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Jan woont in het huis van de buurman 

Jan Vreugdenhil, enkele jaren geleden 
op vakantie in Parijs 

De 's-Gravenzandseweg in Naaldwijk ligt er op 
een dinsdagavond in de afgelopen zomer, om
streeks 8 uur, opvallend verlaten bij. Er is 
niemand op straat te zien. Vanuit het centrum 
golft het eentonige geluid van een onverstaanba
re microfoonstem tussen de huizen door: het 
schijnt feest in Naaldwijk te zijn, een week lang. 
Er komen twee flink doorstappende mannen in 
donkerblauwe kleding de verlatenheid doorbre
ken. Zijn het hulpagenten? Ze gaan de hoek om 
en lopen nu in de Willem van Hooffstraat. 
Zouden die vermeende dienaren der wet weten 
dat het daar vroeger Vreugdenbillaantje heette? 
Op het adres 's-Gravenzandseweg 7 wordt 
intussen niet opengedaan. Door de ramen is 
zichtbaar dat de tv aanstaat: Pia Dijkstra leest 
het nieuws van 8 uur. Nog maar eens gebeld. 
Doet-ie het wel? Dan gaat voorbij de ramen een . 
andere deur open en stapt een man naar buiten. 
'Die deur klemt, komt u maar hierheen, ik ben 
Jan Vreugdenhil', zegt hij. Zo maak je dus ook 
wel eens kennis met een naamgenoot. 

In het huis ernaast, no 9, woonden ooit Jans opa en 
zijn vader, terwijl Jan zelf er nog op de bovenetage 
heeft gehuisd. 'Ik woon nu in het huis van de 
buurman', zegt hij. Vorigjaartekende GrootNaald
wijk uit Jans mond op: 'Opa Jan vestigde zich na 
zijn trouwen in 1900 aan de 's-Gravenzandseweg. 
Hij woonde eerst in de huisjes aan de noordkant 
van de weg op de plaats van de latere Raiffeisen
bank. Op de hoek van de 's- Gravenzandseweg en 
het Zuideinde lag de tuin van Jan Valstar. Bouw
bedrijf Nawee wilde daar de eerste huizen -de 
zuidkant was nog niet bebouwd- bouwen en opa 
Jan hoorde dat. Hij ging eropaf en vroeg Nawee of 
deze er geen woonhuis met garage kon zetten. 
Voor het bedrag van f. 1.500,- werd het gebouwd 
en op 1 april 1906 werd het pand 's-Gravenzand
seweg 9 betrokken. De koopakte vermeldde ove
rigens dat de bewoners verplicht waren om hun 
beerput -riolering bestond nog niet- te legen op de 
tuin van Jan Val star. Hiervoor zat speciaal een 
deur in de achtermuur van de tuin. Dit heeft tot 
1909 geduurd. Daarna is het tuinland verkocht en 
is de voormalige oude veiling van Naaldwijk hier
op gebouwd' . 
Jan wijst naar het raam: op de binnenplaats is een 
deel van 'de muur van 1906' zichtbaar. Op een 
ander moment tijdens het gesprek wijst hij vanuit 
de achterkamer naar de ramen aan de straatkant en 
zegt: 'Op een afstand van 100 meter in noordwes
telijke richting, achter de bebouwing aan de noord
kant van de 's-Gravenzandseweg, ligt het stuk 
land dat in het midden van de 16e eeuw Vreugden
hU werd genoemd'. 
Jan VreugdenhiJ zegt dat zijn affiniteit met wat hij 
gekscherend 'de oude troep ' noemt -en daarmee 

doelt hij op zijn belangstelling voor oude kaarten, 
historische wetenswaardigheden en genealogie
de aanleiding is geweest voor de publicatie in 
Groot Naaldwijk . 'Iemand die net als ik lid is van 
de vereniging Historisch Naaldwijk, onderdeel 
van Historisch Westland, noemde op de redactie 
mijn naam. Groot Naaldwijk publiceerde vorig 
jaar in het kader van '800 jaar Naaldwijk' weke
lijks een artikel. Bij een van die artikelen, onder de 
titel Vreugdenhil, werd ik betrokken. Bovendien 
werd een prijsvraag uitgeschreven. 
Men vroeg een antwoord op de vraag: 'Waar ligt 
VreugdenhiJ'. 
Iemand die een paar straten verderop woont, Hers
bach heet hij, kreeg voor zijn goede antwoord een 
boekenbon van f. 25,-' . 
'Tja', zegt Jan na een paar momenten van stil voor 
zich uitkijken, ' ik heb door een druk leven eigen
lijk veel te weinig tijd gehad om het allemaal goed 
bij te houden ' . Het zal hem ongetwijfeld spijten: 
de manier waarop hij met een stapeltje op tafel 
uitgestalde oude kaarten omgaat verraadt zijn 
gevoelens. 

Analist 
Jan (Johannes) VreugdenhiJ (J XI b) werd op 6 
februari 1944 in Naaldwijk geboren. 'Dat ik een 
oorlogskind was zegt mij niet zoveel. Wel datmijn 
zus Jannetje ruim twintig jaar ouder is en dat we 
altijd een uitstekende onderlinge verhouding heb
ben gehad'. Jan, getrouwd toen hij 25 jaar oud was 
met Wieke van Dom·ne en vader van twee inmid
dels meerderjarige kinderen, zag het inderdaad 
niet zitten vader Piet als bode op te volgen. 'Op een 
dag -ik geloof dat ik in de hoogste klas van de 

MULO zat- heb ik gebiologeerd zitten kijken naar 
een man met een chemische trukendoos. In die 
mate zelfs, dat ik me erin ben gaan verdiepen, als 
het ware de chemische hoek ben ingedoken'. 
Jan is altijd in deze sector werkzaam gebleven: hij 
vindt een baan bij Gist-Brocades in Delft, doet 
daar veel praktijkervaring op en volgt tal van 
cursussen. Hij wordt analist, verricht aanvankelijk 
werkzaamheden in de sector analytische schei
kunde, later is hij werkzaam in de biochemie. 
('Aan het genetisch scheikundig werk in 'de prak
tijk ben ik nooit toegekomen', vult hij aan). In 
1995 wordt de afdeling Research van het bedrijf 
overgenomen door een Amerikaanse onderneming, 
Genencor, die zich specialiseert in de ontwikke
ling van wasmiddelenzymen en marktleider is op 
dat terrein. De vestiging is inmiddels overge
plaatst naar Leiden. Het heen-en-weenijden tus
sen Naaldwijk en Leiden noemt Jan een 'rampen
plan'. Jan is inmiddels belast met de leiding van 
het secretariaat. 'Dat werk houdt veel meer ip dan 
alleen stoeien met administratieve gegevens: ook 
de inkoop is erbij betrokken en het overleg met de 
vertegenwoordigers. Ik ben erg blij dat ik in al die 
jaren een technische achtergrond heb opgebouwd, 
die me nu uitstekend van pas komt'. 

