haar tante Annie, die toen in Utrecht woonde. 
'Dat was in de jaren vlak na de oorlog' , vertelt ze. 
Ze kan zich deze periode nog heel goed herinne
ren. Behalve een vriendin woonde er ook nogjong 
gezin met een baby in huis en in de weekeinden 
kwam strijk en zet Annie' s jongste zus Jacoba 
(Co), journaliste en schrijfster, logeren. En er 
waren talrijke vrienden en kennissen. Ook uit de 
protestant-christelijke literaire kring: Rijnsdorp, 
Van der Stoep, De Gooyer. 
Cootje: 'Het was een ontzettend leuke periode in 
mijn leven, waarin ik dingen ontdekte die essen
tieel waren voor tante Annie. Ze was dol op haar 
zus Co. Het grootste verdriet in haar leven is het 
vroegtijdig overlijden van deze zus geweest. En 
tante Annie werkte ontzettend hard. Dat heeft ze 
haar hele leven gedaan: ze gafles, schreef boeken 
en artikelen, zat in organisaties en besturen, was 
ook een tijdje lid van de (landelijke) Raad voor het 
Onderwijs en is zelfs tijdelijk directrice van een 
dagschool én directrice van een avondopleiding 
geweest. En na haar pensionering is ze tot ver in de 
jaren zeventig les blijven geven aan de Nutsacade
mie in Rotterdam en ook gewoon doorgegaan met 
schrijven' . Uit Cootjes toespraak tijdens de dienst 
van Woord en Gebed: 'In 1948 werd ze gevraagd 
te solliciteren als hoofd van een BLO-school: de 
Jacob Juchschool te Rotterdam. Ze werd uitgeno
digd omdat ze meer dan dertig procent beter was 
dan de beste man die had gesolliciteerd. Toen ze 
benoemd werd, kwam het personeel in opstand: 
een vrouw kon toch niet boven mannen gesteld 
worden, dat was onbijbels. Gelukkig gaf het be
stuur niet toe en tenslotte accepteerde de collega' s 
haar volledig'. 

Bijpraten 
De speciale relatie met haar tante is altijd in stand 
gebleven. Nagenoeg om de drie weken reed Cootje 
van Waalre naar Rotterdam om bij te praten of te 
helpen bij b.v. de aanschaf van nieuwe kleding. 'Ik 
heb dat altijd met het grootste genoegen gedaan', 
aldus de voormalige lerares Nederlands . 'Mijn 
tante had altijd belangstelling voor jouw proble
men als je die had. Ze hield van mensen, je kon 
altijd met haar over weet ik wat voor onderwerp 
praten. Ze was inderdaad in menig opzicht een 
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fascinerend iemand' . 
Nog een alinea uit Cootje's toespraak op 15 janua
ri: 'Na haar pensionering maakte ze nieuwe vrien
den, deed werk in de kerk, hielp waar ze kon met 
raad en zo nodig ook met de daad. Ze werd ouder 
en steeds kleiner, maar verder veranderde ze nauwe
lijks. In het laatste half jaar vielen er wel gaten in 
haar korte geheugen. Maar in een gewoon gesprek 
reageerde ze nog steeds heel alert, niet anders dan 
vroeger'. 

Spil 
Tcien Annie VreugdenhiJs moeder in 1969 op 92-
jarige leeftijd overleed viel een centrale figuur 
weg die broers en zusters, hun nakomelingen en 
andere familieleden en vrienden bij elkaar bracht 
en hield. 'Tante Annie heeft die functie toen over
genomen en is -zoals wij K-takkers dat zien- de 
spil van ons deel van de familie geworden', aldus 
Cootje. 'Ieder jaar kwamen we een paar dagen na 
20 oktober, haar geboortedatum, bij elkaar om 
haar verjaardag te vieren. Ook voor haar 90-ste 
verjaardag afgelopen najaar verzamelde ze de fa
milie en vrienden om zich heen. Ze genoot ervan. 
Zoals ze ook genoot van leerlingen, aan wie ze niet 
alleen les gaf maar voor wie ze ook tot steun en 
toeverlaat werd. Haar 'mei-

Mevrouw Annie Vreugdenkil en Jacob Gerard (Bart) 
Vreugdenkil, zoon van de zoon van de oudste zoon van 
Annie 's oudste broer 

We missen haar, haar vriendschap, haar humor, 
haar belangstelling. Het is in januari eigenlijk 
allemaal heel snel gegaan: een lang lijden is haar 
gelukkig bespaard. Nogmaals, we missen haar, 
maar we zijn ontzettend dankbaar dat we haar 
hebben gekend' . 

Jaap (red.) 

Ter nagedachtenis aan haar tante schreef Loes van 
Dalen Vreugdenkil (K X e,3) te Hillegom onder
staand ontroerend gedicht. 

10 januari 1999 

den' liepen met haar weg. 
Ze had geen gezin, maar 
door haar unieke 
persoonlijkheid, haar 
liefde voor mensen 
bouwde ze een grote 
kring om zich heen . 
Hoe geweldig ze het 
vond iets voor jongere 
mensen te doen, blijkt 
ook uit haar wens dat 
alle kleinkinderen van 
haar broers en zusters ge
nieten van een deel van 
haar vermogen. 

