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Naar 's-Gravenzande 
De vierde Vreugdenbillenreünie wordt gehouden op 7 oktober a.s. in De Brug in 
's-Gravenzande. Vanaf 10.00 uur 's ochtends zijn alle naamgenoten, partners en 
kinderen welkom op deze vijfjaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst, die tot omstreeks 
17.00 uur gaat duren. 
Het programma, 'Voor Vreugdenbillen door Vreugdenhillen' zeg maar, biedt alle 

gelegenheid tot een uitje in de naaste omgeving, mee te doen met spelletjes, informatie 
op te doen en kennis te maken met naamgenoten, of die kennismaking te vernieuwen. 
Een dag in het Westland, de bakermat van onze familie. Als rechtgeaard V reugdenhil 
kun je bij zo'n evenement eigenlijk niet ontbreken. Daarom: op 7 oktober a.s. naar 
's-Gravenzande! 

Bestuurleden Ria en Abraham Vreugdenhil , 
beiden wonend in 's-Gravenzande, zijn al 
maanden geleden begonnen, samen met een 
aantal assistenten, met het in de steigers zetten 
van de organisatie. Abraham had bij vorige 
reünies al hand- en spandiensten verricht en 
zodoende ervaring opgedaan. Job Vreugdenhil 
uit Maasdijk, druk en al wat ouder, is op 7 
oktober in de weer als ceremoniemeester. 
Totnogtoe verlopen de voorbereidingen goed. 

Evenals vorige keren krijgt op zaterdag 7 
oktober de bewegwijzering naar De Brug alle 
aandacht: gemakkelijk voor wie de weg niet 
kent. Vanaf 10.00 uur ontvangt de ceremonie
meester zijn gasten, die een bloemcorsage 
krijgen opgespeld. De kleur daarvan geeft aan 
tot welke tak men behoort. Waarschijnlijk 
zullen de meeste reüniegangers eerst kijken 
waar de koffie te halen is en daarna overwegen 
een kijkje te nemen in de Vreugdenhillenwinkel 
-zoals u weet zijn er weer nieuwe mokken- die 
praktisch de hele dag open zal zijn, behalve als 
er op het podium iets te doen is. 
Totnogtoe -half april- hebben vier hobbyisten 
zich aangemeld om hun hobby te laten zien: een 
landkaartenverzamelaar, een dame die leuke 
dingen doet met lappen stof (quilten), een dame 
die teddyberen maakt, en iemand die documen
tatie, Duitse en geallieerde landkaarten etc. uit 
de Tweede Wereldoorlog verzamelt. 

Na het welkomstwoord van voorzitter drs. Dirk 
Vreugdenhil en de toelichting door ceremonie
meester Job Vreugdenhil, zijn de toerritten 
gepland. Iedereen die geïnteresseerd is kan -met 
eigen auto- aan de hand van een door de 
organisatoren opgestelde routebeschrijving een 
rit maken in de naaste omgeving, die leidt naar 
het Vreugdenhilse Laantje in Naaldwijken/of 
naar de Hilwoning, waarover op de pagina's 15 
en 16 van ons familieboek bijzonderheden 
worden verstrekt, en/of naar drie tuinbouwbe
drijven van naamgenoten: een bloemenkwekerij, 
een groentekwekerij en een bollenkwekerij. 
Wie met de bus naar 's-Gravenzande is gekomen 
zal gemakkelijk een VreugdenhiJ kunnen vinden 
die hem of haar een lift kan geven. 
Voor de achterblijvers in De Brug bieden drie 

historische films over het leven in het Westland 
een interessante afleiding. De films zullen 
vrijwel continu worden gedraaid. Ook is er 
gelegenheid een potje te sjoelen of darts te 
spelen. 
De kinderen kunnen zich vermaken in de 
knutselhoek met papier, karton en lijm, hun 
energie kwijtraken op een springkussen of zich 
uitleven met schminkmateriaaL 'Maar', zegt 
Abraham, 'we hebben daarnaast nog iets extra's 
in petto, en wel de kleurplaatwedstrijd Vreug
denhiJ 2000, naar het ontwerp van een Vreug
denbiL De tekening erop houdt verband met 
onze familie. De platen worden 's morgens 
uitgereikt en 's middags worden de winnaars 
bekend gemaakt. 

Wie eerder een reünie als deze bezocht weet 
hoe plezierig het al of niet nieuwe contact met 
mensen, en in dit geval naamgenoten, is. Vooral 
tussen de middag zal, bij een belegd broodje of 
anderszins, daartoe gelegenheid zijn. En voor 
een kijkje bij de VreugdenhiJs met een hobby. 
Tegen 14.30 uur is het weer verzamelen 
geblazen in de grote zaal. 'Want', zegt 
Abraham, 'er is een zanggroep onder leiding 
van een VreugdenhiJ en hun optreden zou wel 
eens een half uur kunnen duren'. Later blijkt dat 
dat niet doorgaat, maar Ria verzekert ons dat 
het middagprogramma zal starten met een half 
uur muzikaal onthaal, van welke aard dan ook. 
Hierna is het weer tijd voor de jeugd met de 
bekendmaking van de prijswinnaars van de 
kleurwedstrijd. Vervolgens is het woord aan de 
heer P.A. Smit, gemeentearchivaris van 
Naaldwijk. In de inleiding van ons familieboek 
wordt hij genoemd als iemand die heeft 
meegewerkt aan de totstandkoming ervan. 
Vreugdenhillen zijn voor hem dus geen 
onbekenden. Er zal ongetwijfeld belangstelling 
zijn voor wat hij te melden heeft over het 
Vreugdenhilse Laantje (zie het hoofdstuk 'Uit 
het verre verleden' in ons familieboek). 
Abraham vertelt dat het bestuur in het bezit is 
gekomen van een originele kaart van een deel 
van het Westland, waarop het laantje voorkomt. 
De kaart dateert uit 1712 en is vervaardigd door 
de Nederlandse waterbouwkundige en carto
graaf Nicolaas Samuelsz. Cruquius (ook 

