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Bruin Sirnon Vreugdenbil (K X h ), 
de laatste van een generatie 

Hij is 84 jaar oud. Vorige maand geworden op een dag waarop zijn naaste familiele
den, vrienden en kennissen hem de hand kwamen drukken. De laatst overgeblevene 
van een generatie K-takkers en de enige naamgenoot die de voornamen Bruin Sirnon 
draagt. Ooit was hij de Benjamin in een tien kinderen rijk gezin; een zusje dat nauwe
lijks tien maanden leefde, heeft hij nooit gekend. 
Al zijn broers en zussen waren 'vernoemde' kinderen, keurig netjes volgens onge
schreven familiale regeltjes. Als de naamgeving sommige bloedverwanten niet hele
maal zinde, volgden protesten. Hij moet daar nu een beetje om grinniken, relativeert 
zo'n opstelling en ziet er humor in. Niet iedereen snapt dat. Maar dat maakt Bruin 
Sim on -gewoon Siem in het dagelijks leven- nu juist zo bijzonder ... 

Overigens is zijn voornaam Bruin, veel 
voorkomend bij de Noordammen, de familie 
van moeders kant, ook daar niet authentiek. 'Er 
was ooit eens een Bruin Speelpenning die dank 
zij een huwelijk de familie binnen kwam 
waaien. Ja, en weet je wat ook interessant is? 
De familie Noordam heeft een stamboom die 
teruggaat tot het jaar 1555. Die kon je kopen
en misschien nog wel- voor f. 25.- ,' zegt hij , 

___ vanuit zijp kamer op de &e etage van een 
verzorgingstehuis in Rotterdam- Zuid, neer
ziend op zich vooruit wriemelende speelgoed
autootjes, onafzienbare dakenrijen en het 
grauwe skelet van de Kuip, de Maasstedelijke 
voetbaltempeL 

Siem Vreugdenhit groeide op in de schaduw van 
z'n broers en zusjes.'Waarom hoeft Siem geen 
aardappelen te schrappen? ' vroeg zus Adrie als 
de nieuwe aardappeloogst de kinderen Vreug
denhit op moeders gezag tot aktie aanzette. Was 
het een privilege van de jongste van het gezin, 
die het vaak toch al flink te verduren had? 'Als 

Jaarlijkse donatie 
Zonder uw financiële steun zou het werk 
voor onze familiestichting niet kunnen 
worden voortgezet. Vandaar dat wij eens 
per jaar een beroep op u doen om een 
bijdrage over te maken op de bankrekening 
van onze familiestichting. Tot nu toe heeft u 
altijd in positieve zin op onze oproep 
gereageerd en wij hebben er dan ook alle 
vertrouwen in dat u ondanks ons ditmaal 
wat verlate verzoek dat ook nu weer zult 
doen. Voor het overmaken van uw bijdrage 
kunt u gebruikmaken van het bijgevoegde 
stortingsbiljet. Ten overvloede wijzen wij u 
erop dat de minimale donatie, f. 25.-, met 
ingang van volgend jaar Eur 11 ,50 
bedraagt. 
Hogere bedragen zijn vanzelfsprekend 
bijzonder welkom. Voor uw hernieuwde 
bereidwilligheid zeggen wij u graag bij 
voorbaat van harte dank. 

Het bestuur 

ik een boek zat te lezen, 'herinnert hij zich, 'en 
m 'n zus A drie zag dat, dan pakte ze het af, keek 
erin en maakte de opmerking dat dat boek niet 
geschikt voor me was'. Een andere jeugdherin-

Bruin Simon Vreugdenhil spreek/ een. dank
woord uit tijdens de aj1·cheidsreceptie , die de 
RVS hem in 1982 aanbood. Op die dag werd 
hem de eremedaille in ziil•er l'erbonden aan de 
orde van Oranje-Nassau opgespeld 

nering: slapen op de (tussen) kamer waar ook de 
broers Arie en Maarten sliepen en gedwongen 
zijn te luisteren naar hun opgewonden gepraat 
dat altijd over voetballen ('Dat was toch het 
toppunt, eeuwig en altijd ging het over voetbal
len en Sparta' ) ging. Logeren in de kerstvakan
ties op de boerderij van oom Maarten in 
Maasland met al die prachtige koeien op stal was 
geweldig. 
'Maar, 'voegt 
hij eraan toe,' Toppunt zèg, altijd ging 
logeren bij het over voetbal. .. 
oom Siem, de 
broer van 
mijn moeder, vond ik minder leuk, want daar 
werd ik door de dorpsjeugd uitgescholden voor 
Rotterdamse stoepenschijter'. Uit zijn relaas valt 
ook af te leiden, dat hij als kind nog al eens ziek 

Ten geleide 
Het was de bedoeling dat hetvorige nummer 
van de Vreugdeschakel in ieder geval vóór 
de jaarwisseling zou verschijnen. Door 
omstandigheden is dit niet gelukt. Zowel 
bestuur en redactie als de vormgevers Van 
Dalen Communicatie betreuren dit. Er zijn 
inmiddels dusdanige afspraken gemaakt, 
dat zoiets zich in de toekomst niet weer zal 
voordoen. Het stortingsbiljet voor de 
jaarlijkse donatie, dat u gewend was bij het 
eerste nummer in een nieuw jaar te 
ontvangen, treft u om de bovengenoemde 
redenen nu bij deze uitgave aan. 
U maakt in dit nummer nader kennis met 
onze nieuwe redacteur Hans ter Horst. 
Verder attenderen wij u op een aardig boek 
van Anja Romein en komt een 84-jarige 
naamgenoot aan het woord, evenals een 
internist die ook Vreugdenhil heet. U vindt 
verder in dit nummer enkele berichten van 
het bestuur en natuurlijk ook onze vaste 
rubrieken. 

Fijn, dat dit nummer weer voor een deel tot 
stand kon komen dank zij medewerking uit 
de lezerskring. Daar zijn wij blij om en 
vandaar dat wij u blijven oproepen bijdragen 
te sturen , tips door te bellen of 
krantenknipsels door te sturen die op 
enigerlei wijze verband houden met 
Vreugdenhillen. 
Nieuw is, dat u ook een e-mail kunt sturen. 
Het e-mail adres is: j. vreugdenhil@freeler.nf. 
Wilt u meewerken aan het najaarsnummer, 
dan ontvangen wij uw bijdrage graag vóór 
half augustus a.s. of zoveel eerder als 
mogelijk is. 

Redactie 

was en dat hij dacht, dat hij de eerste zou zijn die 
dood zou gaan. Zijn levensgeschiedenis heeft 
hem in dit opzicht wel het volstrekte tegendeel 
geleerd. 

Broer Arie hielp hem na de MULO -op de 
(Mercurius) handelsavondschool haalde hij 
later ook nog heel wat diploma's- aan een baan 
op een handelskantoor in Rotterdam. Maar na 
een maand of twee kwam er al een eind aan en 
moest hij zich noodgedwongen aansluiten bij de 
vele andere werkelozen van de jaren '30. In mei 
1935 kon hij evenwel weer aan de slag op het 
kantoor van American Express, waar hij veel 
kennis opdeed over het vervoer en het reiswe
zen. 't Was wel erg hard werken daar: het 
gebeurde wel, dat je zaterdags midden in de 
nacht thuiskwam van je werk'. Als de wereld in 
brand raakt, valt er niet zoveel meer te reizen. 
In april 1939 wordt de Rotterdamse levensver
zekeringmaatschappij RVS Bruin Simons 
nieuwe werkgever. Hij zal er -in 1982--ook zijn 
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Vervolg ... 

werkzaam bestaan beëindigen. Een 
jaar of tien werkt hij bij dit bedrijf op 
de ziekenfondsafdeling, maar als de 
directie dit onderdeel afstoot, wordt 
Siem overgeplaatst naar de afdeling 
Hypotheken. 'Ja, dat is mijn glanspe
riode geworden, mag je achteraf 
zeggen', stelt hij vast, eraan toevoe
gend, dat hij in z'n vrije tijd zelf ook 
verzekeringen afsloot bij familieleden, 
vrienden en kennissen en zo nu en dan 
een aardig centje bij verdiende in de 
handel met postzegels. Om het beeld 
van zijn werkzaam leven nog volledi
ger te maken, merkt hij nog op, dat hij 
in de oorlogsjaren na overleg met zijn 
toenmalige RVS-superieuren tijdelijk 
ook bij de politie heeft gewerkt om te 
voorkomen dat de bezetters hem in Duitsland te 
werk zouden stellen. 'Mijn oom is surrogaat
agent', zei één van zijn neefjes in die tijd met 
enige trots. Maar zelf heeft hij deze episode in 
zijn leven maar in het vak vergeten voorwerpen 
weggestopt. 