G0or xn moment wa:s hefar §e;Jioht mjj vreemd 
met ,;g;n geshten ogen en die onbekende mond 
olfefar ook hefefr lcmtste trekken gzng tk kennen 
ten1j!! ik ljj krar !Cfeftste rustbed sMnd 

@k ncm1 hefar koude hemd en het werd stil 
OëYe Mn b!xf buztm, kwcrm tot rust in 't gra:s. 
cS;gemtmer op de gcmgen-binnen werd §tJSUSt 
.Alleen het levtJI!SWCfter murmelde in ,;g;n gla:s. 

(gef nu mefar tcmte; zei ik z'n de stilte. 
(gef heen in vrede, wcmt er we1rdt e1p u gewefoht 
rt2Cfcd nu de hémel mefar xn.s vcm uw g(}{Jft genieten :. 
Doen phe1zde zioh krar mond- xn snelle lefoh. 

OCCfd zjj (}{JJ117lsioen; q(lk xn herstJJtSohim, een droe1m? 
olfefar Cfarzeling en twyjèl vluchtten weg: 
èf..e1 va:st en zeker wa:s z'n dzt gex:j;d moment 
dát cS;od hefar wefohtte en d:rt .Annie !Cfohte. 



'Bezig zijn voor de Vreugdenhille:r:t is dankbaar werk' 

Ria Vreugdenhil, bestuurslid 

De Brug is bekend terrein voor vele naamgenoten, 
want dit gebouw fungeerde voor alle tot nog toe 
georganiseerde familiereünies als ontmoetings
centrum. Bovendien had ik een telefonische route
aanwijzing van Ria gekregen. Verkeerd rijden was 
dus uitgesloten. Inderdaad. Ik sloeg dus ergens af 
waar ik niet had moeten afslaan. Kwam het door 
het messcherpe licht van de ondergaande zon, dat 
kilometers lang als een soort laserstraal de zonne
klep in mijn auto had proberen te liquideren? Een 
excuus van niets natuurlijk. Uiteraard niets dan 
goeds van 's-Gravenzande: ook dat het (nog) geen 
metropool is: toen ik vaststelde niet langer op het 
juiste pad te zijn, stopte, keerde, een andere rich
ting uitreed en met nog steeds vochtige ogen een 
straatnaambordje zocht, vond ik wat ik zocht en 
was ik waar ik op een afgesproken tijdstip geacht 
werd aanwezig te zijn. 

Cornelia (Ria) Vreugdenbil is op 16 februari jl. 30 
jaar geworden. Ze is de oudste dochter van een ' s
Gravenzandse tuinder, Oerrit Vreugdenbil (C XI 
ac) en Margiet de Jong. Ria' s ambities liggen niet 
op het vlak van land- en tuinbouw, al heeft ze in 
haar werk indirect wel met deze sector te maken. 
Desgevraagd antwoordt ze eerlijk het vroeger niet 
zo leuk te hebben gevonden om 's zaterdags te 
moeten helpen in de tomatenkassen. 'Maar in de 
vakantie, als we met m'n vriendinnetjes, vaak met 
z'n tienen, aan het plukken waren, hadden we 
natuurlijk reuze gein!' 
Ria kijkt terug op een plezierige jeugd met na de 
HAVO (in ' s-Gravenzande) de HEAO (in Den 
Haag), waar ze een twee jaar durende opleiding 

Ria Vreugdenhit (C XI ac, 1), sinds enkele maanden lid van het bestuur van onze 
familiestichting, woont in 's-Gravenzande. Als ik op een avond naar haar toe ga, rijd 
ik tussen Vlaardingen en de afslag naar Maassluis/Maasland achter een lege bus van 
Vreugde Tours; tel ik vlug tal van vrachtauto's met de naam C. Vreugdenhil, gepar
keerd op een parkeerterrein vlak voor ik -linksaf- de 'dijk' naar De Hoek opga; en 
steek ik mijn hand groetend op als ik -boven op de dijk in Maasdijk- links onder in de 
diepte de winkel van bakker Vreugdenbil ontwaar. Het Westland en de Vreugdenhil
len: ze horen daar en bij elkaar! 
Ria woont vlakbij De Brug in 's-Gravenzande. 

volgt tot directiesecretaresse/managementassisten
te. En dat verloopt allemaal even vlot: op haar 19e 
kan ze aan de slag, eerst als administratief mede
werkster op een bedrijf in Den Haag en na een 
maand of vijf als junior-secretaresse op het kan
toor van een touroperator in Delft. Na een maand 
of acht daar werkzaam te zijn geweest gaat Ria als 
secretaresse werken bij het Landbouwschap in 
Den Haag. Na een dienstverband van 2,5 jaar ver
andert ze opnieuw van betrekking: ruim 4,5 jaar 
fungeert ze als coördinerend secretaresse van de 
redactie van het agrarisch weekblad Oogst ('in die 
periode volgde ik bij Schoevers in Den Haag ook 
nog een opleiding pubtic relations ' ). In september 
1996 stapt Ria over naar een job als directiesecre
taresse bij Priva in De Lier, een bedrijf dat artike
len voor de tuinbouw, zoals procescomputers, 
waterbehandelingsappparatuur e.d. ontwikkelt en 
produceert. 'En', completeert Ria, 'omdat ik in 
deze functie ook al wat werkzaamheden in dfe· 
sfeer moet verrichten, ben ik een cursus Perso
neelsmanagement (duur: twee jaar) gaan volgen. 
Dat-werk bij Priva is vrij technisch, maar ik vind 
het een ontzettend leuke baan. Er werken bij dat 
bedrijf circa 150 personeelsleden'. 