Ten geleide 

U vindt in dit nummer zo uitvoerig mogelijke 
informatie over de komende vierde reünie. Ook 
stellen wij aan u voor Marlijn Vreugdenhil, die 
een centrale rol is gaan spelen in onze activiteiten 
op het internet. Dankzij Nel, Maarten en Hugo 
Vreugdenhil kunt u kennis nemen van wat 
naamgenoten kunnen ondernemen en mee
maken. Ir. Huib Vreugdenhil zond ons een 
opmerkelijke publicatie over een dakloze 
naamgenoot. Wij vragen ook aandacht voor de 
financiêle gang van zaken van onze 
familiestichting in 1999, evenals voor enkele 
bestuursmededelingen. En natuurlijk zijn er de 
vaste rubrieken. 
Temeer omdat een nieuwe redacteur zich nog 
niet heeft aangemeld blijft uw medewerking zeer 
gewenst. Doe als een aantal andere naam
genoten en neem de pen op om een bijdrage 
samen te stellen of pak de telefoon om een tip 
door te geven. Knipsels uit kranten en tijd
schriften die betrekking hebben op het doen en 
laten van naamgenoten zijn daarnaast meer dan 
welkom. In verband met de reünie verschijnt de 
volgende editie niet in oktober, maar in 
november. Heeft u voor dat nummer een bij
drage, stuur die dan s.v.p. uiterlijk begin oktober 
of zoveer eerder als mogelijk is naar de redactie. 
Voor uw medewerking alvast onze dank. 

Redactie 

Kruykhuis), die leefde van 1678 tot 1754. Een 
voormalig gemaal in de Haarlemmermeer, thans 
museum, is naar deze vermaarde waterbouw
kundige vernoemd. De kaart wordt in onze 
besloten kring bij opbod verkocht. Dat beloven 
dus spannende momenten te worden. 

Voorzitter Dirk Vreugdenhil zal het programma 
afsluiten. Evenals tijdens eerdere reünies zal hij 
een overzicht geven van wat de Familiestichting 
VreugdenhiJ dankzij de door haar op touw 
gezette activiteiten heeft bereikt en welke 
toekomstplannen er zijn. De vierde Vreugden
billenreünie -het zal inmiddels wel 17.00 uur 
geworden zijn- is daarmee tot een eind 
gekomen. Om de herinnering eraan levend te 
houden krijgt iedereen bij het verlaten van de 
zaal een deelvergroting op speciaal papier mee 
van Cruquius' kaart van 1712. 

Bij deze editie is een aanmeldingsformu
lier gevoegd. Graag na invulling en vóór 
de genoemde datum zenden aan Abra
ham Vreugdenhil, Noordlandseweg 102, 
2691 KN, 's-Gravenzande. 

........................................................................... juni20oo--



In de zak zat echt een baby 

Na een telefoontje met de redactie legde 
Nel Vreugdenhit-van Hees (C XI v) uit 
Poeldijk een bijzondere gebeurtenis van 
22 jaar geleden vast. Zij wilde dit 
verhaal schrijven 'omdat bijna niemand 
zoiets overkomt; en dat is maar goed 
ook'. 

'Het gebeurde op een zaterdagmorgen. Het was 
prachtig vriezend weer en de zon was erbij op 
die dag, de 18' februari 1978. De schapen en de 
lammetjes liepen buiten op het paardenweitje 
langs de 
dorpskade. De 
lammetjes waren 
nog erg klein en 
ik hoorde ze 
blèren: eenzelf
de geluid als van 
huilende kleine 
kinderen . Ik 
voelde me die 
morgen niet erg 
lekker: ik had 
last van een 
griepje en 
daarom had ik 
geen zin om 
naar buiten te 
gaan. Ik dacht 
bij mijzelf: 'De Jammetjes zoeken hun moeder 
vanmorgen maar zelf op'. Mijn zus zou met 
haar man en kinderen koffie komen drinken, 
want die wilden bij Ome Jan naar de lammetjes 
komen kijken. 

heer een vuilniszak droeg, die hij met zijn ene 
hand vasthad en met zijn andere dichthield. Ik 
wilde die zak van hem afpakken, want ik dacht: 
'0 jee, dus toch een Jammetje dat zijn moeder 
kwijt is ' . 
Maar tot mijn ontsteltenis zag ik dat er in de 
zak een baby zat en nog wel met navelstreng en 
al. Wat gaat er op zo'n moment allemaal door je 
heen. Je bent totaal verbluft, maar tegelijkertijd 
realiseer je je dat je iets moet ondernemen. We 
moesten die baby warm zien te krijgen, omdat 
hij in de kou aan de slootkant had gelegen. Bij 
dit vriezend weer, zo uit de buik van de moeder 

in een plastic zak 
met een stuk laken 
en een nachthemd 
er boven op. Als 
het kindje óp dat 
laken en dat 
nachthemd had 
gelegen was het 
niet zo koud 
geworden: blauw 
van de kou. Hoe 
kregen we het 
kindje warm? Ik 
dacht ineens: 
'Mijn man en ik 
stopten erg koude 
pasgeboren 
lammetjes in warm 

water, en als dat was afgekoeld deden we er 
weer warm water bij, net zolang tot de lamme
tjes weer op temperatuur waren gekomen' . 

Nauwelijks waren ze aangekomen of 
ik zag een paar jongens langs de 
boerderij lopen die wat riepen. 'We 
hebben een kind gevonden', verstond 
ik. Ik herinner me dat ik tegen mijn 

Verbluft .. 
EN 

Een zelfde behandeling hebben we toen 
op het kindje toegepast. Inmiddels 
moesten ook de nodige telefoontjes 
worden uitgevoerd": de dokter moest 
worden gebeld, de verpleegkundige en de 
politie. Je moest veel dingen tegelijker-IJsbrand 

zus Ada zei: 't Lijkt wel of er een paar idioten 
om de boerderij heen lopen' . Toch liep ik naar 
buiten en ik zag dat er een ouder echtpaar 
kwam aangelopen met drie of vier jongens 
erbij . Toen ik goed keek, zag ik dat de oudere 

In de Vreugdeschakel van februari jl. trof u het 
financieel verslag 1998 aan. Wij kunnen u nu ook 
inlichten over de gang van zaken in 1999. Het aantal 
donaties blijkt vrijwel gelijk gebleven ( 439 in 1998 en 
441 in 1999). De verkoop van artikelen uit de 
Vreugdenhillenwinkel is met b ijna f. 300. 
afgenomen. Dankzij een legaat van f. 1.000.- zijn de 
ontvangsten meer toegenomen dan de uitgaven . 
Hierbij het volledige overzicht. 