Enzymen 
Bij een van J ans projecten -en met recht is hij trots 
op het resultaat- staat het zgn. proces van 'stone
washing' van spijkerbroeken centraal. 'Je kunt 
katoen bleken met puimsteen', legt Jan uit, 'maar 
puimsteen beschadigt de wanden van je ketels. 
Hoe kun je dan toch bereiken dat je met andere 
middelen een gelijksoortig effect bij het bleken 
bereikt als met puimsteen? Over zo'n vraag zitje 
heel goed ria te denken, doe je ik weet niet wat voor 

Ten geleide 
Dit is een bijzonder nummer: de laatste 
Vreugdeschakelvan deze eeuw! Het gaat daar
in over een naamgenoot, die in Naaldwijk vlakbij 
het voormalig Vreugdenhillaantje woont en bij 
het stuk land dat onze naam droeg; en over een 
verre reis die een diepe indruk heeft gemaakt op 
redacteurTeun en zijn reisgenoten . U leest in dit 
nummer ook over een gedecoreerde Vreugden
hil, een naamgenoot die 60 jaar geleden in het 
huwelijk trad en over een boek dat geheel gewijd 
is aan familiezaken. Verder zijn er de vaste 
rubrieken. 
Helaas leest u ook, dat Teun met zijn redactio
nele activiteiten voor de Vreugdeschakel stopt. 
Wij vinden dat heel erg jammer! Maar we moeten 
zijn besluit respecteren. Mede namens u zeg
gen we hem dank voor zijn inzet in de afgelopen 
vijf jaar en zijn bijdragen voor ons familieblad. 
Met des te meer klem dringen wij aan op uw 
medewerking: schrijft u a.u .b. eens iets voor de 
Vreugdeschakel, bel ons op voor een tip of een 
suggestie of stuur ons knipseltjes toe uit kranten 
en/of tijdschriften, die verband houden met een 
naamgenoot. Als u gehoor geeft aan deze 
oproep, doet u dat dan voor half december a.s. 
of zoveel eerder als mogelijk is. Bij voorbaat 
zeggen wij u ervoor dank. 

Redactie 
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proeven, ga je naar Amerika naar een fabrikant van 
spijkerbroeken, in dit geval Levi's. Uiteindelijk 
slaag je erin het gewenste effect te bereiken met 
behulp van enzymen (zetmeelafbrekers) . Zo ' n 
ontwikkelingsproces kan jaren duren. Het geeft je 
natuurlijk wel een enorme kick als het eindresul
taat positief is en men je vinding gaat toepassen. 
Ja, in ditgeval op ruime schaal. 't Was echteen van 
de leukste projecten die ik heb mogen uitvoeren '. 

Zicht 
Toen Jan VreugdenhiJ nog op de lagere school zat, 
in de jaren vijftig, verdiepte hij zich al in onder
werpen als stambomen en andere familiale onder
werpen. Een genealoog in de dop? 'Nou nee, dat 
nu ook weer niet' , zegt hij . ' Je verzamelteen aantal 
gegevens en die laat je dan weer een hele tijd 
liggen. Later pakje ze dan weer op. 0 ja, ik ben er 
destijds voor naar archieven geweest en ik heb er 
kerkelijke registers voor geraadpleegd. Inderdaad 
ben ik ook betrokken geweest bij de voorbereiding 
voor ons familieboek: ik heb met Aat, de huidige 

Het Oude Posthuis, 
waarin 'opa en oma van 
't Hoekie' destijds 
woonden en dat in de 
Tweede Wereldoorlog 
door de Duitsers werd 
platgeschoten 

secretaris, in die tijd nog aan tafel gezeten. Niet 
alleen omdat ik zelf gegevens voor het boekwerk 
van Koos Verhulst heb aangedragen, maar veel 
meer omdat ik me zo goed kan indenken wat een 
gigantisch karwei het geweest moet zijn om al die 
gegevens op te sporen en op de juiste manier te 
rangschikken . Ik heb grote bewondering voor wat 
hij heeft kunnen realiseren en hoop ook dat er 
binnen afzienbare tijd enig zicht komt op een 
herdruk. Misschien kan de toch wat droge opsom
ming in het boek hier en daar onderbroken worden 
door wat smeuïger verhalen'. 

De plaat met afbeeldingen van Nederlandse water~ 
torens, in de gang bij de deur, blijkt van Jans zoon 
Pieter te zijn. Zo vader, zo zoon? Buiten is het 
inmiddels donker geworden. 'Ik lees de Vreugde
schakel altijd met veel plezier en hoop dat je ook 
van dit bezoek een aardig artikel maakt', zegt Jan 
bij het afscheid. Hij steekt zijn hand op en loopt 
terug naar de geopende buitendeur van ' het huis 
van de buurman'. 

Jaap, red. 

Opa van 't Hoekie 
'Overgrootvader Jan Vreugdenhil woonde mid
den vorige eeuw in de Oranjepolder in het al 
eeuwen bestaande Oude Posthuis, op de hoek 
van de Pettendijk. Daarom werden hij en zijn 
vrouw in de familiekring ook altijd 'opa en oma 
van 't Hoekie' genoemd . Hij bezat daar een klein 
boerderijtje. Zodoende ging hij regelmatig met 
paard en wagen naar de veemarkt in Delft. Al 
gauw werd hem gevraagd om, als hij toch naar 
Delft ging, wat spullen mee te brengen. Dat was 
eigenlijk het begin van de bodedienst Vreugden
hil. Zijn zoon, mijn opa Jan Vreugdenhil, volgde 
hem op en vestigde zich na zijn trouwen aan de 
's-Gravenzandseweg. Net als zijn vader reed hij 
vier keer per week met paard en wagen naar 
Delft heen en weer. De dinsdag en vrijdag 
werden gebruikt om pakjes per fiets op de 
smalle tuinderspaadjes weg te brengen. Omdat 
hij het steeds drukker kreeg moesten de 
kinderen, zoals toen gebruikelijk, al gauw mee
helpen. 
Zodoende zat mijn vader Piet Vreugdenhil al 
vroeg op de bodewagen. Na schooltijd ging hij 's 
middags mijn opa lopend tegemoet, meestal tot 
Honselersdijk of Kwintsheul. Na het verlaten van 
de lagere school kwam hij voorgoed op de 
bodewagen. Was mijn opa een paardenl ief
hebber, mijn vader was dat veel minder. Vaak 
genoeg heeft hij tegen zijn zus Jannetje gezegd: 
'Jannetje, als jij nou de paarden naar de wei 
brengt dan ga ik de afwas wel doen'. Vader Piet 
heeft mijn opa dan ook de kop gek gezeurd om 
over te schakelen op een vrachtauto. En ja hoor, 
in 1928 werd de eerste vrachtauto gekocht. Mijn 
vader is zijn hele leven in hart en nieren bode 
gebleven. Zelfs toen het bodebedrijf beëindigd 
werd, in januari 1986, bleef hij nog vele ritjes 
maken richting Delft. Vader Piet heeft tot 1988 
aan de 's-Gravenzandseweg gewoond en is 1n 
1989 overleden'. 
Jan voegt hier nu nog aan toe dat zijn opa 
eigenlijk graag boer had willen worden, maar dat 
daar geen geld voor was. Ook nog dat de 
bodedienst van zijn vader altijd een eenmansbe
drijf is gebleven, want samenwerken met ander- , 
en was bepaald niet de sterkste kant van vader 
Piet ('anderen werkten veel te langzaam'). Op de 
vraag of zijn vader druk op hem had uitgeoefend 
om de bodedienst voort te zetten antwoordt Jan: 
'Welnee, mijn vader zei heel nuchter dat als ik er 
geen zin in had, ik het ook niet moest doen' . 