Complimenten 
Ria behoort qua lengte niet tot de kleinsten, integen
deel. Hoe lang ze is, heb ik haar niet gevraagd, 
maar toen ze vertelde in 's-Gravenzande te volley
ballen (in het eerste team van de plaatselijke club) 
herinnerde ik mij opmerkingen van ex-basketbal
speler Mart ~meets -ook al zo 'n lange- dat bij dit 

spel een flinke lengte zeer wenselijk is. Wat Ria 
erover kwijt wil, is dat ze het erg leuk vindt. 
Dat vindt ze ook van haar nieuwe functie als lid 
van het bestuur van onze familiestichting. Ze heeft 
grote bewondering voor wat haar opa Joehem 
Vreugdenbil (C X u), die vorig jaar is overleden, 
ooit voor onze familiestichting heeft gedaan. Ook 
zegt Ria het opvallend te vinden dat nogal wat 
mensen haar min of meer complimenteren met 
haar naam Vreugdenhil. 'En dat is toch ook een 
mooie naam' , zegt ze met overtuiging. 
En over haar benoeming: 'Ik vind zo'n stichting 
als de onze een heel goede zaak, waar ik me bij 
betrokken voel en belangstelling voor heb: de 
Vreugdeschakellees ik altijd van begin tot eind en 
met plezier. Ja en daar komt dan nog bij, dat het 
omgaan met mensen mij echt fascineert. Op basis 
van deze overwegingen zeg ik het geweldi~ te 
vinden via deze bestuursfunctie in dat aparte we
reldje van die Vreugdenbillen een aantal werk
zaamheden te mogen verrichten. Wat mijn speci
fieke taak in het bestuur precies gaat inhouden, 
daar moeten we het nog maar eens over hebben, 
maar ik stel me er veel van voor'. 

't Was even wennen aan de terminologie van haar 
mede-bestuursleden tijdens de eerste bestuursver
gadering die Ria bijwoonde: progen, diskettes, 
print-out, bestanden, banderol, codes ... Maar dat 
hoort er anno (bijna) 2000 allemaal bij. Boven
dien, dank zij haar maatschappelijke carriëre tot 
nu toe is Ria bepaald geen vreemdelinge in het 
Jeruzalem van informaticaland. 

Jaap (red.) 

Opoe kreeg een lift met de motorfiets 

Nel J. Poot-van Leerdam is een kleindoch
ter van Jaapje Vreugdenbil (C VII f,1), 
die in juli 1892 in het huwelijk trad met 
sluiswachter Frans van Leerdam. 
Jaapjes vader was eveneens sluiswachter. 
Hij en zijn gezin woonden in het Oude 
Spui ter hoogte van de Poortershaven 
tussen Maassluis en Hoek van Holland 
(zie foto op pagina 64 van ons familie
boek). 
Nel Poot was onze secretaris onlangs 
behulpzaam bij de voorbereiding van de 
expositie 'Naaldwijk 800'. Ze herinnert 
zich een opvallende gebeurtenis met haar 
grootmoeder als hoofdpersoon en stelde 
deze herinnering voor ons op schrift. 

Mijn grootmoederwas ]aapje van Leerdam-Vreug
denhil, geboren in 1867, ook wel genoemd de 
vrouw van 'Piet Sluis ' : de bijnaam van de 
sluiswachter Van Leerdam op de Oranjesluis. 
Op zekere dag ging mijn opoe, zoals we haar 
noemden, naar Maassluis. Ik denk dat het midden 
jaren twintig was. In die tijd woedde er een concur
rentiestrijd tussen de busondernemers Wijnands 
en De Jong, die elkaar geen klant gunden. Omdat 
de bus van Wijnands net voorbijgekomen was, 
stond mijn opoe dus te wachten op de volgende 
bus: één van het bedrijf van De Jong. Uiteraard 
maakte het voor haar totaal niet uit met welke bus 
zij mee zou rijden. Maar wat wil het geval? Terwijl 
opoe rustig stond te wachten kwam Wijnands op 
de motorfiets voorbij. Hij zag opoe staan en stopte. 
'En vrouw Sluis, waar gaat de reis naartoe?' , vroeg 
hij opoe. 'Naar Maassluis, man' , zei opoe. 'Weet 

je wat ' , zei Wijnands, 'ga maar achterop zitten, 
dan breng ik je naar Maassluis'. 
Zo gezegd zo gedaan: mijn opoe die ook niet zo 
veel geduld had, stapte achterop de motor. Ik 
herinner me nog dat het zo'n motorfiets was met 
een groot zadel en van die grote veren. Opoe was 
in Westlandse klederdracht, met lange zwarte rok
ken en een kanten muts op haar hoofd. Daarbo
venop droeg ze nog een kapothoedje, dat met 
linten onder haar keel werd dichtgestrikt. 
Met wat verbeeldingskracht zie je het voor je: een 
voor die tijd oude vrouw van een jaar of 55 op de 
motorfiets met één arm om de bestuurder heen en 
met de hand van de andere arm haar hoedje vast
houdend. Ik vind dat mijn opoe voor die tijd heel 
wat aandurfde op de Maasdijk, met toen alleen in 
het midden een zogenaamd paardenpad. 