Van vele familieleden hebben wij inmiddels een 
donatie voor het jaar 2000 mogen ontvangen. 
Daarvoor zeggen wij gaarne dank. In de jaren dat 
onze familiestichting een familiedag heeft 
georganiseerd zijn de kosten steeds hoger geweest 
dan de ontvangsten. Mocht u nog geen donatie of 
gift voor dit jaar hebben overgemaakt, dan vragen 
wij u dit alsnog te doen. Er wordt weer al les gedaan 
om van de komende reünie een groot succes te 
maken. 

Jaap, penningmeester 
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tijd doen en tijd om er goed over na te 
denken had je eigenlijk niet. De dokter was al 
snel aanwezig, al zullen er zeker zo 'n twintig 
minuten zijn verstreken. Het kindje leek zich wel 
te voelen in het badje. De dokter moest de 
navelstreng verwijderen, wat ik een verschrikke-

Ontvangsten 
Aantal 
Donaties 
Verkoop boeken 
Verkoop wapens 
Verkoop winkel 
Rente 
Advertenties 
Diversen 
Totaal 

Uitgaven 

1999 
441 

f. 12.628,93 
f. 300,00 
f. 50,00 
f. 79,50 
f. 1.083,56 
f. 0,00 
f. 1.000,00 
f. 15.141,99 

Vreugdeschakel f. 12.112,00 
Bestuurskosten f. 114,64 
Familiedag & 
Wapen f. 0,00 
Algemene kosten f. 650,91 
Bankkosten f . 0, 16 
Totaal f. 12.877,71 

Saldo f. 2.264,28 

1998 
439 

f. 12.622,50 
f. 525,00 
f. 100,00 
f. 340,00 
f. 1.110,70 
f . 0,00 
f . 0,00 
f. 14.698,20 

f. 11 .807,25 
f . 325,30 

f. 184,24 
f. 938,00 
f. 0,00 
f. 13.254,79 

1.443,41 

Van het bestuur, 

Zoals eerder gemeld is het bestuur op zoek naar een 
medewerker voor de eindredacteur van ons familie
orgaan. Het bestuur is van mening in de persoon van 
Jaap Vreugdenhit (K XI k) te Hendrik I do Ambacht 
over een deskundige en enthousiaste (eind)
redacteur te beschikken. In de afgelopen vijftien jaar 
bleek hij iedere keer in staat een zeer 
lezenswaardige aflevering van de Vreugdeschakel 
samen te stellen. Wij denken dat u het daarmee eens 
bent. Maar het is niet goed dat hij, nu Teun Vreug
denhil zich heeft teruggetrokken, deze werkzaam
heden alleen moet verrichten. Dat betekent dat, als u 
de Vreugdeschakel in de huidige vorm wilt blijven 
ontvangen, er op korte termijn ondersteuning van de 
eindredacteur noodzakelijk is. 

Wij vragen u dus, behalve het inzenden van welkome 
bijdragen of het doorgeven van tips, ook te reageren 

op de volgende oproep 
Welk (aangetrouwd) lid van de familie Vreugdenhil 
(m/v) meldtzich aan om samen metJaap de redactie 
van de Vreugdeschakel te voeren? 

In concreto houdt dit in: 

het bijwonen van ten hoogste drie 
redactievergaderingen per jaar 
het meedenken over de inhoud en de 
vormgeving van de Vreugdeschakel 
het inbrengen van nieuws en ideeën en het 
schrijven van bijdragen 
het enthousiasmeren van familieleden om 
zelf bijdragen voor het blad te schrijven. 
gemaakte kosten worden uiteraard 
vergoed. 

Wanneer u om welke reden dan ook niet zelf op deze 
oproepwenst te reageren, maarwel iemand weet die 
belangstelling zou kunnen hebben voor deze 
functie, laat u ons dit dan s.v.p. weten. 

Het bestuur 

lijk iets vond. Als je eigen kinderen net geboren 
zijn, krijg je ze in handen nadat de navelstreng 
verwijderd is. Maar dit kindje was kennelijk 
direct na de geboorte in een zak gestopt. Toen de 
dokter klaar was zijn de politie en de verpleeg
kundige naar een ziekenhuis gereden, waar het 
kindje in de couveuse is gelegd. Het moest eerst 
goed op temperatuur komen. 

Op het moment waarop wij met het kindje bezig 
waren dacht we dat het misschien wel een pond 
of negen zou wegen. Later bleek dat niet zo te 
zijn. 's Maandags gingen we naar het zieken
huis en zagen we het kindje terug. Het was 
uiteraard niet langer opgezet van de kou en het 
had kleine en fijne babyhandjes. Het bleek 
zeven pond te wegen. Het kindje was een 
jongetje dat 's woensdags erop door de 
burgemeester van Wateringen de naam Dirk 
IJsbrand van de Wetering toegewezen kreeg. 
Ook daarbij waren wij - mijn zus Ada, haar man 
Chris, mijn man Jan en ik- aanwezig. 
En dit is dan het verhaal van wat er op die 
zaterdagmorgen, nu 22 jaar geleden, gebeurde 
op en rond de Jacobus Hoeve in Wateringen bij 
Jan en Nel VreugdenhiJ en hun kinderen 
Jochem, Karel en Arjan. 

Benoemingen 
Tijdens de bestuursvergadering van JO 
februari jl. is Jaap Vreugdenhit (K XII, 
aa) voor een periode van drie jaar tot 
pe_nningmeester (her)benoemd. 



Computerhobbyist werd webmaster 

Insiders verzekeren ons dat, hoe je het ook wendt of keert en wat voor rare koers
schommelingen de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq ook vertoont, de Nieuwe 
Economie de toekomst heeft. Het internet speelt een steeds dominantere rol in de 
mediawereld en de rol van kranten en tijdschriften wijzigt zich. De Nederlandse 
overheid streeftnaar een voortrekkersrol van ons land in Europa, op het gebied van 
de informatie- en communicatietechnologie (ICT). De verantwoordelijke staatssecreta
ris heeft de opdracht om binnen drie jaar een volledig open en concurrerende markt 
voor de !CT-infrastructuur op te zetten. Plannen om, onder meer door subsidies, 
steeds meer Nederlanders in de gelegenheid te stellen een computer aan te schaffen 
zijn in voorbereiding. Tegen deze achtergrond verdient het besluit van 1997 van ons 
bestuur om de mogelijkheden van het internet in de activiteiten van de stichting te 
betrekken nog steeds hulde en instemming. 