Familiewoordenboek: grillig en verrassend 

Tijdens de Boekenweek dit voorjaar had het dagblad Trouw een aanbieding: het 
Familiewoordenboek, een uitgave van Meulenhoff in Amsterdam. Een rechtgeaard 
eindredacteur van een gerenommeerd -ja toch?- familieblad als de Vreugdeschakel 
zou toch zeker van de inhoud van zo'n boek kennis moeten nemen. 

Trouw stuurde het mij toe en ik liet het liggen tot 
ik eind mei/beginjuni met vakantie ging. Liggend 
of hangend op mijn stretcher, in het zonnetje, aan 
de rand van de in 'eindeloze deining' voortklot
sende Méditerannée heb ik me zo'n dag of tien 
steeds enkele uren met dit Familiewoordenboek 
vermaakt. (Langs het water wandelende landge
noten, die in vakantiestreken altijd verrassend 
rijkelijk voorhanden zijn, zu llen misschien wel 
eens tegen elkaar hebben gezegd : 'Kijk, daar ligt 
die vent weer met dat familieboek'). 
'Vermaakt' kun je echt zeggen, want het boekje zit 
vol verrassingen! Circa 25 Nederlandse auteurs -
onder wie Ewoud Sanders, Jan Siebelink, Nelleke 
Noordervliet, Atte Jongstra, Paul Steenhuis en 
Dirk van Weelden om enkele bekenden te noe
men- zorgden voor 220 pagina's tekst, omvattend 
circa 70 korte hoofdstukjes , elk handelend over 
een begrip dat met familie van doen heeft. Zoals: 
benjamin, betovergrootouders, bloedschande, fa
milie van het honderdste knoopsgat, goudoom, 
groene weduwe, hormonenstrijd, reageerbuisba-
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by, voorkind, zwart schaap etc. 
Ik citeer uit het hoofdstukje Familieziek: 'Lang 
leve de familiezieke. Hij lijdt aan een ziekte waar 
hij niet dood aan zal gaan en waar hij -met een 
beetje geluk- zelfs nauwelijks hinder van hoeft te 
ondervinden. Sterker nog, de familiezieke lijdt aan 
een kwaal die doorgaans plezier schenkt. Iedere 
keer dat de familiezieke zijn verwanten ziet of 
spreekt, bevredigt dat het -in de ogen van buiten
staanders overdreven- verlangen naar diezelfde 
familie. Vaak is denken aan verwanten al vol
doende. Zo biedt het kerstcadeautjes kopen in 
oktober de ware familiezieke een efficiëntere re
medie tegen herfstdepressies dan een extra dosis 
vitamine C of lichttherapie'. Overigens sluit de 
auteur deze bijdrage af met de opmerking dat er 
inmiddels nieuwe slachtoffers vallen : 'Van een 
aandoening, die met recht als eigentijds te kwali
ficeren valt en waarvoor zelfs een passende naam 
voor handen is . Familiezieken. En dan heb ik het 
over al die mensen die ziek worden van hun 
familie'. 

Leukste 
Zitten gniffelen heb ik zeker ook bij de bijdrage 
'De leukste thuis' van de al eerder genoemde 
Nelleke Noordervliet 'We kennen hem allemaal. 
Hij is van het mannelijk geslacht. Hij is een oom of 
een neef. Een broer kan het ook zijn, maar vaker is 
hij één tak in de stamboom verwijderd. Hij is de 
ziel van elk familiefeest. Als hij onverhoopt niet 
aanwezig is wil het maar niet op gang komen. 
Zodra hij zijn hoofd om de deur steekt, is het bal. 
Hij stéékt ook altijd zijn hoofd om de deur. Want 
gewoon binnenkomen is er niet bij . Vaak heeft hij 
dan een grappige muts op of een neus .. ' 

Genoeg geciteerd! Of u het boek voor ongeveer 
dertig gulden moet aanschaffen? Dat weet ik niet. 
Ik heb er in ieder geval geen spijt van. Op het 
omslag staat: 'Het werd hoog tijd dat er eens een 
ferme inventarisatie plaatsvond van begrippen die 
betrekking hebben op familie en aanverwante za
ken. Het is een grillig boek geworden, in de beste 
betekenis van het woord: het hangt van verrassin
gen aan elkaar' . 
Om met een stereotiepe opmerking van Hanneke 
Groenteman te eindigen: 'U ziet maar..'. 

Jaap (red.) 



Herinneringen aan mijn vader 

De oorlogsjaren 1940-1945: één van de ingrijpendste gebeurtenissen in ons gezinsle
ven was de evacuatie van het door de Duitsers onder water gezette eiland Tholen in 
1944 naar het nabijgelegen, overwegend rooms-katholieke Halsteren, onder de rook 
van Bergen op Zoom. De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Bergen op 
Zoom benoemde mijn vader tot hulppredikant. Bovendien werd hij aangesteld als 
geestelijk verzorger van de patiënten van de psychiatrische inrichting Vrederust, een 
paar kilometer noordoostelijk van Bergen op Zoom en binnendoor gemakkelijk 
vanuit Halsteren per fiets te bereiken. Per fiets ja, want een ander vervoermiddel 
heeft mijn vader nooit voor zichzelf gehad: hij had niet eens een rijbewijs. Al met al: 
een man met weinig vrije tijd. 