N.J. Poot-van Leerdam 
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Vreugdenbillen (uit Dordt) zaten vast in de sneeuw 

De bakker in het Oostenrijkse wintersportresort Kappl -district Landeek in Tirol
had zich op donderdag 18 februari niet verslapen! 'Nee', zegt Gijs Vreugdenhit (B XI 
d) een paar maanden later in zijn Dordtse woning, 'was dat maar waar geweest. 
Boudewijn, onze oudste zoon van 12, was 's morgens om een uur of half acht naar het 
dorp gegaan om bij de bakker verse broodjes te halen. Maar die waren er niet. Later 
die ochtend hoorden we van de eigenaresse van ons appartementenhotel, dat alle 
toegangswegen tot het Paznauntal als gevolg van hevige sneeuwval waren afgesloten'. 

Regelmatig gaan Gijs VreugdenhiJ (44) en zijn 
vrouw Rinske (38), beiden tandarts, op skivakan
tie, veelal in Zwitserland of Italië, dit jaar in het 
Oostenrijkse Tirol. Met hun -op de Dordtse kunst
baan- op de lange latten goed geoefende zonen 
Boudewijn (12) en Alexander (inmiddels 10) en 
hetjongere tweetal Marnix (4) en Floris (toen vijf 
maanden oud). En dit jaar bovendien met vrienden 
en kennissen uit Dordrecht - een groep van 24 
wintersporters-: lekker een weekje er tussenuit en 
genieten van sneeuw, berglucht en de skisport. 

Helikopter 
'Dat ging dus allemaal naar wens', vertelt Gijs 
verder, 'tot woensdag, onze zesde dag, toen ik met 
de oudste twee met 

stroomstoring doet zich voor en duurt een uur of 
drie. 's Zondags belt Gijs met vrienden in Dord
recht. Dit leidt tot contact met een der wethouders 
en via hem met de burgemeester van Dordrecht, 
die een fax naar zijn collega in het Oostenrijkse 
Kappl stuurt. Resultaat: 's maandags kunnen op 
het gemeentehuis van Kappl papieren worden af
gehaald, die recht geven op een helikoptervlucht 
van Kappl naar Landeck. Dinsdag 23 februari 
vliegt Rinske met Marnix en Floris eerst met de 
helikopter naar Landeck. Vervolgens maakt ze 
gebruik van taxi, trein, bus en vliegtuig en komt's 
avonds laat op Schiphol aan, waar een van de 
tandartsassistentes met een auto staat te wachten. 
Daar hoort ze wat er in het 15 km zuidelijker 

gelegen Galltür is ge
sneeuwkettingen onder 
de autowielen -dat was 
toen al noodzakelijk- naar 
het nabijgelegen Zwitser
se grensgebied reed om 
daar te gaan skiën. Maar 
het was er zo ijzig koud, 
dat we er op een gegeven 
moment de brui aan ga-

Op donderdag 11 februari jl. vertrokken 
uit Dordrecht vijfpersonenauto's met ski
vakantiegangers richting Tirol. Onder hen 
Gijs en Rinske Vreugdenkil en hun vier 
kinderen. Op de zesde dag van hun ver
blijf in het Paznauntal zou de sneeuw onze 
landgenoten lelijk parten gaan spelen. 

beurd en dat er ook 
Nederlanders onder de 
slachtoffers zijn. Rins
ke: 'Het was een chaoti
sche reis. Maar voor 
Marnix, die nog nooit in 
een trein gezeten had,. 
werd het de reis van zijn 

ven en terug naar ons appartement reden'. 
Toen de zaterdag daarop bleek, dat er geen enkel 
uitzicht bestond op afreizen per auto, informeerde 
Gijs telefonisch naar mogelijkheden om per heli
kopter het geïsoleerde gebied te verlaten. 'Ze 
vertelden me toen', herinnert hij zich, 'dat ik 
's middags moest bellen voor de helikoptervlucht 
van de volgende dag. Maar toen ik dat deed werd 
mij gezegd dat ze vol zaten. Ik dacht meteen: 
jongens, daar zit iets goed scheef. Diezelfde mid
dag komt op zo ' n tachtig meter afstand van het 
appartement een lawine tot stilstand: twee wande
laars ontsnappen ternauwernood . De eerste 

Gemeind~amt Kappl 

leven. Toen we in het 
vliegtuig flink last van turbulentie kregen keek hij 
me stralend aan en riep: 'Mama, 't is net de 
achtbaan'. 

Onzekerheid 
'Waarom ik niet samen met de twee oudste jon
gens ben meegegaan? Achteraf had ik dat natuur
lijk moeten doen. Maar toen ging ik ervan uit -dat 
hoorden we tenminste- dat de wegen op donder
dag, dus twee dagen later, weer berijdbaar zouden 
zijn. Een te optimistische veronderstelling, naar 
later bleek, want het werd pas zaterdag voor we de 
thuisreis per auto konden aanvaarden. Hoe we er 

Kappl, :J.f( .{)2 .{{Cfj 

Gemeindeamtliche Bestätigung 

Es wird bestätigt, dass es si eh bei 1JYrJ.ii.~ avi) E. .)1, (è_ • 
3(1f::: Jk'. ) Personen 

t J --- --- -um nacil unseL·en ."1-nforrn?ti-onen um·· e±ner;- Notfall ·rliî:riaelt, weshalb 
die Beförderung durch den Bundesheerhubschrauber erfalgen sollte. 