Bruin Sirnon Vreugdenhil, in 1948 gehuwd met 
Dinie van den Bos, die in juli 1998 is overleden, 
en vader van één zoon Jacob, heeft de ruimhar
tigheid van zijn moeder in zijn genen. 'M'n 
moeder kreeg ooit de wind van voren omdat ze 
met vleeskleurige kousen naar de kerk ging, mij 
hebben ze wel eens kwalijk genomen, 
dat ik theologen als Kuitert en Den Heyer alle 
ruimte geef voor hun persoonlijke opvattingen 
over religie en bijbelexegese', zegt hij. De 
politiek heeft altijd een belangrijke rol in zijn 
leven gespeeld. Hij ging nog al eens naar Den 
Haag om er vergaderingen in de Tweede Kamer 
bij te wonen en eenmaal is hij uitgenodigd voor 
de jaarlijkse opening van de Staten-Generaal. 
Jarenlang is hij secretaris geweest van de AR
kiesvereniging Nederland en Oranje IV. 'Zo'n 
functie geeft ook recht op het lidmaatschap van 

Bruin Sirnon Vreugdenhit hier samen met zijn in 
1998 overleden echtgenote Lwnberdina 
Hendrika (Dinie) l'an den Bos 

de centrale kiesvereniging in een stad als 
Rotterdam', licht hij toe. 'Daardoor kwam ik in 
contact met bekende persoonlijkheden als Van 
Eijsden, Roolvink, Schouten en Biesheuvel'. De 
gouden tijden van het CDA zijn naar zijn 
mening voorbij , maar voor mensen als de 
huidige minister van Financiën Oerrit Zalm en 
zijn inmiddels befaamde norm heeft hij veel 
bewondering: 'Logisch natuurlijk, want Zalm 
doet precies wat Colijn vóór hem deed. Geld 
moet je eerst binnen zien te krijgen voordat je 
het uitgeeft '. 

En dan is er nog de geschiedenis die hem erg 
bezighoudt, en met name dan de historie die 
met Rotterdam samenhangt. Vaak ontdekt hij in 
het doen en laten van mensen van vroeger een 
dosis humor. 'Als in 1572 de Beeldenstorm in 
ons land woedt en ook overslaat naar het 
toenmalige Rotterdam, waar in de St. Laurens
kerk ook heel wat fraaie beelden staan opge-

steld, gaan ook de Maasstedelingen 
van toen er al niet toe over die beelden 
kort en klein te slaan, neen, ze keken 
wel uit, want daar was geld van te 
maken en dus werden ze aan Engelse 
afnemers verkocht', vertelt hij, 
schuddend van de pret om 
de'slimheid' van zijn vroegere 
stadgenoten. Ook verrast hij met 
stellingen, die zonder toelichting 
cryptisch klinken. Zo stelt hij, dat de 
Reformatie in Nederland kon gelukken 
dank zij Desiderius Erasmus en de 
Spanjaarden. Zo luidt zijn opheldering: 
de Spanjaarden hielden nogal huis 
destijds. Hadden ze zich wat menselij
ker opgesteld, dan hadden de Neder-
landers zich wat minder verbeten 

getoond. En Erasmus heeft als taalgeleerde de 
Bijbel via een vertaling gemeengoed gemaakt. 
Twee heel belangrijke factoren derhalve in het 
voordeel van de Reformatie'. 

Vanaf het prille begin heeft Bruin Sirnon 
VreugdenhiJ grote belangstelling getoond voor 
de Familiestichting VreugdenhiJ en heeft hij de 
activiteiten -waar hij 
soms ook zelf bij 
betrokken was
nauwlettend gevolgd. 
De laatste reünie heeft 
hij niet kunnen 

De humor weten 
te ontdekken 

bijwonen: het lopen wordt wat moeilijker. Maar 
de geest van deze laatste naamgenoot van een 
generatie is nog levendig en het is een genoe
gen hem over zijn ouders, zijn broers en zussen, 
zijn levenservaringen, zijn politiek ge
dachtengoed en zijn ruimhartige geloofsopvat
tingen te horen praten. En om samen met hem 
als leidsman de humor te ontdekken die in alles 
schuilt. .. 

Jaap (red.) 

Wonen in speciale appartementen voor doven 

In de gemeente Ede blijkt een modern complex te staan, dat een groot verzorgingstehuis voor doven die niet voor zichzelf kunnen 
zorgen en drie wooncomplexen met 81 aanleunwoningen omvat. Het complex draagt de naam De Gelderhorst 
Deze gegevens hebben wij ontleend aan een schrijven van de heer M. Mostert, een zoon van wijlen Adriana (Jaan) Mostert
Vreugdenhil (K IX a, 1). Hij woont samen met zijn vrouw -beiden zijn doof- in één van de genoemde aanleunwoningen en kennelijk 
hebben ze het alle twee daar uitstekend naar hun zin. 

'Het wonen hier 
naast De Gelder
horst is veilig', 
schrijft de heer 
Mostert, 'want we 
beschikken over 
een bijzonder 
zorgcontract, 
waarin is vastge
legd dat wij altijd 
hulp en verzorging 
vanuit het 
verzorgingstehuis 
kunnen krijgen. 

We kunnen hier dus altijd blijven wonen. Er 
kan hier altijd gepraat worden met doven en 
horenden en door middel van gebaren ook met 
het personeel. Bovendien kijken deze mensen 
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ons aan en dat stellen wij zeer op prijs. In het 
winkelcentrum naast De Gelderhorst hebben de 
winkeliers een gebarencursus gevolgd, die 
financieel mogelijk werd dank zij een buurtver
eniging in Ede'. 
In de brief staat ook dat er volop sociale 
contacten mogelijk zijn met behulp van de 
beeldtelefoon. Zo wordt er met deze apparatuur 
gebeld met een dove broer en schoonzuster van 
mevrouw Mostert, die daar ook wonen. Toen 
koningin Beatrix het gebouw kwam openen is 
haar uitgelegd hoe deze apparatuur werkt. Als 
er iemand belt, kun je dat vaststellen aan 
lichtflitsen. 'De Koningin was erg verbaasd, 
wuifde naar ons en stak haar duim op. Dat was 
erg leuk', aldus de heer Mostert. Verder schrijft 
hij dat er in het complex, in de kapel, ook 
kerkdiensten voor doven worden belegd. Circa 

80 mensen wonen 
zo'n dienst bij, wat 
de onderlinge 
gemeenschap 
bevordert. Er blijkt 
erg veel vraag naar 
woonruimte in De 
Gelderhorst te 
bestaan zodat er 
wachtlijsten zijn 
aangelegd. 'Doven 
voelen zich erg 
eenzaam in de 
horende wereld', zo 
besluit de heer 

De heer Mosterf 

Mostert zijn brief, 'en omdat het hier zo 
gezellig is, willen dove mensen hier graag 
wonen.'. 