Als gevolg van het terugtreden van bibliothecaris 
Tom Vreugdenhil moest voor de voortzetting en 
verdere uitbouw van de genoemde activiteiten 
iemand worden gevonden die dat werk met 
kennis van zaken en enthousiasme wil uitvoeren. 
Zoals al gemeld heeft het bestuur Martijn 
Vreugdenhil (E XI b,1) 
uit Zoetermeer bereid 

inschakelde, evenals voor zijn girorekeningen
bestand, voor videobewerkingen en andere 
computerkunstjes. 'Wat ik op dat terrein 
allemaal opgestoken had komt me nu inderdaad 
bij het vak Informatiekunde en computervaar
digheid van pas', bevestigt onze nieuwe 
webmaster. 

gevonden om als 
beheerder (webmaster) 
van onze website op het 
internet te fungeren. 
Eerstejaars student 

Ik doe het ook omdat ik tot 
de Vreugdenhillen behoor 

Vader en zoon en de 
computer: de appel valt 
niet ver van de boom. Bij 
de opzet van de eerste 

Martijn -Management, economie en recht aan de 
Haagse Hogeschool en 19 jaar oud- zegt nog niet 
exact te weten wat hij gaat doen na het behalen 
van het diploma. 'Daarom heb ik na de middelba
re school voor een brede opleiding gekozen. Je 
kunt eventueel voor het bedrijfsleven kiezen of in 
overheidsdienst zien te komen". 

versie van onze website 
hielp Martijn vader Peter. Nu Martijn een 
nieuwe versie gaat opzetten, helpt vader Peter 
zijn zoon: een soort kruisbestuiving. Martijn: fk 
hoop dat de nieuwe versie veel meer mensen 
verleidt tot een bezoek aan de site om er 
informatie te verkrijgen of te verschaffen, en 
dat er met andere woorden meer actie ontstaat'. 

De computer is in huize 
VreugdenhiJ in Zoetermeer 
een uitermate vertrouwd 
apparaat en daarvan is bij 
de opzet van de eerste 
versie van de website van 
onze familiestichting een 
dankbaar gebruik gemaakt. 
Vader Peter -in het 
dagelijks leven taxateur
nam de computer van zijn 
werk mee naar huis en zoon 
Martijn begon op zijn 
vijfde met spelletjes. Pa 
droeg zijn enthousiasme 
dus over op zijn zoon, die 
er op zijn beurt zijn hobby 
van maakte en ook voor 
zijn schoolwerk (voor de 
Haagse Hogeschool is dat 
zelfs verplicht) de computer 
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MorliJn Vrtugdenhil, 1:. XII a 

Programma vierde Vreugdenhillenreunie 
Ochtend 

10.00 uur Zaal open. 
Opening hobbystands en Vreugdenhillenwinkel 

11.00 uur Welkomstwoord voorzitter 
Dirk Vreugdenhil. Toelichting op het program
ma door ceremoniemeester Job Vreugdenhil. 

11.30 uur Start toerritten. 

Middag 

Pauze 
14.30 uur Muzikaal intermezzo 

15.00 uur Uitslag kleurplaatwedstrijd 
15.30 uur Causerie door de heer P.A. 

Smit, archivaris gemeentearchief Naaldwijk over 
het Vreugdenhilse Laantje. Aansluitend veiling 
van een originele kaart uit 1712 (zie artikel). 

16.00 uur Toespraak voorzitter Dirk 
VreugdenhiJ 

17.00 uur Sluiting zaal. 
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Tijdens een recent bezoek aan de beurs 
Geografische informatiesystemen voor de 
overheid, in Utrecht, deed Martijn 
Vreugdenhit mee aan een spelletje. Dat 
spelletje hield verband met het snel 
zoeken naar antwoorden op internet. Het 
leverde Martijn de eerste prijs op in de 
vorm van een luchtballonvaart 

Martijn verwacht dat de informatie op de 
internetsite dertig onderdeeltjes zal omvatten. 
Een geweldige hoeveelheid tekst komt erop te 
staan, teksten die uiteraard een verdere · 
uitbreiding moeten krijgen en bijgehouden 
zullen worden. Dat vereist al met al een 
continue arbeid, ja zeker. Wat een bezoeker aan 
informatie vindt op de site? Martijn noemt 
onderwerpen als de doelstelling van de 
stichting, de samenstelling van het bestuur, de 
inhoud van de statuten, de geschiedenis, de 
heraldiek, de eerste vijf generaties, de stam
boom, de inhoud van alle edities van de 
VreugdeschakeL .. 
Waarom heeft Martijn deze zeker niet alledaag
se uitdaging op zich genomen? Daarop zegt hij 
dit: 'Het is erg aantrekkelijk om op deze wijze 
je kennis van de technische mogelijkheden van 
het medium te vergroten. En ik doe het 
natuurlijk ook omdat ik tot de Vreugdenhillen 
behoor. Als de familie Jansen was langsgeko
men om me voor zo'n karwei te vragen had ik 
waarschijnlijk nee gezegd' . 
Martijn laat op het computerscherm een aantal 
impressies zien van de zaken waar hij mee 
bezig is. Het ziet er zeer professioneel uit. En 
iedereen die Martijn een plezier wil doen, moet 
het te zijner tijd zelf maar eens gaan bekijken. 
Het adres is www.xs4all.nl/~famvreug. 

Jaap (red.) 

Marfijn Vreugdenhili 

Sinds het uitkomen van ons stamboomboek in 
1985 heb ik onlangs de duizendste mutatie in de 
burgerlijke stand en de tweeduizendste adres
wijzig ing vastgelegd. Deze zijn veelal voort
gekomen uit onbestelbaar retour gezonden 
nummers van de Vreugdeschakef, op basis 
waarvan een aantal telefoontjes werd gevoerd . 
Hoewel dit veel tijd kost, levert het ook veelleuke 
reacties op. Desondanks ben ik ervan overtuigd 
dat lang niet bij iedere (aangetrouwde) Vreug
denhil de Vreugdeschakef op de deurmat valt. 
Ook ten aanzien van het aantal mutaties in de 
burgerlijke stand weet ik zeker, dat ik verre van 
compleet ben met mijn gegevens. 
Bij deze doe ik daarom opnieuw een klemmend 
beroep op u allen om zoveel mogelijk mutaties 
door te geven. 