Zo zag het document voor de helikopter eruit 
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Een beeld van de lawine op ca. 80 m. van het appar
tement. Geheel achter Alexander, voor hem Boude
wijn, moeder Rinske en geheel vooraan Marnix 

nu op terugzien? Ja, het was natuurlijk zeer uniek, 
een uitermate extreme toestand. De dag volgend 
op die van Rinske's vertrek was helemaal verre 
van aangenaam: niets te eten behalve repen Mars, 
geen verwarming, geen licht, geen telefoon, bm, 
afzien hoor! Een bang avontuur, maar in paniek 
zijn we nooit geraakt. Het ergste was nog de 
onzekerheid die aan je knaagt, de geruchten die 
opduiken en de onmogelijkheid om na te gaan -'ook 
de autoradio liet het op één station na afweten- wat 
waar en wat niet waar was'. 

Het liep gelukkig allemaal goed af: geen trauma, 
geen slapeloze nachten naderhand, integendeel: 
Gijs en zijn vrouw hebben in hetzelfde apparte
mentenhotel in Kappl in Tirol hun eerste skivakan
tie in de nieuwe eeuw gereserveerd. 

Jaap (red.) 

Van het bestuur 

Benoemingen 
Zowel voorzitter drs. 0. (Dirk) Vreugdenhii(N IX 
j,5) als bestuurslid A. (Abraham) Vreugdenhil 
(C XI ae, 1) zijn tijdens de bestuursvergadering 
van 11 maart jl. herbenoemd voor een volgende 
periode van drie jaar. 
Het bestuur is bijzonder ingenomen met het 
bestuit van Ria Vreugdenhil (C XI ac, 1) om als 
lid toe te treden tot het bestuur (zie ook elders in 
deze uitgave). 

Starlingsbiljet voor jaarlijkse donatie 
Doordat de nieuwe girostarlingsbiljetten te laat 
werden afgeleverd konden die niet meer bij het 
vorige nummer worden ingesloten. Wij bieden u 
graag onze verontschuldigingen daarvoor aan. 
Niettemin zijn er inmiddels at bijdragen voor het 
jaar 1999 binnengekomen. Voor hen die nog 
maar even dit nummer hebben afgewacht stui
ten wij het stortingshitjet in met het verzoek dit na 
invulling -u weet dat de minimale donatie I. 25.
bedraagt- aan ons te retourneren. Bij voorbaat 
onze dank! 



Herinneringen aan mijn vader (2) 

Met de achtemaam Vreugdenhil, die mijn vader mij 
gaf, heb ik nooit enige moeite gehad. Behalve als 
andere mensen probeerden de lolbroek uit te hangen 
door een in hun ogen grappige verbastering van 
onze familienaam te gebruiken. Ooit belandde ik 
voor behandeling van een tijdelijk lichamelijk on
gemak in een therapeutisch centrum, waar twee 
broers -de eennog pedanter dan de ander- de patiën
ten onder handen namen. Na verloop van enkele 
weken van behandeling meenden deze heren zich 
allerlei vrijheden te kunnen veroorloven. Broer A 
kwam dan de behandelkamer uit en riep grijnzend 
met een hoog stemmetje: 'meneer V ruigdenhui vel'. 
Toen ik hem zei dit soort humor niet op prijs te 
stellen, glimlachte hij meewarig. Een paar weken 
later posteerde broer B zich bij de deur van de 
behandelkamer en liet op een nog zangeriger toon 
weten dat 'meneer Vruigdenhuivel' aan de beurt 
was. Met ingehouden woede verliet in onmiddellijk 
het pand: er zijn gelukkig in Nederland meer thera
peuten beschikbaar. 

Van iets andere aard was wat ons in Zeeland over
kwam. Mijn vader werd daar 'de blikken dominee' 
genoemd door een slag dorpsbewoners dat ergens 
anders -of in het geheel niet- kerkte dan bij mijn 
vader en dat stellig niet tot de intelligentsia van het 
dorp gerekend kon worden. Als je Van Dale erop 
naslaat moet je vaststellen dat die benaming voor 
mijn vader te gek was voor woorden, want volgens 
het onvolprezen woordenboek is een blikken domi
nee geen echte predikant maar een evangelist, ie
mand die in een godsdienstoefening voorgaat zon
der dominee te zijn. Dat was natuurlijk diep tragisch 
voor mijn vader, omdatjuist hij dominee was tot op 
het bot, in merg en been, de enige en echte, grondig 
klassiek geschoolde predikant. Dat het nu juist hem 
moest overkomen niet overal in het Zeeuwse land te 
worden geëerd! Heeft hij eronder geleden? Nee, hij 
stond erboven! Maar ik des te meer. Het eigenaar
dige deed zich voor, dat er een soort vereenzelviging 

• 

In een co umn van nno Blom in "Trouw werd 
onlang de v@g gesteld hoe het toch met Maarten 
is. Ge oe v erdop de schrijver Maarten Biesheu
vet, 2iQOll van Arie Biesheuvel en Huihertje Vreug
denhiJ ~ IX b,2). 'In mijn jeugd stond Maarten 
mo voorde Romantische Schrijver, biechtte Blom 
o . . ~aarten, het achterneefje van Tsjechov, die met 
nig regelmaat bizarre verhalen (zoals 'Brommer 
pzee') publiceerde, die ik gulzig las' . Helaas moet 