Herinneringen aan mijn vader 

Een van de dingen waarover ik me nooit uitliet, 
was dat ik in de laatste jaren van mijn hbs-tijd 
gedichtenuit mijn hoofd leerde. Dat was 
natuurlijk heel wat anders dan het instampen 
van psalmversjes die je op maandagochtend in 
de klas op de lagere school moest komen 
opdreunen. Dat was een opgelegde taak voor 
het weekend, met sanctie, wat wie er de kantjes 
van afliep kreeg op het rapport een slecht cijfer 
voor dit 'vak'. 
Maar met die gedichten was er geen dwang bij 
en ging het om verhevener zaken: die vond je 
mooi, ze deden je wat, het had te maken met je 
gevoelens. En een teenager gaf die toentertijd 
niet bloot. Soms door schade en schande wijs 
geworden. Die keer bijvoorbeeld toen ik met 
een bus vol voetbalspelers en supporters over 
een hoog gelegen dijk terug kwam rijden van 
een zatermiddag-wedstrijd op een der Zeeuwse 
eilanden en, naar buiten kijkend, tegen m'n 
clubgenoot tegenover me zei: 'Valt jou ook op 
hoe mooi dat eigenlijk is, zo'n gemaaid 
korenveld met al die keurig in rijen neergezette 
schoven?' Zijn reactie, dat ik 'glad zot' was, 
want dat dat stuk land eigendom was van een 
inhalige boer, die 'nog te rot was om op de 
stadse 'mistpit' (mestput) te worden gesodemie
terd', maakte mij nog behoedzamer omtrent 
gevoelservaringen. Overigens heb ik me ook 
jaren later bezondigd aan het uit het hoofd leren 
van gedichten. Ik ben eens met vakantie gegaan 
met het voornemen een vrij lang gedicht van 
Nijhoff -A water- in het geheugen vast te 
legge_n; ldaaL voor reproductie. En als ik 
verwachtte in een file terecht te komen -helaas 
lag de Van Brienenoordbrug op mijn pad- had 
ik óf een cryptogram in het dashboardkastje of 
een gedicht. . . 
Een van die gedichten was 'Mijn vadertje' van 
Marnix Gij sen, een Vlaming die na een 
dichterlijke periode grote bekendheid verwierf 
met zijn vele romans en novellen (o.m. Jochie 
van Babylon). De beginstrofen van 'mijn 
vadertje luiden aldus: 

Mijn vadertje. hij was rechtvaardigheid. 
Hij had den zwaren last op zich geladen 
een eerlijk man te zijn 
in woord en daad. · 

Er volgden uiteraard nog veel meer regels, maar 
van die eerste vier was ik geweldig onder de 
indruk. Toen ik destijds -in de oorlogsjaren- dat 
gedicht voor het eerst onder ogen kreeg, was ik 
het stadium van 'mijn vader is lekker veel 
sterker dan de jouwe' natuurlijk allang voorbij. 
Maar hier kwam een Belgische jongeman van 
een jaar of 25 vertellen dat zijn vader een soort 
Godfried van Bouillon was of een man als 
Luther. Aanvankelijk wilde je er niet aan, dat 
jouw vader het moest afleggen tegen die 
Belgische vader: het prototype van alles dat 
goed en best en braaf is, niemand beter dan hij, 
de wereldkampioen onkreukbaarheid. Maar als 
er niets meer op iemand aan te merken valt 
wordt dat dan niet een beetje te veel van het 
goeie? Er is niets tegen te doen dat zo'n 
gedachte je op een gegeven moment invalt, post 
vat en je niet meer los laat. Stel je voor, je komt 
iemand tegen die je vraagt wat je vader voor de 
kost doet. Wat moet je dan antwoorden? 'Oh, 
hij is rechtvaardigheid'. 'Wat zeg je?' 'Nou ja, 

ik bedoel.. '. Als je een vader hebt die probeert 
in woord en daad zo eerlijk mogelijk te zijn -en 
dat deed hij, daar steek ik mijn hand voor in het 
vuur- dan mag er toch wel iets aan de innerlijke 
mens mankeren? Dat hoeft natuurlijk niet te 
betekenen, dat de vader in kwestie tijdens een 
voetbalpartijtje op het strand tijdens zijn 
vakantie zijn nakomelingen bijna onder het 
zand schoffelt om der wille van de winnende 
goal? (Schoonvader, toekijkend vanuit zijn 
strandstoel, geheel in het wit gekleed, kapiteins
pet met klep op: 'Heb je die razende Roeland 
gezien? Van de Vreugdenhillen moet je het 
maar hebben!'). Evenmin dat hij zich soms 
dermate overtuigd toonde van zijn gelijk dat hij 
absoluut geen tegenspraak meer kon hebben en 
op een zeker moment een zich overigens uiterst 
correct opstellende gast, die eveneens dacht de 
wijsheid in pacht te hebben, beval het huis te 
verlaten: 'Daar is de deur'. 
Je maakt wat mee met die Vreugdenhillen! In 
de competitie met vadertje Gijsen scoorde de 
laatste flink wat punten, zullen we maar zeggen. 
Met dat voetballen had hij wat. Beter: met 
Sparta. (Sparta is een in de Eredivisie spelende 
Rotterdamse voetbalclub met Spangen als 
domicilie, die in de competitie 1996-1999 op 
het nippertje aan degradatie ontsnapte, maar het 
nu wat beter doet). 
Mijn vader en zijn broer Maarten waren fans 
van Sparta. Wie of wat daarvan de oorzaak was, 
zou via een parlementair onderzoek kunnen · 
worden vastgesteld, maar omdat zoiets nooit zal 
gebeuren, moet ik het antwoord schuldig 
blijven. Soms introduceerde mijn vader in een 
gesprek figuren als Bok de Korver en Tinus 
Bosselaar, waarop iedereen hem stomme en 
verbaasd aankeek: Nooit van gehoord! Theolo
gen, schrijvers van populair geestelijke lectuur? 
Evenmin veerde een gesprekspartner op als hij 
kreten lanceerde als 'Het Kasteel' en 'Sparta
piet'. 
Het eist ook wel heel veel van je voorstellings
vermogen: de gereformeerde predikant in een 
vergeten dorp op een klein Zeeuws eiland, 
Spartaan in hart en nieren. Als je hem in die tijd 
wakker maakte en je hem fluisterend vroeg in 
welke opstelling Sparta toen en toen had 
gespeeld, kwam na enig nadenken van onder 
laken en dekens de reactie: 'In het doel..' enz. 
enz. En reken maar dat het klopte! Wat moet 
die vader van mij over een bovenmenselijke 

zelfbeheersing hebben beschikt als ik zondags 
na de middagdienst wel eens stiekem naar de 
voetbaluitslagen luisterde en hij, nadat ik nog 
net gehoord had wat Sparta had gedaan 'Uit' zei 
als hij me snapte. Verder geen woord of het 
moest zijn: 'En doe je kiel dicht' als er te veel 
knoopjes van mijn zondagse blouse open 
stonden. · 

En dan moeten we 
het ook nog hebben 
over zijn passie 
voor het schaakspel. 

Passie voor het 
schaakspel. .. 

In mijn herinnering stond er op een tafel in zijn 
studeerkamer altijd een schaakbord met 
opgezette stukken klaar: of wel situaties uit 
eerdere partijtjes, of wel uit kranten, tijdschrif
ten of schaakboeken overgenomen schaakpro
blemen. Doorgaans was hij voor de oplossingen 
op zichzelf aangewezen. Spaarzaam waren 
bezoeken van schaakmaten en slechts zo nu en 
dan kwamen zijn schakende broers over. Maar 
als ze kwamen, bleven de theologische boeken 
gesloten en viel er geen woord over wat de 
mensheid of de familie op dat moment bezig 
hield. Er werd geschaakt! Weer was een dienst 
ter ere van Caïssa begonnen. In huis hing een 
beklemmende stilte .. Op een dag besloot ik niet 
meer met hem te schaken. Moet ik daar spijt 
van hebben? Nee, ik was in mijn schaakontwik
keling blijven steken en geen partij meer voor 
hem. 'Hoe ik ook pieker, peuter, puf en 
trekkebek, mijn schaakpartijen worden altijd 
een echec', kon ik Jan Boerstoel nazeggen. 
Mijn vader, hij was wat ze anno 2001 een goeie 
middenmoter noemen, die 'innerlijk juichend 
kneuzen vermorzelde' . 
Zou de vader van Marnix Gijsen een stille fan 
van .. eh, noem eens wat .. FC Antwerp of 
Anderlecht zijn geweest en behoefte hebben 
gevoeld om de schaakgodin te behagen? Ik weet 
het niet, maar ik denk het niet. Was deze 
Vlaming ook bijzonder door zijn tegenstrijdige 
veelzijdigheid? Ik weiger daarop bevestigend te 
antwoorden. Ook al loop ik een klein beetje het 
risico dat men mij toch weer gaat vereenzelvi
gen met het kleine jongetje, dat staat te roepen 
'dat zijn vader veel bijzonderder was dan wie 
z'n vader dan ook'. Het wapen dat die vader 
bovendien een VreugdenhiJ was, is daarbij nog 
niet eens ingezet. 