De secretaris 



Voorstel discussie over dakloze naamgenoot 

In de editie van april 2000 van het straatmagazine 
Impuls -een uitgave van de Stichting Ondersteu
ning Dak- en Thuislozen Arnhem-Nijmegen 
(Sodetan)- kwam een artikel voor met als kop: 
'Tien vragen aan dakloze Peter Vreugdenhil 
(vijftien jaar op straat) ' . Tekst en foto 's waren van 

betalen, beetje bij beetje. Van wie hou je het meest? 
Van God en mijn familie. Wat zou je aan je uiterlijk 
willen veranderen? Dat ik er nog verzorgder bij 
loop dan nu. Wie zou je graag een klap willen 
verkopen? Helemaal niemand, ik ben niet haatdra
gend. Waar ben je over tien jaar? Als ik doorga 

met zoals ik nu leef, Lies van Aerle. Die tekst luidde 
als volgt: 
Waar heb je de afgelopen nacht 
geslapen? In het Stoelenproject 
in Arnhem. Bid je wel eens? Ja, 

Te gek dat een Vreugdenhil 
dakloos rondloopt .. 

dan ben ik over tien 
jaar dood. Ja, en dat wil 
ik pertinent niet, nee. Ik 

maar ik voel mij toch eenzaam zonder vader en 
moeder, zonder een arm om mij heen. Ik ben sinds 
kort weer helemaal teruggevallen in de drank. 
Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Gisteren
avond. Ik wil zo graag een normaal leven, zonder 
schulden in een huis met een dak erop. Waar heb je 
het meest spijt van? Dat ik, om aan de drank te 
komen, altijd zo de boel heb besodemieterd. Maar 
ik heb het meest spijt van het feit, dat ik mijn 
familie zo in de steek heb gelaten. Wat zijn je 
bezittingen? Niks, helemaal niks. Wat zou je doen 
metf 1.000.-? Dan zou ik proberen dat over een 
maand uit te strijken. Ik wil van mijn verslaving af 
en ik zou proberen wat van mijn schulden af te 

~aij.j~ 
C-0 e Omdat u in de 'Vreugdescha-

1...._....) kel nogal eens werd geconfronteerd 
-- ~ met schakende naamgenoten deze 

lf \ uitspraak van een schaaksportjourna
\I,J list, die 44 jaar als zodanig actief is 

I"'\ , geweest: ' Schaken is een levenslange 
,........ ziekte, een chronische fascinatie. 

Studeren en partijen naspelen is het 
mooiste. Je verdiepen in iets dat nooit af 

is. e B~n je goed af als je met naam en 
toenaam i. een gedicht wordt genoe d? 
Antwoord: zi af van deze twijfel chtige eer en 
spiegel u aan wa Rieku :Waskowsky (1932-
1977) constateerde in zijn gedicht Laatste 
bericht van de laatste ketelbink van het s.s. 
Haulerwijk. Hij had het daarin over rondvlie
gende spulletjes van ].A.M. Biesheuvel, die 
overboord werden gezet en in het roer terecht
kwamen, zodat de Haulerwijk stuurloos in de 
richting van de Bermuda-driehoek dreef, waar 
schepen en vliegtuigen spoorloos zouden 
verdwijnen. Biesheuvels moeder was een 
VreugdenhiJ (K IX b,2) . e Benoemd worden 
tot erelid van een maatschappelijke organisatie 
geeft alle reden om trots te zijn. Zeker als je 
ruim tien jaar eerder al voor zo ' n benoeming 
werd voorgedragen. Cornelis (Cees) Vreugden
hU (N X ar) werd vóór het begin van het nieuwe 
millennium erelid van de werkgeversorganisatie 
in het beroepsgoederenvervoer over de weg 
Transport en Logistiek. 'Ere wie ere toekomt' 
werd hem-aldus het weekblad Transport en 
Logistiek- tijdens de benoemingsceremonie 
toegevoegd. e Zijn wij trots op ons familiewa
pen? In meerderheid ja dus! Ook bij de familie 
Veerkamp -er zijn er zo'n 250 die zo heten- zijn 
ze dat. Zelfs apetrots! Alleen hebben de 
Veerkampen maar liefst zes familiewapens, 
voor elke tak één. Dat meldde Herman Veer
kamp in het Algemeen Dagblad. Hij is de man 
achter de Veerkampkrant, die vier maal per jaar 

wil afkicken. Ik ben 
getrouwd geweest, ik ben alles kwijtgeraakt. Ik heb 
vijftien magere jaren gehad, ik hoop nu op zeven 
vette jaren' . 

Tot zover de tekst van dit artikeltje. Ir. Huib 
Vreugdenhil (K XII s) te Borculo stuurde het ons 
toe. Uit zijn begeleidende brief lichten we de 
volgende zinnen: 'Het is toch te gek dat een 
VreugdenhiJ dakloos rondloopt in Arnhem. Kunnen 
we hem op de een of andere manier niet opnemen 
in de 'familie'? Kunt u het artikel opnemen in de 
Vreugdeschakel, zodat er wellicht een discussie 
ontstaat?' 

verschijnt. Vraag: hoeveel takken hebben wij? 
Er zouden zo ' n 100.000 Nederlandse wapens 
bestaan, wist het Algemeen Dagblad van het 
Centraal Bureau voor Genealogie. Onder meer 
van de familie Budding', zoals auteur Cees 
Budding' (1918-1985) ooit in een sonnet 
verklapte. Maar veel families die bij een 
bepaald wapen horen, bestaan niet meer als 
gevolg van uitsterven of naamswijziging. De 
meeste mensen hebben geen wapen. Je 
onderscheidt je wel van hen als je er wel een 
hebt. e Onze familienaam werd onlangs ook 
genoemd in de rubriek 'Kreen en gruizig' van 
de Westlandsche Courant. Samensteller Henk 
Tetteroo had het ditmaal onder meer over 
familienamen die van aardrijkskundige termen 
zijn afgeleid. 'Hil is een terp, vluchtheuvel. In 
Hoek van Holland staat een Hilwoning. Denk 
ook aan het Engelse 'hili'. Aldus de explicatie, 
waarbij ook nog namen van gelijksoortige aard 
worden genoemd als Van der Zwet, Zwetsloot 
en Kleijwegt. e Liepen er in de Marathon 
Rotterdam (42,195 km) op 16 april jl. behalve 
dr. G. Vreugdenhit uit Veldhoven (K XI k,2) 
nog meer naamgenoten mee? Jawel, ene M. 
Vreugdenhit, die er een goeie tien minuten 
korter, en ene R. Vreugdenhil, die er op zijn 
beurt nog eens 31 seconden korter over deed. e 
De 's-Gravenzander wijdde een hele pagina aan 
de zaak Vreugdenhiligemeente ' s-Gravenzande. 
Hoofdpersoon: Leen W. Vreugdenhit (J X a, l) 
te Hoek van Holland, geruime tijd bestuurder 
van die deelgemeente en van beroep landbou
wer/aardappelteler. De zaak: een gerechtelijke 
procedure tegen de gemeente 's-Gravenzande 
omdat deze, in strijd met de bestemmingsvoor
schriften, onvoldoende optrad tegen een bedrijf 
dat op een oneerlijke wijze aan het concurreren 
was geslagen. Na jaren heeft de gemeente Leen 
Vreugdenbil in het gelijk gesteld. Met ingang 
van de nieuwe oogst gaat zijn bedrijf (vier jaar 
dicht geweest) weer open. De 's-Gravenzander 
citeert Leen Vreugdenhil: 'Als producent van 
aardappelen mis ik momenteel het contact met 
de consument. Daarom geef ik ieder de 