Ik daarentegen zwom in mijn tijd: ik zat op het 
lyceum, hbs, klas 4b, maar het schoolgebouw was 
door de Duitsers gevorderd en als er ergens anders 
provisorisch en onregelmatig les werd gegeven 
gebeurde dat vaak buiten mijn aanwezigheid. Ik 
bleef dus zitten: eigen schuld, dikke bult! Mijn 
vader heeft dáárover nooit gehuild. Hij was wat dat 
betreft de nuchterste man van de mij toen bekende 
wereld. 'Te stom of te lui' , was z'n enige reactie. 
Maar in datzelfde jaar 1944 heeft hij wel om iets 
anders gehuild. Datmaakte zo'n indruk op mij, dat 
ik mij het moment waarop dat gebeurde nog steeds 
als de dag van gisteren kan herinneren. 
Ik had in die tijd twee vrienden: Jan, bijgenaamd 
De Mus en Adrie Geers, die Jan en ik altijd bij zijn 
achternaam noemden. Jan was de zoon van de 
hoofdonderwijzer van een enorm grote r.k. lagere 
school in Halsteren en de vader van Adrie had -als 
ik me niet vergis- een schoenenzaak. Ik was voor 
mijn twee vrienden niet Jaap, maar 'den Jep'. 
Wat we in die periode, medio 1944, de hele dag 
uitspookten moet helaas een onbeantwoorde vraag 
blijven: zelf weet en wist ik het niet. Meligneid 
was troef. Het gebeurde dat, als we aan de ene kant 
van het dorp ergens 'hingen' en we moesten naar 
de andere kant van het dorp, we bleven wachten tot 
er een boerenkar langskwam waar we ons moei
zaam op hesen. Maar toen kwam de invasie: D
day, 6 juni 1944. En dat vonden we wel wat! Onze 
jongensfantasie was gewekt. Na een weekje of wat 
-we lagen op onze rug naar stapelwolken te kijken
zei een van ons: 'We gaan naar Normandië ' . 
'Prima', zei een ander, 'maar vooraf moeten we 
voor een zak konijnenvoer zorgen' . Die ander was 
Adrie Geers, maar wie het Normandiëplan opper
de, weet ik niet meer. En wat doet het er toe? 
We sneden een hoop gras, stopten dat in een zak en 
leverden die af bij de ouders van Adrie. Toen 
begon de voettocht, zonder afscheid van wie dan 
ook, zonder eten en drinken, zonder een rooie cent 
op zak. We liepen via Bergen op Zoom en de 

Kalmthoutse heide richting Antwerpen. (We vroe
gen na vele uren marcheren aan iemand hoe ver het 
nog was naar België en zijn antwoord luidde: 'Mar 
ge zijtieral in België, zunne'). De nacht brachten 
we door in een bos, maar slapen konden we bijna 
niet, gejend als we werden door zoemende en 
bijtende muggenlegioenen. De volgende morgen 
mochten we bij een boerderijtje water pompen om 
ons wat te verfrissen en vooral om te drinken en op 
die manier te proberen de honger te verdrijven. De 
fut was eruit en Normandië verder dan ooit. De 
Mus redde de situatie voorlopig door te melden dat 
er familie van hem woonde in Deurne bij Antwer
pen. 'Daar kunnen we wat eten en een nachtje 
slapen en overleggen wat we verder zullen doen', 
stelde hij voor. We werden er gastvrij onthaald, 
daar niet van. We waren op een wandeltocht om 
een weddenschap te winnen, zo luidde de verzon
nen reden van onze komst naar Deurne. De waar
heid werd niet achterhaald. 
De volgende dag brachten we door op een binnen
plaats, waar een baal propvol Belgische shag werd 
neergezet. Te gretig maakten we er gebruik van. 
Maar slechts diegene, die zich de kwaliteit van 
deze tabakssoort uit de oorlogsjaren herinnert, zal 
kunnen vermoeden hoe we ons na enkele uren van 
onbelemmerd genieten voelden. Was het daarom 
dat we besloten de voettocht naar Normandië af te 
gelasten en terug te keren naar de vleespotten van 
Halsteren? 
Doodvermoeid arriveerden we de volgende avond 
in de buitenwijken van Bergen op Zoom, die in die 
dagen omringd waren door een tankgracht in aan
leg. Een van de bouwketen, die daar voor de bouw 
van deze verdedigingslinie was opgetrokken, bleek 
niet afgesloten. We sliepen die nacht op de harde 
houten banken er binnen. Dat hebben we geweten: 
vele dagen leden we aan een niet weg te wrijven 
'pien in 't lief'. Meer strompelend dan lopend 
verlieten we de tankgracht en sloegen de weg naar 
Halsteren in. Tegen acht uur 's morgens kwamen 

we er aan. Toen ik bij onze tijdelijke woning 
aangekomen door het raam naar binnen keek, zag 
ik mijn vader in de keuken staan. Ik klopte tegen 
het venster en ik zag dat hij me aankeek. Zijn 
onderlip begon te trillen en er verschenen twee of 
drie tranen in zijn ogen die over zijn wangen 
begonnen te lopen. Toen draaide hij zich om en 
hoorde ik hem met een vreemd stemgeluid roepen: 
'Anna, je zoon is weer thuis'. 

Je vader in tranen: ik moest daar weer aan terug
denken toen ik het volgende gedicht van Jan Eij
kelboom onder ogen kreeg: 

Al die tranen 
* Que deviennent toutes les larmes qu 'on 

ne verse pas? 
Jules Renard 

Tweemaal heb ik mijn vader zien snikken 
de eerste keer tot mijn verbazing: 
want ik was dan wel weggelopen 
van huis, op mijn vierde, maar alleen 
om de rest van de wereld te zien, 
niet omdat het mij thuis niet beviel. 

De tweede keer was toen hij, gezeten 
in zijn leunstoel bij de Erres-radio, 
hoorde hoe het Nederlandse leger 
had gecapituleerd voor de Duitsers. 
Ik was intussen zo oud geworden 
dat ik mij hevig geneerde. 

Maar veel later, toen ik wilde vertellen 
hoe ik mijn vader, niet meer dan twee keer, 
had zien huilen, kon ik halverwege 
niet verder, omdat er iets was met mijn 
keel, iets dat er niet uit kon, iets dat 
vast bleef zitten, iets dat mij bijna verstikte. 

Jan Eijkelboom 

Uit: 'Het lied van de krekel' 
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1996 

* In vertaling luidt de vraag van Jules 
Renard; Wat wordt er van al de tranen 
die niet worden gestort? 

Jaap, red. 