Jaap 

Het wordt (is) ll'eer l'akantie
tijd. Vorig jaar :at Lnura. 
dochter \'all Art en Annema
rie Vreugdenhit ( K XI k, 2 ), 
alleen op 2400 m, vlakhij het 
Lac St. Anne in de Haute 
Pro1•ence in Frankrijk. Toen 
:e on~e familienaam in de 
hergwand had gegrift, 
I'Oe!de ~e ~ich - ~oals ~e dat 
~ell ~ei - 'l'erbonden met die 
hele grote familie . ' 
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Zoals beloofd dragen wij na een gesprek met hem wat uitvoeriger gege
vens aan over onze nieuwe redacteur Hans ter Hont.(O X j.6). Als ook 
voor hem geldt. dat wie ven·e reizen doet veel verhalen kan. zou hij, in zijn 
herinneringen duikend, daarover mogelijkerwijs lezenswaardige bijdragen 
voor de Vreugdeschakel kunnen optekenen. 

'De beste stuurlui staan aan wal' 

Stuurman Hans ter Horst 
schiet zoals dat in zijn tijd nog gebeurde, een zonnetje 

Hans ter Horst wilde altijd al stuurman worden. 'Ja, dat stond al vroeg als een paal 
boven water. Maar als je me vraagt waarom, moet ik het antwoord schuldig blijven. 
Nee, geen vlootvoogden of andere zeevaarders onder de voorzaten, 't zat niet in de 
genen', zegt hij beslist. Maar zeker is wel, dat Hans' vader bepaald ook geen type was 
van blijf-maar-zitten-waar-je-zit-en-verroer-je-niet. 
Als Hans zijn jeugdherinneringen ophaalt, dan blijkt zijn vader die beroepsmilitair 
was, op Nieuw Guinea te hebben gezeten, met zijn gezin herenigd in Breda gewoond te 
hebben, daarna met de zijnen neerstrijkt in München-Giadbach, waar deNAVO hem 
stationeert, vervolgens in Rheindalen (bij Venlo) en vandaar naar legerplaats 't Harde 
op de Veluwe gaat. 'En ook daar waren we niet honkvast en moesten we weer aan een 
nieuwe omgeving en een ander huis wennen. Je kunt dus rustig stellen, dat we in die 
eerste twaalfjaar na mijn geboorte in Harderwijk -in het huis van m'n grootouders 
waar mijn moeder toen verbleef- van hot naar her zijn getrokken. Veel van school 
gewisseld natuurlijk. Achteraf moet je concluderen, dat je eigenlijk nooit echt vriend
jes hebt gehad in die tijd: je ging heel voorzichtig te werk als het om nieuwe relaties 
ging, noem het vriendjes maken op afstand'. 

Maar de periode van z'n veertiende tot zijn 
zeventiende levensjaar verloopt voor Hans een 
stuk rustiger: hij zit dan op de School voor 
Rijn-, kust- en binnenvaart Oranje Nassau in 
Harlingen. Als de 3-jarige cursus met het 
gewenste resultaat is afgesloten, wordt hem de 
gelegenheid geboden als dekjongen een reis 
van een maand of vier om de Kaap 
( Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika) naar het 
Verre Oosten te 
maken met een VNS-
schip (VNS= 
Vereenigde Neder
landsche Scheep
vaartmaatschappij) 

Vriendjes maken 
op afstand 

van de zg. Kerkklasse. Na de kustreis volgt een 
kort verlof en vervolgens kiest Hans opnieuw 
het ruime sop, nu als matroos onder de gage op 
de Nedlloyd Delft, één van de grotere contai
nerschepen in die tijd. Een reis van 63 dagen 
rond de wereld: je zou het een werkelijkheid 
geworden jongensdroom kunnen noemen ... 
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'Maar', zegt Hans, 'ik zei al eerder dat ik 
stuurman wilde worden'. Dat verklaart waarom 
hij in de jaren daarna aan de wal te vinden is en 
wel op het eiland Terschelling, waar hij aan de 
Hogere Zeevaartschool wordt opgeleid tot 
stuurman. 'Om precies te zijn: in mei 1976- ik 
was toen 21 jaar- had ik het gewenste diploma 
(3' stuurman grote handelsvaart) op zak' geeft 
hij aan. Met de toevoeging dat het in die periode 
helemaal niet zo gemakkelijk was om als 
stuurman aan de slag te komen. Uiteindelijk lukt 
het hem op een van de grote schepen- zo'n 
13.000 brt metend- van een Deense rederij 
geplaatst te worden. Het dienstverband zou een 
jaar of vier duren. In die periode verbeterde zijn 
positie door zijn bevordering tot 2' stuurman.En 
waar brengen de schepen Hans in die jaren? 
Nou, noemt u maar op: West-Afrika, Australië, 
Indonesië, kortom naar alle delen van de wereld. 

Op 7 oktober 1980 treedt Hans in Emmeloord in 
het huwelijk met Marina Vreugdenhil (0 X j, 6), 

die net als Hans 25 jaar oud is. Maar als je 
stuurman bent, wacht het ruime sop. Hans is 
inmiddels in dienst getreden van de -wat hij 
noemt- uit de kluiten gegroeide kustrederij 
Holwerda en in de daarop volgende jaren 
-waarin hij de rang van 1' stuurman bereikt
komt hij weer in havens verspreid over de 
gehele wereld. Als het scheepvaartbedrijf in 
januari 1988 failliet gegaan is, heeft Genehart 
BV te Rotter-
dam zich 
inmiddels als Geen ambitie om 
gegadigde voor kapitein te worden 
de overname 
gemeld. De 
schepen waarop 1' stuurman Ter Horst vaart, 
worden almaar groter. Had hij de ambitie om 
kapitein te worden? 'Ik heb die gevoelens nooit 
gehad, integendeel!' antwoordt hij op deze 
vraag. 
'De belangen die je als kapitein geacht wordt te 
behartigen zijn vrij tegenstrijdig: je moet voor 
je bemanning opkomen, naar de rederij toe 
moet je ook nogal wat over je kant laten gaan 
en als je in charter vaart moet je daarbij ook 
nog eens aan de wensen van de heren charte
raars tegemoet komen. Ik wilde graag stuurman 
worden en heb mijn varende carrière ook als 
eerste stuurman beëindigd'. 

Want -het gebeurde tijdens een van zijn laatste 
(charter)reizen naar het Caraïbisch gebied- een 
goede relatie uit Londense verladerskringen 
vertrouwde Hans toe, dat ze op zoek waren naar 
een supercargo annex office manager ('Zeg 
maar 'n manusje van alles', verduidelijkt hij) en 
als hij daar oren naar had, dan moest hij maar 
eens bellen met Londen. En natuurlijk waren er 
overwegingen om na zoveel jaren op zee te 
proberen een passend bestaan aan de wal op te 
bouwen en natuurlijk was de kans die Hans 
geboden werd uniek. En dus hakte hij de knoop 
door en is Hans vanaf 1990 druk doende in het 
Rotterdamse havengebied met het regelen van 
de belading van schepen. Dat was het resultaat 
van het belletje naar Londen en het overleg met 
zijn nieuwe werkgever, die zich bezighield met 
het charteren van schepen en het vervoer van 
containers. Het zit allemaal mee en in januari 
1997 lijkt het er allemaal nóg beter uit te zien 
als Hans ter Horst kan gaan werken als 
supercargo bij Europa West Indië Lijnen BV in 
Rotterdam, een 
bedrijf dat zelf 
een zevental 
schepen 
exploiteert in 
diensten op het 
Caraïbisch 

Hij moest maar eens 
bellen naar Londen 

gebied en Noord- en Zuidamerikaanse havens. 
Ook in deze functie omvat zijn taak pakketten 
lading voor een bepaalde afvaart zodanig te 
plannen, dat er zoveel mogelijk lading met het 
desbetreffende schip kan worden meegenomen. 
Dat daarbij factoren als het gewicht van de 
lading, de soort van de lading enz. van groot 
belang zijn, spreekt bijna vanzelf. In dat opzicht 
is het boeken van passagiers voor rederijperso
neel minder gecompliceerd dan het beladen van 
schepen met vrachtgoederen, containers enz. 