Wij zeggen onze naamgenoot uit Borculo 
dank voor zijn bijdrage en zijn suggestie. 
Reacties hierop vanuit de lezerskring 
wachten wij gaarne af. Rechtstreeks contact 
met Huib is ook mogelijk. Zijn telefoon
nummer is: 0545-274130. Hij heeft ook een 
fax: 0545-274611. En zijn emailadres is: 
huib. vreugdenhiJ@ gelrevision.nl. 

Van het bestuur 

Zoals in de rubriek Personalia is vermeld, moest mijn 
zoon Jorik Marien weer in het ziekenhuis worden 
opgenomen. Daarmee is weer duidelijk aangetoond 
dat ik, als secretaris van onze familiestichting, 
behalve aan mijn meer dan drukke baan ook veel tijd 
moet besteden aan de zorg voor mijn kinderen. Niet 
iedereen heeft daar volledig begrip voor, zo blijkt. 
Daarom zal ik, zodra er een vervanger voor deze 
functie is gevonden, als secretaris aftreden. Tot die 
tijd zal ik binnen mijn huidige beperkte mogelijk
heden mijn taken als secretaris uitvoeren en daar 
waar nodig bij de afhandeling daarvan prioriteiten 
stellen. 

De secretaris 

gelegenheid om op mijn boerderij te kijken. Dat 
geeft ook de consument inzicht in de wortels 
van het boerenbes taan ' . e Kort geleden moest 
een Vreugdenhit voor een noodzakelijke 
laserbehandeling aan een van zijn ogen per taxi 
naar het ziekenhuis. De chauffeur: 'Vreugden
hiJ, hè? Een mooie naam. Ik heb een vriend die 
ook zo heet, een heel aardige kameraad'. De 
wat nerveuze naamgenoot was zeer verrast en 
vertelde over de stamvader, het Westland en de 
familiestichting. Pas toen de taxi stilstond voor 
het ziekenhuis, realiseerde de VreugdenhiJ zich 
weer waarom hij in een taxi zat en waar hij naar 
toe moest. e Sommige naamgenoten mogen 
officiële startseinen geven. Deze eer viel ook te 
beurt aan Gerrit Vreugdenhil (C XI, ac) te 
' s-Gravenzande, voorzitter van de stichting 
Kreeklanden. Samen met een wethouder gaf hij 
het sein voor de start van de reconstructie van 
het eerste deelgebied binnen het reconstructie
gebied Heenweg. Dat lijkt een flinke klus te 
worden. De eerste werkzaamheden beogen de 
aanleg van een nieuwe tuinbouwontsluitings
weg, een project van f. 2,6 miljoen. Het totale 
plan is door de tuinders zelf in overleg met 
andere betrokken organisaties opgezet. e 
]orik Marien, zoon van onze secretaris, heeft 
weer een korte tijd in het ziekenhuis gelegen 
om een virus te boven te komen en extra 
zuurstof toegediend te krijgen. Een van de 
medewerkers bleek weer een VreugdenhiJ te 
zijn en wel Tanja Maes- Vreugdenhil (C X 
ac,4). e Wie van een wijntje houdt, maar eerst 
wil proeven, kan op de eerste vrijdagavond van 
de maand een uurtje terecht bij Bram en ]orien 
Vreugdenhil in de slijterij De Bottelier. Dat 
schreef Groot Naaldwijk. e Bakker Jan 
Vreugdenhit (J XII a), eveneens uit Maasdijk, 
mag zich de vierde beste bakker van Nederland 
noemen in de categorie broodbakken. Die 
vierde plaats bereikte hij nog niet eerder. 
Daarom: proficiat! e Ook een gemeende 
gelukwens aan het adres van Anton 
en ]anny Keijzer-Vreugdenkil (D IX e,4) te De 

Lier, die op 26 april jl. 50 jaar getrouwd waren. 
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Herinneringen bij het monsterboekje 

de gage werd. 
Dat ik uitgeko
zen was hield 
mogelijk verband 
met mijn 
familienaam: 
mijn vader en 
drie ooms waren 
ex-gezagvoer
ders. 

Hugo Vr<'ugdenhil (D X v) te Amsterdam is de echtgenoot van Theresia J. 
Vrcugdenhii-Wcrdlcr, couturière van koningin Beatrix . Ooit Jas u in de Vreugde
schakel (nummer 33, februari 1996) Hugo's verhaal over de 'naakthole' . Hij 
stuurde ons nu een artikel dat hij schreef voor -naar wij aannemen- een KNSM
publicatic. Enigszins verkort treft u dit artikel hierbij aan . 