Theresia Vreugdenhil-Werdier koninklijk onderscheiden 

Ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag op 18 
augustus jl. is Theresia Vreugdenhii-Werdler 
(D IX k) te Amsterdam door koningin Beatrix 
onderscheiden met het Erekruis in de Huisorde 
van Oranje. Zoals bekend -in het oktobernummer 
1996 van de Vreugdeschakel besteedden wij ruim
schoots aandacht aan haar persoon en haar werk
is Theresia Vreugdenbil al meer dan 35 jaar de 
couturière van onze Koningin. 
De media meldden het nieuws over de onderschei
ding in woord en beeld. Volgens het Algemeen 
Dagblad vindt Theresia zeventig jaar niet oud en 

blijft ze werken 'omdat dat een mens gezond 
houdt'. Uit de berichtgeving in De Telegraaf cite
ren wij de volgende passage: 'Over de soms ge
waagde felle kleuren van koningin Beatrix' crea
ties, zuurstokroze of knalgroen, lachte Theresia: 
Ja, dat klopt, dat is allemaal mijn schuld'. 'Respect 
voor elkaar' en 'je vak verstaan' waren volgens 
haar de basiselementen voor een langdurige suc
cesvolle samenwerking:' Jezelfblijven vooral ook. 
Ik ben niet belangrijk, het draait allemaal om de 
klant. Ik zal net zo lang blijven peuteren tot iets goed 
is. En als ' t mooi is, als 't goed is, ben ik tevreden'. 

Koningin Beatrix is altijd nauw betrokken bij de 
ontwerpen die zij draagt. Die duidelijke inbreng 
vindt Theresia VreugdenhiJ heel belangrijk. 'Kle
ding moet bij je passen, zeker als zowel persoon
lijkheid als functie in de ontwerpen tot uitdruk
king moeten komen'. Uiteraard was Theresia 
VreugdenhiJ bijzonder blij met de onderschei
ding. Graag willen we haar er namens alle lezers 
alsnog mee feliciteren! 
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Russen reageren enthousiast op Zeeuwse Rei 

De meeste Vreugdenbillen zullen met vraagtekens kennis nemen van de kop van dit 
artikel, want wat is nu een Zeeuwse rei? Een Zeeuwse rei is een oud-Zeeuwse dans. 
Wat het verband is met Russen zal duidelijk worden in deze bijdrage, die gaat over 
een reis -zie het kader- naar de Russische stad Tver. Een reis die vele goede indruk
ken op ons heeft achtergelaten, indrukken over de beperkingen, maar vooral over de 
enorme gastvrijheid die in gastgezinnen werd ondervonden. Interessant om daarover 
verslag te doen in de VreugdeschakeL 

Ongeveer zes jaar geleden verhuisde re
dacteur Teun met zijn gezin van Brabant 
naar Zeeland. Ze gingen wonen in Krui
ningen, dat met Hansweert -beide dorpen 
liggen aan de Westerschelde- de gemeen
te Reimerswaal vormt. 
In Hansweert bestaat een volksdansvere
niging met de naamScaldis (=Schelde). 
De leden van deze vereniging dansen in de 
bekende Zeeuwse klederdracht oud-Hol
landse en natuurlijk ook oud-Zeeuwse 
dansen. De Zeeuwse rei is zo ' n oude 
Zeeuwse dans. Eerst werd Teuns dochter 
lid van Scaldis, later volgden Teun en zijn 
vrouw. Sinds een jaar of twee fungeert 
Teun als secretaris. 
Vorig jaar ontving de vereniging een uit
nodiging uit Tver -het voormalige Kali
nin, ongeveer 135 km ten noordwesten 
van Moskou- om op een festival te komen 
dansen. 

Uiteraard wil ik u ruet vermoeien met een opsom
ming van de voorbereidingen voor deze reis. Maar 
enkele onderdelen ervan onthoud ik u niet. Ook 
contacten met Rusland worden onderhouden via de 
moderne communicatiemiddelen, de telefoon en de 
fax. Je kunt ook proberen per brief contact te maken, 
maar dat duurt een paar weken. Het probleem is dat 
Russen zelden of nooit verder denken dan de dag van 
vandaag. Dat betekent dat, in dit geval, vragen over 
de opzet van een en ander, het programma e.d. 
nauwelijks rechtstreeks worden beantwoord. 
Je veronderstelt dat het verkrijgen van een visum via 
de ambassade tegenwoordig geen probleem is, zeker 
niet voor de leden van een volksdansvereniging. 
Maar we hebben er wel weken op moeten wachten en 
pas anderhalve week voor het begin van de reis 
werden ze verstrekt. Volksdanskleding en sieraden 
meenemen naar een niet EG-land is toegestaan, maar 
bij temgkomst moet je daarvoor wel invoerrechten 
betalen. De douane gaat er vanuit, die je die kostbaar
heden in Rusland hebt aangeschaft. 'Ja meneer, daar 
gaan wij inderdaad vanuit, tenzij u de nog nodige 

Op de voorgrond, met microfoon, Teun. 
Naast hem in Russische klederdracht con
tactpersoon Ludmilla. Rechts de burge
meester van Tver. 
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formulieren invult en van te voren aan de douane op 
Schiphol laat zien'. Nou, dat hebben we dan vlak 
voor vertrek alsnog maar gedaan. Overigens bleek 
de douane de formulieren niet te kennen en werd hier 
en daar maar een stempel gezet. Nadat ook de 
financiën waren geregeld -een flink bedrag aan 
subsidie van diverse instellingen- vertrokken we op 
23 juni 's ochtends om 4.00 uur uit Hansweert naar 
Schiphol. 

Slecht onderhoud 
In Moskou aangekomen troffen we onze contactper
soon, die ons met een bus naar Tv er bracht. We reden 
Moskou uit, de grote weg richting St. Petersburg op. 
Een grote weg, maar niet te vergelijken met de grote 
wegen in óns land. Kuilen, wegversmallingen, geen 
strepen op de weg, parkeren als je zin hebt: dat zijn zo 
de kenmerken van de Russische wegen. 'Rusland is 
één grote 30-km-zone', merkte een van onze leden op. 
In de stad Tver werd ons duidelijk dat er in Rusland 
nogal wat beperkingen bestaan. Armoede is een 
groot woord: de mensen lijden er zichtbaar geen 
honger. Maar de infrastructuur is volkomen achter- . 
gebleven. Er wordt aan het onderhoud van de wegen, 
het openbaar vervoer e.d. niets gedaan. Ook viel ons 
op dat de huisvesting beperkt is -soms maar één 
kamer voor een gezin met een kind- en dat de huizen 
zelf in het geheel niet worden onderhouden. Vaak 
zijn de huizen zo'n deitigjaar geleden neergezet en 
is er sindsdien niets meer aan gedaan. 
In de flat waarin wij werden gehuisvest was in de 
entree alles kapot. Geen licht, tegels uit de vloer, 
verveloos en stukken uit het beton, alle brievenbus
sen opengebroken. Een trieste aanblik! 