'Als stuurman heb je tijdens je reizen veel met 
lading te maken. In een functie zoals ik die nu 
heb, leer je er natuurlijk nog een hoop bij en 
doe je veel ervaring op. Terecht wordt er dan 
ook gezegd, dat de beste stuurlui aan wal 
staan', voegt Hans er lachend aan toe. De 
afstand van Heerjansdam -waar Hans en Marina 
en hun drie kinderen nu wonen- is een kippen
eindje vergeleken met de afstand van Emme
loord naar de Maasstad. Ook wat dat betreft 
gaat het wat minder hectisch eraan toe in het 
doen en laten van Hans ter Horst. 

Hans is aan boord van de schepen ooit gestart 
met het maken van een dagelijks nieuwsblad. 
'Toen ik voor Holwerda voer', legt hij uit, 
'haalden we heel wat nieuwtjes voor onze 
scheepskrant van de telex. Verder besteedden 
we aandacht aan het dagelijks menu dat de kok 
voor ons bedacht. En natuurlijk vormde ook het 
weer een belangrijk onderwerp. Iemand aan 
boord had wel eens wat leuks te melden, of had 
iets gehoord of gelezen, dat vermeldenswaard 
was. Zo'n krantje kon dus wel zes A-viertjes 
omvatten. Eén keer is onze scheepskrant in een 
Iraanse haven in beslag genomen en kregen we 
een boete van f. 50.-, omdat we een foto van 
een schaars geklede juffrouw uit een Neder
lands blad -als ik me niet vergis heette dat blad 
Nieuwe Revu maar het kan ook Panorama 
geweest zijn- hadden gekopieerd en afgedrukt. ' 

Later toen hij aan de wal was gaan werken, 
.he.b.ben..Hans en zijn vrouw Marina een paar 

Eén van de schepen waarop Hans ter Horst heeft gevaren, de C/audia Smits, hier 
gefotografeerd in de Franse haven Foz sur Mèr (bij Marseille) 

jaar in Emmeloord meegewerkt aan de uitgave 
van een kerkelijk blad. 'We maakten niet alleen 
interviews', vertelt hij , 'maar onderhielden ook 
contacten met de drukker. Ik vind dat soort 
werk nog steeds erg aantrekkelijk. Eerlijk 
gezegd heb ik al eens eerder op het punt 
gestaan de redactie van de Vreugdeschakel te 
melden, dat ik graag assistentie wilde verlenen." 
Maar ja, toen woonden we nog in Emmeloord 
en dat ligt bepaald niet in de buurt van 

Hendrik-Ido-Ambacht. Nu ligt dat wel wat 
anders. Hoeveel km ligt Heerjansdam van HIA? 
Afgezien van het feit, dat ik verwacht mijn 
redactionele taak met veel plezier uit te kunnen 
oefenen, lijkt het me ook een eer samen met 
anderen een inbreng te hebben in het liefdewerk 
ten bate van de familiestichting VreugdenbiL ' 

Jaap (red.) 

Reacties op De kick van het Zeeuws 

'Wilt u s.v.p. uw naam spellen?' vroeg de 
juffrouw achter de balie. Verwachtingsvol keek 
ze me aan. Toen ik bij de g van VreugdenhiJ 
gekomen was, schoof ze me resoluut een 
papiertje en een pen toe, kennelijk een beetje 
geschrokken van het rauwe keelgeluid van die 
g. In keurige blokletters voldeed ik aan haar 
verzoek. Vervolgens probeerde ik in mijn beste 
Frans uit te leggen wat een plezier er in mijn 
familienaam verscholen lag. Engels sprak ze 
niet en dus moest het eindsubstantief hil met 
colline worden verduidelijkt. Lichtelijk 
schaapachtig keek ze me aan. 'Oui, colline, 
Tour de France, cols .. .'hamerde ik, me 
realiserend dat de wachtende mensen achter mij 
minstens moesten denken dat er een gek voor 
hen stond. 'Ah, mais oui ' , werd er na een 
pijnlijke stilte vanachter de balie gereageerd, 
met een zucht die uit haar tenen leek te komen. 
De vertaling van vreugde was gemakkelijker: 
'Tralala, !ajoie de vivre', voegde ik er aan toe. 
Het werkte: ze glimlachte minzaam. Overigens 
had ik echt niet verwacht dat ze achter die balie 
op haar gedeeltelijk zichtbare bruine dijen was 
gaan staan kletsen ... 

Dat gebeurde vorig jaar zomer, tijdens de 
vakantie, in Frankrijk. Op de camping kwam ik 
ook de goedlachse gepensioneerde leraar 
biologie uit Middelburg weer tegen, de man die 
een jaar eerder mijn zwemmende vrouw vroeg 

of 'ut waeter vee nat was '. Ik vertelde hem een 
stukje geschreven te hebben -zie Vreugdescha
kel nr.46 van juni 2000 - over een actie om het 
Zeeuws als officiële streektaal erkend te krijgen 
en dat ook hij in de tekst van dat stukje 
voorkwam. 
Zijn reactie verbaasde me een beetje. Hij vond 
dat gedoe over erkenning eigenlijk maar flauwe 
kul om de doodeenvoudige reden dat er naar 
zijn mening geen algemeen gesproken Zeeuws 
bestaat. 'Je hebt zoveel variëteit: het Zeeuws 
dat op Schouwen-Duiveland gesproken wordt 
wijkt substantieel af van het Zeeuws dat op 
W aleheren of op Tholen gebezigd wordt, 
verschil niet alleen per eiland maar ook per 
plaats'. Het gesprek vond plaats in de pauze 
tijdens de EK-voetbalwedstrijd Nederland
Denemarken, die in de campingdiscotheek op 
een reusachtig scherm te zien was. Getuige zijn 
grote oranje strik en de rood-wit-blauwe galgen 
aan zijn korte broek voelde hij zich op dat 
moment meer betrokken bij de wedstrijd van 
Oranje dan bij de toekomst van het Zeeuws. 
Maar ook bij latere ontmoetingen bleef hij wat 
het Zeeuws betrof op zijn standpunt staan. 

Toen ik thuiskwam complimenteerde mijn 
dochter mij om een aantal redenen met 'De 
kick van het Zeeuws'. Ook een familielid dat 
ooit een grootvader had, die geruime tijd 
predikant was in het Zeeuwse, liet zich er erg 

positief over uit. Mijn nicht Loes uit Hillegom -
die mij zeer dierbaar is- vereerde mij zelfs met 
geschenken: een bundel verhalen en gedichten 
in het Zeeuws en een boekje met Flakkeese 
vertelsels, eveneens in een Zeeuws dialect. 'Na 
het lezen van dat stukje over het Zeeuws ', 
schreef ze, 'vind ik dat ik je deze boekjes moet 
toesturen. Ik kreeg ze destijds van een drukkerij 
in Wissekerke -die inmiddels niet meer bestaat
waarmee ik in de jaren tachtig veel contact had. 
De drukkerij was de uitgever van het toen 
bestaande tweemaandelijkse Zeeland Magazine, 
waarin ik gedurende veertien nummers een 
vervolgserie had over mijn verblijf op Walche
ren in de jaren veertig ' . 
Heel attent en heel aardig van Loes dus! En dan 
neem je één van die boekjes ter hand en dan lees 
je in het voorwoord dit: 'Er zijn in Zeeland 
eigenlijk tien gronddialecten. Op Noord
Beveland wordt in verschillende dorpjes 
onderling ook nog anders gesproken'. Wat zei 
mijn campinggenoot uit Middelburg ook al 
weer? Als de instanties die over de erkenning 
van het Zeeuws als officiële streektaal er ook zo 
over denken, wordt het kantje boord. En die 
vreugdegil wordt wel heel erg dubieus dan .. 