Een reisje in het 
voorjaar naar de 
Levant op de 
Trajanus was 
leuk om kennis 
te maken met het 
zeemansleven. 
Het schip maakte 
zijn tweede reis. 
Ik herinner me 
dat, toen we de 
haven van 
Piraeus binnen
voeren, ik een 
Turkse fez op 
mijn hoofd had, 

Na het behalen van mijn HBS-diploma in 1938 
was het moeilijk om aan de slag te komen. 
Uiteindelijk kreeg ik een kantoorbaan bij de 
Draka in Amsterdam-Noord. Begin 1939 werd 
ik als stuurmansleerling zonder diploma tegen 
een gage van f. 20.- per maand plus kost 
aangenomen bij de KNSM. Ik liep wacht met de 
matrozen, zodat ik een goedkope matroos onder 

wat de nodige 
commotie veroorzaakte. Mijn volgende reis was 
naar Chili op de Helder, een schip van ca. 4.000 
BRT onder commando van kapitein Heis, die 
bekend was om z'n zuinigheid. Liet je tijdens je 
wacht het licht in je hut branden dan draaide hij 
de lamp los en nam hem mee. Verder is me 
bijgebleven dat ik een bezoek bracht aan de 
Atlantic Night Club in Colon. Nog nooit had ik 

Maarteos geesteskind ODO werd vijftig 

Maarten Vreugdenbil (K XI j) te Dieren was weer in het 
nieuws. Dit keer niet vanwege zijn verdiensten voor de 
Stichting Steun Tsjechië, maar omdat vijftig jaar geleden de 
christelijke korfbalclub ODO -Ontspanning door Oefening
in Maasland werd opgericht. 
De initiatiefnemer -de toen net 19-jarige oude Maarten 
Vreugdenhil- blijkt anno 2000 in ODO-kringen en in 
Maasland niet te zijn vergeten. Duidelijk blijkt dat uit bijna 
twee pagina's tekst in een nummer van het huis-aan
huisblad De Schakel, van enkele maanden geleden, met een 
foto van de nu 69-jarige ODO-oprichter, die nog steeds een 
trouwe fan is. 
Eind 1949 was er in Maasland voor meisjes op 
sportgebied helemaal niets, zo blijkt uit deze 
publicatie. Er waren enkele jeugdclubs actief. 
Maarten zegt daarover: 'In het totaal van de 
geestelijke en lichamelijke vorming ontbrak een 
element: het lichamelijke, de sport. Zo is de 
gedachte geboren om korfbal te gaan spelen, een 
spel voor zowel jongens als meisjes'. 
De oprichtingsvergadering vond plaats op 4 
februari 1950. Maarten: 'Er waren maar net 
genoeg leden om een twaalftal te formeren'. 
Over de betekenis van ODO zegt hij: 'Vanaf het 
eerste jaar heeft ODO getracht er te zijn voor de 
Maaslandse bevolking. Daarbij werd breder 
gekeken dan de eigen korfbalbelangen vereisten. 
Zo bood ODO in Maasland en verre omstreken 
de jaarlijkse toneelavonden, nu al 45 jaar 

achtereen. Er 
werden kerstbo
men verkocht en 
oud papier 
opgehaald. De 
Maaslanders 
mochten van 
ODO best de 
pupillen, aspiranten etc. naar hun uitwedstrijden 
rijden. Die talrijke hand- en spandiensten, over 
en weer, hebben ODO en Maasland hecht aan 
elkaar verbonden' . 
De krant staat bol van informatie over het 
jubilerende ODO. Maarten VreugdenhiJ is trots 
op de ontwikkeling van zijn geesteskind, één 
van een flink aantal overigens, waaronder ook 
onze familiestichting, zoals bekend is. Dank-

als 18-jarige zoveel mooie en blote meisjes 
bijeen gezien. Tijdens de thuisreis brak de 
oorlog met Duitsland uit met als gevolg dat alle 
lading voor Duitsland in Engeland gelost moest 
worden. Dat leverde een paar dolle weken in 
Liverpool op. Na afmonstering in oktober 1939 
lag mijn oproep voor militaire dienst te 
wachten. In maart 1940 kreeg ik wegens 
overplaatsing naar de Marine een jaar groot 
verlof. 
De KNSM ontving mij met open armen: ik werd 
meteen geplaatst op de Oberon, voor een reis 
naar de West. De Oberon was een oud schip, 
gebouwd in 1908, en werd met kolen gestookt. 
Het schip maakte contant slagzij, waardoor er 
altijd water stond aan één zijde en je wel 
verplicht was de hele reis met Jaarzen aan te 
lopen. 
Toen wij tijdens de thuisreis in het Kanaal 
voeren vond de evacuatie plaats van de British 
Expeditionary Force vanuit Duinkerken. Wij 
verveelden ons daar een week of zes en grepen 
iedere gelegenheid aan om een feestje te vieren, 
zelfs verjaardagen van tantes waren in. 
Enkele weken later eindigde mijn zeemansloop
baan in Cardiff. De agent in Londen had mij op 
kantoor nodig. Er kwam voor mij een opvolger 
aan boord van de Oberon. Geladen met kolen 
voer het schip uit. Enige dagen later werd het 
getorpedeerd. Mijn opvolger lag te kooi. Als 
gevolg van de chaos kon hij zijn hut niet meer 
uit en ging hij met het schip ten onder. 
(De redactie van het blad voegde aan Hugo's 
slotzinnen toe, dat het schip op 27 juni 1941 
door de U 123 werd getorpedeerd en dat daarbij 
zes bemanningsleden om het leven kwamen). 

baar ook omdat hij het ODO-jubileum na vijftig 
jaar nog mocht meemaken. En wat hem 
kennelijk ook veel deugd doet is dat twaalf 
leden van het eerste uur -de vereniging telt er 
inmiddels meer dan 250- zijn opgevolgd door 
een eerste team, dat al enige jaren in de 
Overgangsklasse speelt, de op één na hoogste 
landelijke klasse voor korfbal in ons land. 
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De kick van het Zeeuws 

geweldig dat 'er 'neer uut Denaeg (Den Haag) langs 
kwam, die zo goed Zeeuws kon praten '. En dat 
meende hij, want u weet: goed Zeeuws is 

geblazen en startte de dienstdoende ouderling zijn 
optreden als een wervelwind met de woorden: .. 'Onze 

gulp is in den naem des geren, die gemel en 

Het is en blijft -vind ik- een grappig taaltje, dat 
Zeeuws. Ondanks de schrijnende verbastering van 
onze familienaam in Vreudegil. Taalwetten zijn 
onverbiddelijk: in deze streektaal is een g een h en een 
heen g. Het woord 'grappig' gebruik ik in dit geval 
zeer bewust. Ter verduidelijking: het is niet denigre
rend bedoeld of belachelijk makend. Zeeuws is gewoon 
leuk en het geeft je een kick als je je erin uit. 

goed rond! En nog onlangs, tijdens een 
vakantie in het buitenland, waren die 
happy feelings er weer, toen ik daar een 
goedlachse, gepensioneerde Zeeuwse 