Als vreemdeling te gast zijn bij particulieren in 
Rusland is een belevenis. De gasten worden als 
vorsten behandeld. Er wordt alles aan gedaan om het 
hun zo goed mogelijk naar de zin te maken. Zelfs in 
gastgezinnen waar men van een minimuminkomen 
moet zien rond te komen wordt alles geregeld. Maar 
er kleven aan het verblijf in zo'n gastgezin natuurlijk 
ook beperkingen. Door de kleine behuizing is de 
privacy niet altijd voldoende. Uit de douche komt 
wel eens louter koud water en zo zijn er meer 
tekortkomingen. De Russen zelf kunnen daar overi
gens goed mee leven. Ons gastgezin behoorde niet 
tot de armste In Rusland. De verzorging was erg 
goed: uitgebreide maaltijden met veel verse groen
ten. Veel mensen denken dat het eten in Rusland 
slecht is, maar onze ervaring was tegenovergesteld. 
Tijdens de dagen dat wij in Tver verbleven groeide 
er een band met de mensen daar; zo hecht zelfs, dat 
het afscheid voor sommigen heel emotioneel was. 
Omdat onze vereniging elk lustrum in Hansweert 
een festival organiseert waarvoor ook buitenlandse 
verenigingen worden uitgenodigd, zullen we uiter
aard onze Russische vrienden voor het komende 
festival -in 2002- uitnodigen. 

Bars 
Zo vriendelijk als men in de Russische gastgezinnen 
is, zo bars en stroef zijn de Russen die je in het 
dagelijks leven tegenkomt. Winkelbedienden zijn 

Redacteur Teun en dochter 
Heleen met op de achtergrond 
een Russisch-orthodoxe kerk 

over het algemeen vrij nors. Het lijkt wel of je ze 
dankbaar moet zijn als ze je willen helpen. Ook aan 
de grens is men niet altijd even vriendelijk, eerder 
kortaf en bij het controleren van de visa zetten ze een 
bevelende toon op. Als je incheckt in een hotel in 
Moskou, waar we ook twee dagen verbleven, moet je 
heel wat formaliteiten verrichten. Een bureaucra
tische procedure die onnodig veel tijd kost. Het zijn 
uiteraard de overblijfselen van de periode van eeu
wenlange overheersing door tsaren en later de com
munisten. Eigen initiatiefen/ofklantgerichtheid zijn 
er ver te zoeken. 

Criminaliteit 
In Nederlandse kranten wordt veel geschreven over 
de criminaliteit in Rusland. Ons gastgezin vond dat 
het allemaal nogal meeviel. Maar langzamerhand 
werd ons wel duidelijk dat er daar wel degelijk wat 
aan de hand is. De flats hebben vaak twee voordeuren 
met elk drie sloten en ook op de slaapkamerdeur 
zitten sloten. Geparkeerde auto's worden voortdu
rend bewaakt, er loopt een flink aantal prostituees op 
straat, de politie is -vooral met buitenlandse valuta
om te kopen, kortom: er is wel wat aan de hand. Wat 
niet wil zeggen dat er in West-Europa weinig crimi
naliteit zou voorkomen, zeker niet: lees er de krant 
maar op na. 
Zelf droeg ik in Rusland altijd een koffertje met 
reisdocumenten en geld van de vereniging. Ik heb dat 
koffertje met het oog op mogelijke diefstal zelden 
losgelaten. Alleen als ik moest dansen heb ik mijn 
gastheer gevraagd er even op te passen . Uit zijn 
houding was op te maken dat het risico van diefstal 
werkelijk groot was. Als wij als groep de stad ingin
gen waren er altijd wel een of meer Russen bij ons; 
vermoedelijk om te waken over onze veiligheid. 

Cultuur 
Wie naar Rusland reist, ziet daar veel cultuur. We 
hebben kloosters, musea en kerken bezocht. De 
Russen zijn erg trots op hun geschiedenis en laten 
graag kunstwerken zien. Er zijn veel musea met 
historische gebruiksvoorwerpen en met kunstvoor
werpen; en uiteraard is Rusland beroemd om zijn 
klassieke muziek en zijn ballet. Dit jaar wordt in 
Rusland herdacht dat de nog altijd populaire dichter 
Pushkin 200 jaar geleden werd geboren. Door zijn 
VIijheidsdrang en de wijze waarop hij zijn inzichten 
op papier heeft gezet werd hij een initiator van het 
moderne Rusland. Men vereert hem dan ook waar dat 
maar mogelijk is. 
Veel aandacht wordt in Rusland ook geschonken aan 
de ellende van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn in 
die periode ca 25 miljoen Russen omgekomen. 

Een onvergetelijke reis! Alle deelnemers van ons 
gezelschap waren het daarover eens. Mijn vrouw en 
ik kregen de uitnodiging voor een nieuw bezoek en 
dan ook aan St. Petersburg. We hopen dat een keer te 
kunnen doen. Voor de gastvrijheid en de vriendelijk
heid van onze gastheren zouden we zo weer temg 
willen gaan. 

Teun 



60 jaar getrouwd 

Dirk en Maartje genoten van het feest 

Op 3 augustus 1939 traden Dirk Vreugdenhil (D X j) en Maartje Voois -hij was 23 en zij 
22 jaar oud- in het huwelijk. Hij kwam uit een tuindersgeslacht; Maartje, tot verdriet 
van een aantal familieleden, niet. Ze startten hun levenslange samenzijn in een knus 
huis aan de zgn. rolpaal in Honselersdijk. Aangezien het leven er als gevolg van de 
Duitse bezetting nogal somber uitzag, duurde het een aantal jaren voor ze hun eerste 
kind konden verwelkomen. Maar pal voor de hongerwinter werd dan toch Yvonne 
geboren. 
Na de oorlog hadden Dirks carrière bij de West
landsche Stoom Tram (WSM) en de verhuizing 
naar de toenmalige De Ruyterstraat in Loosduinen 
de hoogste prioriteit. Eind mei 1951 werden Dirk 
en Maartje verblijd met de geboorte van hun zoon 
Rudyard. Het leven ontwikkelde zich voorspoe
dig: Dirk stond dankzij zijn baan als stoker bij de 
WSM garant voor het inkomen en Maartje was 
fulltime manager van het sociaal en economisch 
leven van het gezin. In september 1954 was het de 
beurt aan Wanda om geboren te worden. En op de 
valreep van 1956 -31 december- completeerde 
Desiree het vierspan. Drie struise dochters en een 
zoon, met door Dirk eigenzinnig gekozen namen 
(die voor Maartje steeds weer een verrassing wa
ren) om trots op te zijn. 