Jaap (red.) 

s-



Mijn oma en ik: welkome aanvulling op familieboek 

Oma is de 90 al gepasseerd en ze ziet er nog mooi uit. Zilvergrijs haar is de erfenis van 
de donkere lokken die ze had als jonge vrouw. Haar kleding is eenvoudig maar niet 
saai. Altijd weet ze zich elegant te kleden, ondanks haar kleine postuur met een iets te 
zware boezem. Terwijl ik tegenover haar zit, schieten allerlei gedachten door me heen. 
Deze vrouw heeft veel meegemaakt in haar leven. Als arme arbeidersdochter kwam ze 
in 1906 ter wereld in een groot gezin. leder dubbeltje moest worden omgedraaid; ook 
later toen ze trouwde en zelf kinderen kreeg. 
Maar klagen doet ze niet. Dat ligt eenvoudig niet in haar aard. Ze is altijd gezond geweest en 
kwam pas voor het eerst op haar 70" in het ziekenhuis voor het rechtzetten van haar linker
pink. Ze geniet van de kleine dingen om haar heen. Een mus die zich te goed doet aan oude 
broodkruimels in haar achtertuin maakt haar al blij. De laatste tijd heeft ze het steeds vaker 
over vroeger. Dan zit ze echt op haar praatstoel. Heel nieuwsgierig ben ik naar de gebeurte
nissen in haar leven. Wat zou het leuk zijn als alles werd vastgelegd in een boek'. 

Deze regels staan op de eerste pagina's van 
Mijn oma en ik, een boek, dat Anja Romein 
schreef over haar oma Anna van Dorp
VreugdenhiJ (C IX d, 3). Zij blijkt te zijn 
geboren op 28 december 1906 in ' s-Gravenzan
de en woont ondanks haar hoge leeftijd nog 
steeds zelfstandig in De Lier. 
Tijdens bezoeken die Anja bij haar oma aflegt, 
laat ze haar vertellen over de diverse perioden 
uit haar lange leven, wat vastgelegd wordt op 
een bandrecorder. Deze herinneringen zijn in 
het boek verwerkt in een aantal hoofdstukken, 
waarin Anja Romein zelf in het kort haar eigen 
levenservaringen stelt tegenover die van haar 
grootmoeder. Tijdens de lezing van oma's 
relaas over haar vroegste jeugd, waarin de 
behoeftige omstandigheden een dominerende 
rol spelen, dacht ik terug aan een gedeeltelijk 
levensverhaal, dat mijn eigen oma ooit eens 
opschreef. 
(Ik deed daar verslag van in Vreugdeschakel nr. 
45 van februari 2000). 
Mijn oma groeide in het Westland weliswaar op 
in het gezin van een gegoede landbouwer, maar 
later met meer dan tien kinderen en geen riant 
inkomen, was het geen vetpot. Als haar oma 
herinneringen uitstalt aan die moeilijke tijd, 

Oproep 

Oma (Anna van Dotp- Vreugdenlzil) en schrijf
ster/kleindochter Anja Romein 

stelt Anja Romein haar eigen- wat ze noemt
'luizenleventje' tijdens haar jeugdjaren daar 
tegenover: na schooltijd onbezorgd spelen, 
rolschaatsen, verkleedpartijtjes, verjaardags
feestjes, veel snoepjes verorberen enz. Oma 
moest na schooltijd sokken stoppen voor een 
baas in de omgeving. 'En die waren niet altijd 
even fris, dus een echt prettig werkje was dat 
niet', aldus één van oma's understatements. Als 
vriendinnetjes langskomen, stopt oma de 
sokken vliegensvlug onder de tafel en zegt ze 
geen zin in spelen te hebben. Een leugentje om 
bestwil, maar wel schrijnend! Terwijl Anja na 

In Vreugdeschakel nummer 45 (februari 2000) heeft u kunnen lezen, dat het bestuur op zoek is naar een 
bibliothecaris voor onze familiestichting. 
Het bestuur is de afgelopen i 2,5 jaar bijzonder verwend met Tom Vreugdenhit(O X z). Zijn niet aflatende 
inzet, niet alleen ten aanzien van de bibliotheek, maar ook zijn affiniteit met automatisering hebben ons op 
het goede spoor gezet. Ten aanzien van de automatisering menen wij dat wij, in de persoon van Marlijn en 
zijn vader Peter Vreugdenhit (E XI b) alsmede Abraham Vreugdenhit (C XI ae. i), de automatisering verder 
vorm kunnen geven. Wij vragen u dus, behalve het inzenden van welkome bijdragen voor de bibliotheek of 
het geven van tips, ook te reageren op de volgende oproep: 

WELK (AANGETROUWD) LID VAN DE FAMILIE VREUGDENHIL (MN) MELDT ZICH AAN OM DE 
BIBLIOTHEEK TE BEHEREN EN UIT TE BREIDEN? 

In concreto houdt dit in: 
het enthousiasmeren van familieleden om zelf bijdragen voor de bibliotheek in te sturen; 
het actief zoeken naar titels die nu nog niet in de bibliotheek zijn opgenomen; 
het bijhouden van de data base van de bibliotheek; 
het bijwonen van circa drie bestuursvergaderingen per jaar en het meedenken over het beleid van 

het bestuur en het mede zorg dragen voor de invulling daarvan. 
Gemaakte kosten worden uiteraard vergoed. 

Wanneer u, om wat voor reden ook, niet zelf op deze oproep wenst te reageren, maar wel iemand anders 
weet die belangstelling heeft voor deze functie, laat u ons dit dan s.v.p. weten. 

Het bestuur 
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Leuk en 
aantrekkelijk boekje 

Anja Romeins boek kreeg ruimschoots aan
dacht in de Westlandsche Courant met o.m. een 
paginagrote foto van oma en kleindochter. 
Mevrouw M. A. Vreugdenhil- Dijkshoorn( C X 
y) uit De Lier las het boek inmiddels en schreef 
ons o.a. het volgende: 'Ik kan mij zo voorstellen 
dat Anja Romein genoten heeft van al die tijd 
dat haar oma haar levensverhaal vertelde en zij 
de kans had het te verwerken en er in een leuk 
en aantrekkelijk boekje over kon schrijven.' 

de lagere school naar het VWO gaat en alles 
thuis voor haar gedaan wordt, moet oma uit 
werken: de kerk schoonmaken en ook de school 
inclusief de opzettelijk door jongentjes 
oudergeplaste vieze w.c. 's , de was bij boeren in 
de omtrek doen, op het land werken en bollen 
pellen. 
Je leest in het boek over opvattingen die 
misschien nog in besloten gemeenschappen 
bestaan, dat je nooit beneden je stand moet 
trouwen en als protestant nooit met iemand van 
'de Roomse papen'. Oma vertelt natuurlijk ook 
over haar latere leven: het sterven van Jannie, 
haar 4e kind, amper zeventien maanden oud, 
van wie geen afscheid kon worden genomen als 
gevolg van de oorlogsomstandigheden, de 
gedwongen verhuizing naar De Lier in die 
oorlogsperiade en de zorgen over de gezond
heid van opa. 'Onvoorstelbaar', schrijft Anja op 
blz. 22 van haar boek, 'dat oma zich de kleinste 
voor-
vallen 
alle-

Een geheugen dat steeds 
maal toegankelijker wordt 
nog 
herinnert na ruim 75 jaar. Het lijkt wel of haar 
geheugen steeds toegankelijker wordf. 