Blom concluderen dat ervan publiceren geen sprake 
meer is. 'Maartens depressies houden hem onder de 
duim. In hetjubileumnummervan Hollands Maand
blad, het trotse veertigjarige tijdschrift waarin hij 
ooit debuteerde, miste ik hem opnieuw. Geen ver
haal. Ik dacht, niet zonder weemoed: hoe zou het 
toch met Maarten zijn'. Er zullen waarschijnlijk wel 
meer Nederlanders en stellig ook Vreugdenbillen 
zijn, die Maarlens pennevruchten missen . . Van wie 
het afgelopen schaatsseizoen ook veel minder ge
hoord hebben, dat is André Vreugdenhit (K XIII, 
1,3). Volgens de Westlandsche Courant kan dat 
naar André's eigen opvatting te maken hebben met 
een veranderde techniek en met zijn relatief jonge 
leeftijd. 'Mijn tijd zou nog moeten kunnen komen', 
aldus André, die bij de internationale schaatskam
pioenschappen in Den Haag bovendien door pure 
pech -een gebroken veer in zijn rechterschaats
werd achtervolgd. Toch is er een opmerkelijke groei, 
aldus de eerdergenoemde krant: 'De schuchtere, 

plaats vond tussen vader en zoon: ook zoon werd 'de 
blikken' genoemd. Zo kon het dus gebeuren dat 
zoon, zwoegend in de voorhoede van het plaatselijk 
voetbalelftal-natuurlijk nooit op zondag!- vanaf de 
lijn werd toegeroepen: 'Zet die bal voor, blikken, 
anders bin j' urn kwiet'. Of zo maar, in het dorp, door 
een knul op een fiets: 'Vuulen blikken! ' . 'Wie 
zomaar iemand uitscheldt, is een schoft', zei mijn 
vader weinig herderlijk. Om deze dorpsinfantiliteit 
te completeren: er was een discriminerend rijmpje 
in omloop, dat verhaalde van een zekere dominee 
Van Takkenbosch, 'die wist niet wat ie preken mos' . 
Het ronduit smerige vervolg zullen we u onthouden. 
Ga er maar vanuit, dat ook de benaming Van Tak
kenbosch weinig verheffend was voor de direct 
betrokkenen. 

Kermis 
Dat Zeeuwse dorp was ook de plaats waar het ieder 
jaar, als de nieuwe aardappelen op tafel kwamen, 
twee dagen kermis was. Altijd op een vrijdag en een 
zaterdag en altijd kwamen Jut en Jul van heinde en 
verre naar dit volks vertier. Een deel van de autocht
one bevolking spaarde een groot deel van het jaar 
om de bloemetjes eens flink buiten te kunnen zetten, 
een ander deel zette wat centjes opzij voor een reisje 
naar elders om zo het duivelse vermaak te kunnen 
ontvluchten. Ook waren er natuurlijk die hun schou
ders ophaalden en rustig verder gingen met ademha
len, kermis of niet. Als mijn vader vaststelde, dat 
een tot dan toe als net mens bekend staand gemeen
teraadslid voor de kermis had gestemd, was deze 
voor eeuwig gebrandmerkt. Want daarmee stemde 
je voor heidens plezier, zondige opwekking van 
vleselijke lusten tijdens het gehos en geslijp in de 
volgepakte kroegen, god- en mensonterend drank
misbruik, orgiën, hoererij. 
Deze horrorfilm met de bangmakende beelden uit 
de jaren dertig startte met de binnenkomst van het 
rollend kermispark van Janvier: de onderdelen van 

wat introverte jongen is een zelfbewuste man ge
worden, die zijn gedachten goed onder woorden 
brengt en ferm antwoord geeft op vragen'. André's 
nuchtere reactie: Een normale ontwikkeling: ik ben 
gewoon volwassen geworden' . . Waren te zien van 
begin april tot half mei in Galerie Artisart in Maast
richt: stillevens, uitgevoerd in olieverf op linnen 
van Pita Vreugdenhit (K XI m) te Ernst. Met twee 
andere schilders en een keramist werd een expositie 
samengesteld onder de naam: Aandacht voor de
tails . Van Pita' s werk -'weloverwogen composities 
van voorwerpen met vruchten en/of bloemen' -
werd ondermeer opgemerkt, dat 'een subtiel spel 
van licht en schaduw, vorm en kleur de zichtbare 
werkelijkheid daarbij laat overgaan in een zichtbare 
stilte' .. In de afgelopen maanden heeft de AVRO op 
dinsdagavonden op Nederland I eerst de vorig jaar 
al uitgezonden delen van Haagse Klasse herhaald 
en vervolgens acht nieuwe afleveringen op het 
scherm gebracht. Trouw hierover: 'De nieuwe serie 
impressies van het dagelijks reilen en zeilen op de 
Prinses Ireneschool in de Haagse Schilderswijk is in 
wezen 'meer van hetzelfde'. Dat zou een punt van 
kritiek kunnen zijn, maar van een serie als deze 
willen we ieder jaar wel meer van hetzelfde'. En in 
het Algemeen Dagblad van 9 maart zei Dick 
Vreugdenhit (C XI ah), directeur van deze basis
school, over zijn werk: 'We doen meer dan rekenen, 
lezen en schrijven .. Verscheidene leerlingen van 
onze multiculturele schol zijn heel goed terecht 

de carrousel, in 't dorp aangeduid als de 'curasel', 
van de zweefmolen, de kramen, de elektrische appa
ratuur, de versterkers. 
En als het dan op vrijdag zover was, dan zag je 
vanachter de pastoriegordijnen groepjes dorpelin
gen of enkelingen richting dorpskern lopen en hoor
de je vanover de raamhorren in de verte de kermis
deunen. Je kon er 's avonds bijna niet van in slaap 
komen. En de volgende dag was het zelfs nog 
drukker, omdat het zaterdag was. Als de dorpsklok 
eindelijk twaalf uur geslagen had werd het stil. 
Soms hoorde je nog wat gejoel of een langgerekte 
schreeuw van de een of andere zatlap. 