Vreudegil .. 
aerde hemaekt geeft'. Een produktieve 
Zuidbevelandse publicist vertaalde 
inmiddels bijbeifragmenten in het Zeeuws 

Vroeger -een periode van bijna twintig jaar na mijn 
tweede- gaf ik me daar geen rekenschap van. Je was 
buiten de thuismuren gewoon Zeeuw onder de 
Zeeuwen. Nu, sinds enkele decennia verrandstede
Iijkt, zeg ik op afstand: het is nog steeds buitenge
woon. 
Toen mijn Amerikaanse broer mij in 1958 in New 
York tijdens een 'educational trip ' van de trein 
afhaalde, vroeg hij: 'In, ei je den it meegebracht?' Ik 
moest dat ontkennen, want er was geen 'it' 
( =hit=paard), maar er waren wel happy feelings. Ik 
zei dus nee, maar voegde eraan toe overwogen te 
hebben 'een bekken beiers (kruisbessen) mee te 
nemen, mar da'k dat toch mar uut m'n ooit gezet at'. 
Later, werkend in Rijswijk, moest ik wel eens naar 
Zeeland toe. De voorzitter van de provinciale 
ledenorganisatie bij wie ik te gast was vond het 

leraar biologie ontmoette, die mijn zwemmende 
echtgenote vanaf de kant heel ernstig vroeg: 
'Vrouwe, is ut vee nát?' 

Onlangs las ik in de krant, dat er stappen zijn gezet om 
het Zeeuws, evenals eerder het Fries, het Limburgs en 
het Saksisch, als officiële streektaal door de Neder
landse overheid erkend te krijgen. Dat zou voor een 
zekere status kunnen zorgen. En het zou hen die dat 
Zeeuws maar een boers geneuzel of een onbeschaafd 
jargon vinden, overtuigend in het ongelijk te stellen. 
Maar in dat artikel werd ook gesteld, dat sommige 
Zeeuwen van oordeel zijn dat je 'den Bie bel' niet in het 
Zeeuws kunt vertalen, omdat het Zeeuws 'nie netjes 
genogt is daevoor'. Daar kan ik me overigens wel iets 
bij voorstellen. Als in de jaren dertig of veertig mijn 
vader des zondags om wat voor reden dan ook niet kon 
voorgaan in de Dienst des Woords, was het preeklezen 

Vreugdenhilkroniek 
De gegevens hebben ditmaal betrekking op niet eerder gepubliceerde mutaties in de burgerlijke stand van vóór 
31 december 1999. 

Geboren 
23-08-1996 

11-09-1997 

28-04-1998 

21-09-1998 

Gehuwd 
20-05-1998 

25-09-1998 

te Rotterdam, Emma Margaretha, 
dochter van Jeroen VreugdenhiJ (K XI 
ak,3) en Sietske W. van Asperen 
te Hellevoetsluis, Si/, zoon van Aart 
VreugdenhiJ (K XII 1,2) en Elise 
Moerman 
te Emmeloord, Gijsbertus Marten , 
zoon van Jeroen VreugdenhiJ (K XI 
ak,3) en Sietske W. van Asperen. 
te Vlaardingen, Corne Jurrian, zoon 
van Cornelis VreugdenhiJ (N X ae,2) en 
Renale D. Bal. 

te Uithuizen, Yvonne Vreugdenhit (C 
XI af,4) met Eric E. de Vries, geb. 15-
11-1971 te Groningen, zoon van F.D. de 
Vries en A.A. Wolf 

23-12-1998 

07-05-1999 

Overleden 
07-12-1992 
23-11-1994 

24-01-1998 

09-12-1998 

20-12-1998 
29-05-1999 
03-07-1999 

14-10-1999 
20-11-1999 

te Katwijk aan de Rijn, Ange/ique 
Vreugdenhit (0 XI e, 1) met Gornel is 
Haasnoot, geb. 7-5-1962 te Katwijk aan 
de Rijn, zoon van C. Haasnoot en 
C. Duivenvoorde. 
te Saint Tropez (Frankrijk) Saskia 
Vreugdenhit (D X v,2) met George J. 
Skene, geb. 26-9-1957 te Amsterdam. 

te Leiden, Gerrit Doorduin (K X n,4). 
te Zeist, Annie Klazina Vreugdenhit (0 
X a,4) 
te Maassluis, Rebecca Suzanna 
Doorduin (D X b) 
te Maasland, Maria Adriana Vreugden
hil ( K IX a,9) 
te Zwijndrecht, Maria Cornelia Klop (D XI z) 
te Naaldwijk, Arie Boksman (C IX w,3) 
te Mijnsherenland, Dingena Johanna 
Vreugdenhit (B X c,3) 
te Rijswijk, Anna Vreugdenhil, (0 VIII, g,10) 
te Naaldwijk, Pieter van der Lee (C IX w, 1) 

te Naaldwijk, Joehem Sophinus 
Vreugdenhit (C X aj,1) met Esther A.M. 
van Zijl, geb. 21-9-1976 te Naaldwijk, 
dochter van B.H.M. van Zijl en A.Th.M. 
van de Zijden. Dank aan allen die hiervoor bericht instuurden. Doet u het ook? 

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 fami liewapen, 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: Fami liedag 1995 Vreugdenhil 
Vreugdenhillenmok (wit met donkerrode opdruk) 

7,50 

75,00 
25,00 
3,00 

37,50 
19,50 
7,50 

12,50 

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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en vele streekgenoten vonden dat 'prachtig 
in suver'. Dat een aantal Zeeuwse schrijvers zeer 
eigentijds is, bewijst het bestaan van zg. Thoolse rap, 
waarin wordt bezongen dat iemand 'uut Smerdiek (= 
Sint Maartensdijk) laete nae bed gaet omdat ie chat op 
't net'. 
Als de taal van 'het land, dat fier zijn zonen prijst' 
aan het einde van de nu in gang gezette procedure 
wordt erkend, betekent dat onder meer, dat verdwij
ning van de streektaal wordt voorkomen. En ook dat 
de Zeeuw van zijn schaamte wordt afgeholpen. Ik 
vind het allemaal prima; ik heb nooit en te nimmer 
last gehad van schaamte en voor mij blijft het Zeeuws 
-erkend of niet- een grappig taaltje. 
Maar misschien reageer ik op zo'n officiële 
erkenning te zijner tijd toch met een niet te onder
drukken vreugdegiL 

Jaap (red.) 
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