Het boek Mijn oma en ik is een luxe gebonden 
uitgave en is in een beperkte oplage gedrukt 
door Albani drukkers, Den Haag. Het kan 
worden besteld door middel van een overschrij
ving naar girorekening 2501130, ten name van 
Anja Romein, Postbus 46, 2690 AA 
's-Gravenzande onder vermelding van Mijn 
oma en ik, met de adresgegevens van de 
besteller. De kosten bedragen f. 39.50 (f. 34.50 
plus f. 5.- verzendkosten). 

Wie geïnteresseerd is in ons familieboek Het 
Westlandse geslacht Vreugdenhil- en wie is dat 
niet?- zou ik willen aanraden Mijn oma en ik 
aan te schaffen, omdat je dat boekwerkje als 
een aanvulling op ons familieboek kunt 
beschouwen. Je vindt daarin niet alleen de 
levensgeschiedenis van een van onze naamge
noten vermeld, maar je kunt er ook uit afleiden 
hoe het leven van veel meer naamgenoten in het 
Westland zich zou kunnen hebben ontwikkeld. 

Jaap (red.) 



~~~ 
è-. 0 ]. Vreugdenhil, R tterdam , op 

l._ _......,) de voorpagina van NRC Handelsblad 
~ kort geleden. Op die pagina, lfuks 

1'1 \ onderaan, bevindt zich dagelijks êle 
\IJ rubriek Krekel: een tekeningetje e twee 

krekels plus een spreuk. Die van deze 
Vreugdenbil luidde: Smaakte uw elk 
vanochtend ook naar hamster! U aadt 

het: dat sloeg op het hamsteren onlangs an 
melk gens MKZ . Maar wie is die amge-
noot? Ooit signaleerden we exact dez lfde 
naam in ee otterdamse krant · en berichtje 
dat over de pon · - · <> ~okten toen wie 
die J. VreugdenhiJ was. We gokten goed. Zou 
hij het nu weer zijn?e Tennisser Joel Vreug
denkil (E XI d,l ) uit Hoek van Holland stuurde 
ons eind december jL het verhaal over zijn 
tennisloopbaan in de Westlandsche Courant toe. 
Inmiddels hadden wij daarover al gerapporteerd 
in deze rubriek in bet vorige nummer. Twee 
zielen, één gedachte, zou je kunnen conclude
ren. Alsnog bedankt Joel en veel succes! e Drs. 
Ph.]. (Flip)Vreugdenhil (B XI a) , apotheker in 
Hoogland, las in de Spakenburgse krant onlangs 
een artikel over de opening van een nieuwe 
logeerlocatie van de Stichting Dit Koningskind 
in Spakenburg. (Dit Koningskind is een 
landelijk werkende organisatie, die gesplitst is 
in.. een vereniging en_een stichting . . De stichting_ 
regelt het zorgaanbod. De zorg richt zich vooral 
op mensen met een verstandelijke en een 
lichamelijke handicap. De regiomanager die 
nauw betrokken is bij de totstandkoming van de 
eerdergenoemde logeerlocatie, heet Ard 
Vreugdenhil. Hij doet daar goed werk. Prima! 
Maar ook Philip, die zo attent was onze 
aandacht hierop te vestigen e 'Internationali
sering van het onderwijs is big business 

geworden. Nederland loopt niet voorop, maar 
wil wel heel graag'. Dit berichtte Dorrit van 

· Dalen, dochter van J. van Dalen en L. van 
Dalen-Vreugdenkil (K X e, 3) uit Hillegom, in 
een zaterdagkatern van NRC Handelsblad. Voor 
dezelfde krant had ze onlangs een interview met 
minister Loek Hermans van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen. e Jarnmer, dat we het niet 
eerder konden melden, maar het muzikale 
hoogtepunt van het jubileumconcert van de 
muziekvereniging Liora uit De Lier het 
afgelopen najaar bleek het optreden te zijn van 
Els Vreugdenhil (C X ac,l). Zij is soloklarinet
tiste bij het Noordhollands Philharmonisch 
Orkest en maakt deel uit van het Nederlands 
Blazersensemble. In Liora speelt o.m. ook baar 
vader Malthijs (zie verderop in deze rubriek). 
De Westlandsche Courant plaatste een vette 
kop boven het verslag van dit concert: 'De Lier 
trots op Els Vreugdenbil en Liora' e Uit 
dezelfde krant pikten wij op, dat schaatser 
André Vreugdenhil (K XII I, 3) naar zijn grote 
doel toewerkt: de Olympische Spelen van 2002. 
Als het allemaal meezit, krijgen we dan koppen 
in de krant als: 'Nederland trots op André 
Vreugdenhil'? Fantastisch toch? e Het jaar 
2001 is voor Lisa Vreugdenhil uit 's-Graven
zande een belangrijk jaar, want de voorzitter 
van de afdeling wielrennen van Westland Wil 
Vooruit, is nu ook voorzitter van de jubileum
commissie van deze wielervereniging, die 50 
jaar bestaat. Volgens de Westlandsche Courant 
blijft fietsen naar de mening van onze naamge
noot eok in dit jubileumjaar het belangrijkste'. 
Bij Westland Wil Vooruit leerden toppers als 
Leo Duyndam, Leo van Vliet, Gerrit Solleveld, 
René en Chris Koppert, Wilco Zuijderwijk, 
Daniëlle Overgaag en Stefan van Dijk de eerste 
kneepjes van het métier ' . Wij feliciteren 
naamgenoot Lisa graag en wensen zijn 'echte 
Westlandse vereniging' veel succes in de 
toekomst e Uit een bericht in De Bazuin viel 

af te leiden dat Matthijs Vreugdenhil (C X ac) 
op 16 januari jL- hij werd toen 62 jaar
afscheid nam van zijn bedrijf aan de Noordlier
weg in Schipluiden.(Zie ook Vreugdeschakel 
nr. 19 van juni 1991). Thijs wilde geen 
cadeautjes bij zijn afscheid. Wel werd een 
donatie voor de Stichting On Wheels in 
Maassluis op prijs gesteld. Deze stichting zet 
zich in voor kinderen die aan de spierziekte van 
Duchenne lijden en die o.a. financiële steun 
kreeg van plantenkwekerij VreugdenhiJ uit 
Schipluiden. De donaties die ter gelegenheid 
van Thijs ' afscheid werden geschonken, reikten 
tot een bedrag van f. 15.000.-, waar ze in 
Maassluis maar wat blij mee waren ... e Twee 
Vreugdenhillen, G. en M., liepen in april mee in 
de Rotterdam Marathon. Ze werden respectie
velijk nr.3994 en nr. 5214 en deden over de 
42.195 m. resp. 4 uur 02.18 en 4 uur 25.40. De 
laatst binnengekomene van de 6220 manlijke 
deelnemers deed er op drie seconden na vijf uur 
over. Maar het blijft een prestatie! e Twee 
naamgenoten kwamen in de belangstelling te 
staan toen ter gelegenheid van Koninginnedag 
de traditionele lintjesregen neervieL De heren 
Gerrit Vreugdenhil (C XI ac) uit ' s-Gravenzan
de en AbrahamVreugdenhil (C XI u) uit 
De Lier werden koninklijk onderscheiden: zij 
werden benoemd tot lid in de orde van Oranje
Nassau. Uiteraard feliciteren wij beiden vanaf 
deze plaats alsnog heel graag met deze 
onderscheiding. e Onze felicitaties gelden ook 
het echtpaar Ewoud Vreugdenhil (J X h) en 
Adriana-Aalbrecht, dat ep 28 februari jL zestig 
jaar getrouwd was. Dat was het voor deze keer. 
Heeft u iets voor deze rubriek, laat het ons 
weten! 

Studie naar reizigerstrombose 

Er wordt de laatste tijd in de media nogal 
wat aandacht besteed aan het verschijnsel 
reizigerstrombose. In het Eindhovens Dag
blad gaf dr. G. Vreugdenkil (K IX k, 2) uit 