Overstag 
Ik heb er geen trauma van overgehouden. En ik kan 
er nu zelfs nog wel een beetje begrip voor opbrengen: 
tóen, in de jaren dertig, met de tóen heersende opvat
tingen, in dát geestelijk klimaat. Maar de relatie 
tussen kermis en hel heb ik nooit kunnen ontdekken. 
Kortgeleden stond ik met aan de ene hand mijn 
kleindochter van acht en aan de andere hand mijn 
kleinzoon van drie jaar op het terrein van Disney
land bij Parijs. Een overweldigende drukte, links en 
rechts zweefmolens en 'curasels' in vol bedrijf, 
stampende house -lees: kermis- muziek. Wat zou 
mijn vaderervangezegd hebben? 'Wat? Mijn bloed
eigen zoon met zijn kinderen en kleinkinderen op de 
kermis?' Maar ik zou natuurlijk onmiddellijk tegen
geworpen hebben dat we niet in dat Zeeuws~ dorp 
van toen waren en dat er zeer zeker geen kerkeraads
of zware gemeenteleden als vermomde spionnen 
rondliepen. En ik zou gezegd hebben: 'Luister Pa, 
dit is een keurig nette kermis, en het heet ook niet 
meer zo, dit is een attractiepark, speciaal voor kin
deren' . Hoewel het hem de grootste moeite gekost 
zou hebben denk ik dat hij tenslotte toch overstag 
zou zijn gegaan: het beestje had een andere naam 
gekregen! 

Jaap (red.) 

gekomen: rechtenstudenten, mensen met een eigen 
bedrijf, operatie-assistenten in het ziekenhuis. Als 
buitenstaanders de naam Schilderswijk horen, trek
ken ze hun wenkbrauwen op, maar wij bewijzen, dat 
er voor kinderen uit deze wijk hoop en toekomst 
zijn' . . Hugo Vreugdenhit (D X v) uit Amsterdam 
stuurde ons een exemplaar toe van het tijdschrift 
Maritiem Nederland, waarin o.m. een artikel werd 
gepubliceerd van de hand van Ton Biesemaat. Dat 
artikel heeft tot onderwerp de jacht op het goud van 
de Tubantia. Hugo's vader, Adrianus Vreugdenbil 
(D IX k) was eerste stuurman op de Tubantia, een 
passagiersschip (pakketboot) van de Koninklijke 
Rotterdamsche Lloyd, toen dit schip op 16 maart 
1916 tijdens het opstomen naar het lichtschip Noord 
Hinder op de Noordzee werd getorpedeerd. Citaat 
uit het artikel: 'Er klinkt het geluid van een enorme 
knal, Kapitein Wijtsma wordt ruggelings de kaar
tenkamer ingeslingerd. Een spervuur van stukken 
hout, glas en staal slaat op de brug neer. Eerste 
stuurman VreugdenhiJ en vierde stuurman Van Leu
ven duiken het stuurhuis in om aan de dodelijke 
projectielen te ontsnappen. Wonder boven wonder 
brengen ze het er goed van af. Ze beseffen dat het 
schip door een torpedo getroffen is. Iets minder dan 
vijf uur later ligt de Tubantia op de bodem van de 
Noordzee. Alle 383 passagiers en bemanningsleden 
weten veilig het zinkende schip te verlaten'. Hoewel 
er miljoenen uitgegeven zijn om het vermeende aan 
boord aanwezige goud te bergen, is er nooit iets 

s-



vervolg Personalia 

gevonden. Werk aan de winkel voor hem die de 
magnetische kracht van een namenrijtje niet kan 
weerstaan, daags voor Koninginnedag, als de lint
jesregen in de publiciteit komt. Maar helaas: bij de 
V van VreugdenhiJ was ditkeer geen naamgenoot te 
ontwaren. Evenmin in de nieuwe lijst met namen, 
die de griffier van het kantongerecht in Leeuwarden 
in de dagbladen liet plaatsen. Gelukkig maar, want 
het lijkt erg eng met de dreiging van het dwangmid
del gijzeling. Een vergelijking met de vorige lijst 
geeft aan dat het bijna allemaal nieuwe namen zijn, 
een enkele recidivist buiten beschouwing gelaten .. 
In de vorige aflevering van Personalia voerden wij 
een verbijsterde Rotterdamse naamgenoot ten to
nele. Wij spraken toen een vermoeden uit. Ons 
vermoeden bleek juist! Waarvan acte dus!. . We
gens plaatsgebrek moesten wij de vorige keer on
vermeld laten, dat Nel Vreugdenhit (B X a) kort 
geleden in het gemeentehuis van Houten aquarellen 
exposeerde, nadat burgemeester mr. A. B.L. de Jon
ge deze ruim vier weken durende tentoonstelling 
had geopend. We geven deze kunstenaresse alsnog 
alle aandacht, mede gezienhaar leeftijd. Zij is op 12 
maartj.l. 84 jaar geworden. 
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Vreugdenbilkroniek 

De gegevens hebben ditmaal betrekking op nog niet eerder gepubliceerde mutaties in de burgerlijke stand van 
voor 31 december 1998. 