Tuinieren 
De techniek schreed voort: de WSM deed zijn 
stoommachines de deur uit en Dirk volgde. Ver
volgens werkte hij, als een soort witte illegaal 
avant la lettre, in de tuinderij. Hij werkte er met 
plezier, maar het leverde niet genoeg op. Wat Dirk 
en Maartje er wel aan overhielden was een immen
se Chrevolet, die Dirk in een kippenschuur ontdek
te en direct aankocht. Een rijbewijs had hij nog 
niet, maar dat leek hem geen probleem. Hij kreeg 
gelijk: Dirk ging elders werken. Hij trad in dienst 
van de Havendienst van Rotterdam en was eerst 
werkzaam in Hoek van Holland, later in het Euro-

Er was deze zomer behalve het echtpaar Dirk 
Vreugdenh· en Maartje Voois -zie elders in dit 
num ~er- 'nog een echtpaar uit onze familiekring 
60 ja -r gettouwd: Adriana van der Lingen-Vreug
denhit ~NIX g,4) en Arie van der Lingen te De 
Lie . Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin
cfë?èn vierden het heuglijke feit samen met de 84-
jarige-bruid en (inmiddels) 87-jarige bruidegom in 
De Lier. We feliciteren hen alsnog van harte! 
Gelukkige Vreugdenhillen kunnen ook die naamge
noten zijn die deze zomer op school naar een 
hogere klas zijn overgegaan of die met succes een 
opleiding hebben afgerond en een diploma hebben 
gekregen. Waren het er veel? Wij zouden het niet 
weten! Wellazen we dat ene ]ohn Vreugdenhit 
één van de geslaagde kandidaten was van het 
Walburgcollege, afd. VBO, Zwijndrecht. Waarin 
we dat lazen? In het door iedere inwoner van 
Hendrik-Ida-Ambacht gespelde (advertentie)blad 
De Brug. John, proficiat! En met hem feliciteren 
wij alle andere geslaagde Vreugdenhillen. . De 
Jutter & de Hofgeest, nieuwsblad voor o.m. Vel
serbroek, berichtte medio augustus over een expo
sitie van aquarellen van Adri Vreugdenhil-Reede 
(0 XI e): volgens het blad 'zeer de moeite waard 
om te komen bekijken'. Mevrouw VreugdenhiJ 
zelf: 'Een Rembrandt zal ik nooit worden, maar 
dat hoeft ook niet. Ik heb er veel plezier in en dat 

pointgebouw in Rotterdam. Wat hij van het kan
toorleven vond? Hij viel dagelijks van de ene 
verbazing in de andere. Onderwijlloodste Maartje 
de kinderen door de lagere-schoolperiode heen, 
door hun puberjaren en hun vrij(e)tijd. En met 
succes: de huwelijken en carrières die zij haar 
zegen gaf, houden nog alle rotsvast stand. Tenslot
te nam de Havendienst een van zijn minder ver
standige personele besluiten: Dirk werd met pensi
oen gestuurd. Het tuinieren -nu in een volkstuin
werd weer opgepakt. Dirk kreeg het drukker dan 
ooit. Het vijftigjarig huwelijksfeest kon gevierd 
worden door het simpele feit dat het op een zater
dag viel: door de week liet de tuin geen verzuim 
toe. 

Onzin? 
Dirk verslijt met spitten driemaal een heup. Maart je 
trotseert tientallen jaren suikerziekte. Maar het 
zijn geen klagers, integendeel. 
Een zestigjarig huwelijksfeest? Nee, dat is onzin. 
Zonde van de tijd en van het geld. Hun kinderen 
dachten daar gelukkig anders over. Op zaterdag 31 
juli jl. worden Dirk en Maartje vetrast door een 
ongekend grote opkomst van familie en bekenden 
op hun receptie in het partycentrum Madestein in 
Den Haag. En op de eigenlijke trouwdag gaan ze 
nog eens met een intiem gezelschap van naasten 
een dagje op stap naar de WSM-stoomtreinen, die 
nu nog te bewonderen en te gebruiken zijn in 

is voor mij belangrijk'. Jammergenoeg is de expo
sitie alweer voorbij .. Bij het secretariaat van onze 
familiestichting werd enkele maanden geleden 
een brief bezorgd, waaruit bleek dat wijlen me
vrouw A.]. Vreugdenhit (K IX b,9) te Rotterdam, 
die op 10 januari jl. is overleden, een bedrag van 
f. 1.000.- aan de Familiestichting VreugdenhiJ 
heeft geschonken. Het bestuur heeft hier met grote 
erkentelijkheid kennis van genomen .. 'Het is meer 
dan honderd jaar geleden dat Matthijs Vreugden
hiJ (C IX a) en Oerritje van Staalduinen vanuit 's
Gravenzande naar Bleiswijk kwamen. Sindsdien 
is er heel veel gebeurd en daarover willen we een 
gezellige babbel opzetten op 11 september in een 
restaurant in Bleiswijk', aldus de niet alledaagse 
uitnodiging van de familiesDirk en Th ijs Vreugde
nhit (C XI a en C XI b) aan verwante naamgenoten. 
Of het een ludieke avond werd die ook nog interes
sante bijzonderheden opleverde, waard om in de 
Vreugdeschakel te worden gepubliceerd, horen 
we mogelijk nog .. In een artikel over genealogie 
in het Westland mag het geslacht VreugdenhiJ niet 
ontbreken, zo dacht de redactie van de Westland
sche Courant. Bij het samenstellen van een artikel 
belandde de naam Vreugdenbil in de kop ('Zuid
geest en VreugdenhiJ in cyberspace') en koos men 
als illustratie voor een afbeelding van ons familie
wapen. De tekst behelsde ervaringen van West
landse genealogen en raadgevingen aan hen die 
genealogie willen gaan bedrijven. . Een tochtje 

Even terug op de stoomtram; een van de hoogte
punten tijdens het platina huwelijksfeest van 
Dirk en Maartje Vreugdenhit 

Ouddorp. Dirk en Maartje genieten beide dagen 
met volle teugen! 