Veldhoven zijn mening hierover. 

'Er dient meer en gedegen onderzoek te worden 
gedaan naar reizigerstrombose'. Dat zegt dr. G. 
Vreugdenhil, internist bij het St. Joseph 
Ziekenhuis in Veldhoven. 'Alles wijst erop dat 
er in ieder geval een verband bestaat tussen 
lange vluchten en een verhoogde kans op 
trombose'. 
Eerder beweerde een Engels ziekenhuis dat 
jaarlijks duizenden luchtreizigers sterven door 
wat in de volksmond het toeristenklasse
syndroom heet. Lange tijd verkrampt in een 
vliegtuigstoel zitten kan leiden tot een bloed
prop in het been. Na het uitstappen zou die prop 
vervolgens doorschieten naar longen, hart of 
hersenen. Met fatale gevolgen. Oncoloog en 

hematoloog Vreugdenbil houdt zijn hart vast bij 
dit soort paniekberichten. In 'duizenden doden 
door vliegen' gelooft hij niet. 'De weinige 
gegevens die bekend zijn over dit verschijnsel 
moeten niet verkeerd uitgelegd worden. Het 
verschijnsel verdient aandacht, dat weL Maar 
het probleem moet niet worden overschaf .. 

Immobiliteit in zijn algemeenheid is volgens 
hem een risico als het gaat om DVT of wel 
trombose in de dieper gelegen bloedvaten. 
'Daarom is reizigerstrombose wel een geschikte 
naam. Hoewel er aanwijzingen zijn dat in een 
vliegtuig de lagere luchtdruk een extra factor is, 
bestaat er ook een verhoogde kans op trombose 
tijdens lange trein- of autoreizen'. Dat steeds 
meer mensen risico lopen tijdens een vliegreis, 
lijkt hem een logisch gegeven. Omdat er door 
meer mensen steeds vaker en steeds langer 
wordt gevlogen. Ook door risicogroepen als 
ouderen, zwangeren, vrouwen die de pil 
gebruiken, mensen met een erfelijke aandoe-

ning of die al eens trombose hebben 
gehad. 'Fatale gevallen komen evenwel heel 
weinig voor'. Veel beweging blijft nog steeds 
de enige remedie. 'Maar iedereen weet dat 
tussen willen en kunnen in een vliegtuig een 
groot verschil zit. Voor je het weet staat er 
immers weer zo'n karretje in het gangpad'. 
Andere preventiemiddelen bestaan er volgens 
Vreugdenbil nog niet. Zo ziet hij weinig in de 
oproep van een Engelse arts om iedereen voor 
aanvang van een vliegreis een aspirientje te 
geven. 'Het nut van aspirine bij trombose is 
nooit bewezen. Ook niet bij mensen die al 
trombose hebben.' 
Elastische steunkousen zijn evenmin een 
wondermiddeL 'Theoretisch is dat een optie, zij 
het een dure. Maar zo'n kous doet niet meer dan 
de spierpomp bekrachtigen en heeft dus geen 
enkele zin als mensen vervolgens niet bewe
gen.' Aldus dr. G. Vreugdenbil in het Eindho 
vens Dagblad 
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Geboren 
22-07-2000 te Almelo, Jolande Annigje (Joanne), 

dochter van Gerrit Jan (Gerard) 
Vreugdenhil (0 Xlr.3) en Jacoba 
Wilhelmina (Willeke) Koopman. 

06-08-2000 te Den Dungen, Randy Joy, zoon van 
Hendrik Johannes Vreugdenhil (C XI j.1) 
en Alice Maria van Ommen, geboren 11 
april1969 te Den Dungen, dochter van 
Edwin van Ommen en Albertine 
Douwes. 

08-09-2000 te Nijmegen, Gaby, dochter van Adriana 
Vreugdenhil (C XI j.2) en Douwe Du 
Pont. 

Getrouwd 
23-07-2000 te Naaldwijk, Jean Pau/ Vreugdenhit 

(A XII c.3) met Adriana Johanna de Roy, 
geb. 8 februari 1977 te Wageningen, 
dochter van Martinus Leonardis de Roy 
en Hendrika Sofia van Olderen. 

23-09-2000 te Maasland, Aart Vreugdenhit 
(K XII t.2) met Alida Petronelia (Aiisa) 
Moerman, geb.23 november 1969 te 
Maasland, dochter van Arend Moerman 
en Petronelia Hendrika Bloem. 

27-10-2000 te 's-Gravenzande, Pleun 
Vreugdenhit (C XI ae.4) met 
lrene Johanna Christina Koene, 
geb.16 december 1972 te 
Honselersdijk, dochter van 
Johannes Bertus Koene 
en Petronelia lrene 
Eliane Klapwijk. 

17-11-2000 te Utrecht, Gienke 
Rolien Vreugdenhit 
(N XI j.2) met Robert 
Boersma, geb.24 maart 1967 
te Emmeloord, zoon van Geert 
Boersma en Engeli na Jacoba 
Wildeman. 

Benoemingen 

Tijdens de (55•) bestuursvergadering van 5 
november jl. is Ria Vreugdenhil voor een 
volgende periode van drie jaar tot lid van het 
bestuur herbenoemd. Aat Vreugdenhil, 
secretaris van het bestuur, heeft een 
herbenoeming in overweging genomen. 

-s 

Overleden 
02-07-2000 te Deventer, Corne/is Vreugdenhit 

(EX a). 
17-07-2000 te Rozenburg, Pleuntje Vreugdenhit 

(C IX n.1). 
1 0-09-2000 te Naaldwijk, Petrus Abraham van Dijk 

(J IX 1.8). 
01-10-2000 te Naaldwijk, Engeltje Elizabeth 

Veilekoop (C X t). 
02-11-2000 te Maassluis, Laurens Vreugdenhit 

(KXI r). 
23-11-2000 te Bleiswijk, Arie Vreugdenhit 

(C XI b.1). 
18-12-2000 te 's-Gravenzande, Eduard Johannes 

Vreugdenhit (D XI 1) 
30-12-2000 te Rotterdam, Johan de Bruin 

(NIX h.4). 

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

Aat, secretaris 

E-mail: famvreug@xs4all.nl 
Internet: www.xs4all.nl/famvreug 
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Voorzitter: 
Drs. D. Vreugdenhil, 
Willem Alexanderplantsoen 155, 
2991 NC Barendrecht, 
tel.: 0180-615453 (buiten kantooruren). 

Secretaris: 
Drs. A.M. Vreugdenhil RA, 
Hohorst24. 
2678 DD De Lier, 
tel.: 0174-516173 (buiten kantooruren). 

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

Bibliothecaris: 
vacature 

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

Kopij: 
Gaarne zenden aan de redactie. 

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

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

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

Verkrijgbaar na storting of overmaking van het bedrag naar de Familiestichting 
Vreugdenhil, onder vermelding van het desbetreffende artikel, zijn de volgende artikelen: 

afschrift STICHTINGSAKTE Familiestichting Vreugdenhil 
BOEK 'Het Westlandse geslacht Vreugdenhil', bijkans 
vier eeuwen genealogie, door J. Verhulst (475 blz.) 
reproductie FAMILIEWAPEN, ware grootte, met toelichting 
borduurpatroon FAMILIEWAPEN, A3-formaat, met toelichting 
HERINNERINGSBORD Vreugdenhillendag 6 oktober 1990 
(Delfts blauw) 
BALPEN met inscriptie Familiedag Vreugdenhil 1995 
VREUGDENHILLENMOK, wit met donkerrode opdruk 

f. 7.50 (Eur 3.50) 

f. 75.00 (Eur 35.00) 
f. 25.00 (Eur 11.50) 
f. 3.00 (Eur 1.50) 

f. 19.50 (Eur9.00) 
f. 7.50 (Eur 3.50) 
f. 12.50 (Eur 5.75) 

Het bestelde artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak( buiten kantooruren) 
kunt u uw bestelling echter ook afhalen bij onze secretaris Aat Vreugdenhil, Hohorst 24, 
Oe Lier. 
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