Geboren 
23-12-1988 te 's-Gravenzande, Marleen, dochter 

vanlelie Siebren Vreugdenhit (D XII a) 
en Petra A. Bimmel 

Gehuwd 
29-06-1984 te 's-Gravenzande, Maria Anna Vreug

denhiJ (C X n,3) met Anne J. Steen
beek, geboren 12 mei 1959 te Haarlem, 
zoon van W.E. Steenbeek en A.J.P. 
Nieuwenhuis 

15-04-1988 teN aaldwijk, Hendrika VreugdenhiJ (D 
XI g, I) met Mhamed Mohcin, geboren 
1961 te Marokko, zoon van Tayeb 
Mohcin en Magnia Mouchen 

31-07-1992 te Naaldwijk, Petronelia Hendrika 
VreugdenhiJ (D XI g,3) met Hendrikus 
P.C. van Paassen, geboren 24 juli 1965 
te Schipluiden, zoon van J.C.M. van 
Paassen en M.J.M. Sunder 

06-11-1993 te Naaldwijk, Johannes Cornelis Vreug
denhiJ (D XI g,2) met Renate M. Doel
man, geboren 9 mei 1969 te Naaldwijk, 
dochter van J. Doelman en E.M. Wisse 

18-09-1994 te Delft, Catharina Jellina VreugdenhiJ 
(K XI n,1) met Chrisliaan H. Funk, 
geboren 14 mei 1960 te Schagen, zoon 
van J.J. Funk en A. Kooienbrander 

17-03-1995 teNaaldwijk,Renate VreugdenhiJ (dXI 
g,4) met Marinus M. van der Pijl, gebo
ren 16februari 1971 te 's-Gravenzande, 
zoon van C. van der Pijl en E.W. Aal
brecht 

06-06-1996 te Zoetermeer, Joehem VreugdenhiJ (C 
XI ad,3) met Marjolijn Lindeboom, 
geboren 16 mei 197 4 te Leidschendam, 
dochter van H.A. Lindeboom en M. 
Smulders 

19-06-1996 te Rotterdam, Astrid VreugdenhiJ (N 
XI z,1) met Pieter A. Stuijfzand, gebo
ren 3 januari 1963 te Rotterdam, zoon 
van P.A. Stuijfzand enG. Boom. 

Overleden 
07-08-1986 
13-05-1994 

16-08-1994 

15-08-1995 

17-07-1996 

31-08-1996 

02-11-1996 

30-06-1997 
12-10-1997 
09-11-1997 

22-07-1998 

te Naaldwijk, Arie van Bergen (C IX f,1) 
te Den Haag, Adriana Wilhelmina 
VreugdenhiJ (D IX a,5) 
te Ermelo, Wilhelmina Paulina Vreug
denhiJ (C X b,4) 
te Naaldwijk, Martinus Huibertus den 
Otter (D IX a, 13) 
te Amsterdam, Johannes Marinus Leo
nardus Vreugdenhil, (C X ar) 
te Vlaardingen, Eugen August Vreug
denhiJ (K XI t) 
te Maassluis, Jannetje VreugdenhiJ 
(K X aa,4) 
te Vlaardingen, Jan Keijzer(N VIII f,4) 
te Naaldwijk, Gerrit van Baaien (C IX s,1) 
te Rotterdam, Jaapje Christina Vreug
denhiJ (K X 1,2) 
te Rotterdam, Lamberdina Hendrika van 
den Bos (K X h). 

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

Secretaris 

Mijn pen schiet uit .. 
erger aan de een of andere gek, schiet mijn pen uit. 
Nu ook in (het dagblad) De Gelderlander. Hier is 
de laatste: 
Ze hadden die ene al lang moeten pakken 
die niets doet dan andermans kop er af hakken. 
Hij is niet goed snik 
want zijn eigen ik 
maakt dat een ieder naar vrede zit te snakken. 
(Milosevic) 

~ 
·2 
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Mevrouw Louisa M. (Loekie) Vreugdenkil te 
Duiven is een trouw en aandachtig lezeres van de 
Vreugdeschakel. Dat blijkt overduidelijk uit een 
door haar gemaakt abc-gedicht dat zij ons onlangs 
toestuurde en dat nagenoeg geheel gewijd is aan 
personen die in de Vreugdeschakel hebben gefigu
reerd. In een der komende nummers van ons blad 
zullen wij proberen ruimte voor deze poëtische 
ontboezeming vrij te maken. In een begeleidend 
briefje schreef ze dat behalve deze 'rijmelarij' er 
ook nog iets van 'een beter soort' is en daar heeft 
ze er nog veel van, die meestal over natuur en 
dieren -haar hobby- gaan. 'En', zo schreef ze 
verder, 'politiek-kritisch doe ik ook wel. Als ik mij 

Mevrouw Vreugdenbil sluit haar schrijven af met ~ 
de vraag: 'Wilt u er meer? Dat kan'. Het antwoord "' 
van de redactie: 'Graag, onze nieuwsgierigheid is ·~ 
danig gewekt! ' -~ 

Redactie :: 

Door storting of overmaking van het bedrag naar de Familiestichting 
Vreugdenhil, 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) 
balpen met inscriptie: Familiedag 1995 Vreugdenhil 

Het artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak 

7,50 

75,00 
25,00 

3,00 

37,50 

j 9,50 
7,50 

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