Deze bijdrage danken wij aan Des i ree en Rudyard 
Vreugdenhil, kinderen van Dirk en Maartje. Onze 
gelukwensen gaan alsnog naar dit echtpaar -
Red.) 

van 1500 km (Maasdijk-Boedapest) maken met 
een tractor: dat is wel heel bijzonder. Arie Vreug
denhit (N X as, als we juist veronderstellen) te 
Maasland deed afgelopen zomer deze unieke erva
ring op: een groot deel van de monstetrrit stuurde 
hij de tractor over doorgaans B-wegen tot aan de 
Donau, waarin hij een duik nam en toen werd 
afgelost. De tractor werd geschonken door de 
Oost-Europa Commissie van de Gereformeerde 
Kerk van Maasdijk aan de hulporganisatie Hunga
rian Interchurch Aid, die er ook nog eens f. 72.000.
bij kreeg aan opgehaalde gelden. Aldus de West
landsche Courant . . Ditzelfde medium besteedde 
in de afgelopen maanden ook veel aandacht aan 
o.a. de zeer goede resultaten van Ton Vreugdenhit 
(0 XI aa,l) te ' s-Gravenzande met zijn paarden 
Isaac, Zarko en Isar; aan de gestolen Honda's -
voor zover bekend is er één teruggevonden- van de 
Naaldwijkse coureur Geoffrey Vreugdenhit (D 
XIh,l); aan aangevochten uitlatingen van de voor
malige deelgemeenteraadsvoorzitter Leen Vreug
denhit (J X a,l); en de organisatie van de (45e) 
Ronde van Maasdijk, waarbij een hoofdrol werd 
gespeeld door Ewout Vreugdenhit. 
Deze keer zijn het deze naamgenoten (en zij van 
wie ons niets ter ore kwam), een andere keer zijn 
het weer andere Vreugdenbillen die de kolommen 
van de Westlandsche Courant of andere bladen in 
deze regio halen. En daar laten we het voor deze 
keer bij. 
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Van het bestuur 

Afhandeling correspondentie 
vertraagd 
Wegens familie-omstandigheden en drukke 
werkzaamheden heb ik in de afgelopen 
maanden niet (tijdig) alle correspondentie 
kunnen afhandelen. Weest u ervan verzekerd 
dat ik dat graag had willen doen. Ik reken 
daarom op uw begrip! 

Secretaris 

De Vreugdeschakel is een uitgave van de 
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Stop 
Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat mijn bijdrage over Rusland een van mijn 
laatste stukken tekst voor de Vreugdeschakel vormt. Voor de volgende editie 
hoop ik het laatste interview te kunnen maken. 
Waarom, zult u zich afvragen. Omdat ik vind dat het redacteurschap erg 
solistisch werk is. Behalve de contacten met eindredacteur Jaap en met mijn 
naamgenoot Teun -die mij nogal eens vergezelde- moet je alles alleen doen. 
Zelden worden ideeën ontvangen en nooit worden op- of aanmerkingen 
gemaakt op onze teksten. Zowel de lezers als het bestuur laten het naar mijn 
gevoel afweten. Een blad kan niet worden gemaakt door twee personen; er moet 
enige interactie zijn tussen redactie, bestuur en lezers. Deze interactie heb ik 
gemist en daarom heb ik besloten om ermee te stoppen. Ik hoop echter dat 
iemand anders de draad wil oppakken en eindredacteur Jaap niet alleen voor 
deze klus wil laten zitten. 

Teun 

V reugdenhilkroniek 

(De gegevens hebben ditmaal betrekking op mutaties in de burgerlijke stand tussen 1 januari en 30 juni 
1999). 

Geboren 
06-01-1999 te 's-Gravenzande, Lotte Klazina, 

dochter van Arie Vreugdenbil (K XI 
aa,3) en Klazina Noordam 

16-02-1999 te Hellevoetsluis, lsa, dochter van Aart 
VreugdenhiJ (K XII, t,2) en Alise 
Moerman 

28-04- 1999 te Sumas, Washington, USA, Elissa 
Daniëlle, dochter van Marvin Andrew 
VreugdenhiJ (K XI f,7) en Glenda B. 
Berends. 

Gehuwd 
26-02-1 999 te Maasland, Tamara Corrine Ma

riena Vreugdenbil (N X at,2) met 
Geert F. Vermeer, geb. 21 -4-1970 te 
Maasland, zoon van N. Vermeer en 
M. Vonk 

02-03-1 999 te Naaldwijk, Pieter Johannes Jaco
bus Vreugdenhil, (J XI f,l) met Bi
anca Haaring, verder onbekend 

25-06-1999 te Monster, Teuntje Theresia 
Vreugdenbil (C X ae,2) met J.J.H. 
van de Laar, geb. 19-8-1972 te Delft, 
zoon van C.P. van de Laar en J.J.J . 
Groen. 

Overleden 
02-01-1999 

10-01 -1999 

19-02-1999 

22-02-1999 

24-02-1999 

14-03-1999 
21-03-1999 

29-03-1999 

29-03-1999 

te Driebergen, Dirk van de Poppe 
(0 X a,3) 
te Rotterdam, Anna Jacoba Vreug
denhil, K IX b,9) 
te Bunschoten, Femke Nathanja 
Vreugdenbil (N XI j,l) 
te Maassluis, Hendrik Vreugdenbil 
(MIX k) 
te Poeldijk, Jan Vreugdenbil (C XI 
v) 
te De Lier, Anna Moerman (C IX u) 
teDenHaag,JaapjeJohanna Vreug
denbil (K IX m,l) 
te Maassluis, Dirk Vreugdenbil 
(M IXj) 
te Nieuwegein, Yvonne Carla Loui
se Naarden, (N XI ac) 

10-05-1999 te De Lier, Andre Vreugdenbil (D XI 
e,l) met Manuela A.J.M. Hoedema
kers, geb. 5-9-1968 te Nuland, dochter 
vanJ.A.J. Hoedemakers en ?van Groen
land 

25-04-1999 te Groningen, Wim VreugdenhiJ (0 § 
XI c) ~o 

04-06-1 999 te 's-Gravenzande, Margje Vreug
denbil (C XI y,l) met Dennis A. de 
Kiewit , geboren 6-9-1975 te ' s
Gravenzande, verder onbekend 

09-05-1999 

19-05-1999 

te Amersfoort, Francis Vreugdenbil i 
(D IX m,l) W 
te 's-Gravenzande, Dirkje Rijsdijk :§ 
ux~. ~ 

~ 
24-06-1 999 te Rhenen, Adriana Vreugdenbil 

(C XI, j,2) met Douwe de Pont, ge
boren 29-4-1967 te Rhenen, zoon 
van D. du Pont en A. ter Scheget 

Dank aan allen die hierover berichten instuurden. i; 
Doet u het ook? ·.": 

~ 
Aat, secretaris 1 

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