
De mond- en klauwzeeruitbra- ken in het afgelopen 
voorjaar -er werden 26 geval- len in ons land 
geregistreerd- hebben een eco- nomische schade van 
in totaal f. 2.6 miljard aange- richt. Bijna de helft 
(f. 1,2 miljard) daarvan trof de landbouwbedrijven. 
In totaal werden 265.000 dieren geruimd, waarvan 118.000 varkens, 95.000 runderen 
en 35.000 schapen. 
Aldus de deze zomer bekend gemaakte gegevens over de mkz-crisis. De niet in cijfers 
uitgedrukte emotionele schade was ook heel erg groot. 'Het zal je maar gebeuren, dat 
al je kerngezonde melkkoeien die je zelf hebt grootgebracht en achternagelopen, na 
een spuitje te hebben gekregen, van het ene op het andere moment voor je voeten 
dood neervallen. Ik kan het heel goed aanvoelen, dat sommige melkveehouders op 
zo'n dramatisch moment in huilen zijn uitgebarsten', zegt Barend Cornelis (Bart) 
Vreugdenkil (0 XI g), ruim 40 jaar melkveehouder in het Noordhollandse Vijfhuizen. 
Als je hem vraagt of hij zelf, als het hem overkomen was, ook had gehuild, antwoordt 
hij zonder enige twijfel: 'Ja, want in de loop der jaren krijg je met je dieren een sterke 
band; je hebt ze leren kennen, weet wat voor eigenaardigheden ze hebben en als het 
dan allemaal ineens voorbij is, krijg je emotioneel een geweldige tik'. Het is Bart 
Vreugdenbil gelukkig bespaard gebleven. 

Barts overgrootvader Comelis -volgens ons 
familieboek (blz.377) een kleinzoon van 
Comelis Lucasz. Vreugdenbil (0 VI), die ooit 
gediend heeft in het leger van keizer Napoleon
besloot zo'n 135 jaar geleden 's-Gravenzande, 
waar hij geboren was, achter zich te laten en te 
gaan boeren in Vijfhuizen. Was het de vruchtba
re kleigrond van de in de jaren 1848-1852 
drooggemalen Haarlemmermeer die hem 
aantrok? Wie zal het zeggen ... Een feit is wel, 
dat zijn zoon Barend en zijn kleinzoon Barend 
niet als landbouwer of boer te boek staan, maar 
als veehouder. En dat geldt ook voor de in 
november 1945 geboren Bart, de oudste van een 
gezin van acht kinderen. 

De drie 'Barenden' Vreugdenbil hebben niet op 
dezelfde plaats in Vijfhuizen hun vak uitge
oefend. Zo is Bart geboren op de boerderij van 
zijn vader op nummer 224 aan de Vijfhuizer-

dijk, heeft hij een aantal jaren gewoond en 
gewerkt op een boerderij in De Stolp aan de 
overkant van de vaart die langs de Vijfhuizerdijk 
loopt en is hij in 1975 naar nummer 63 aan de 
Vijfhuizerdijk verhuisd, waar hij nu samen met 
zijn vrouw Camelia Maaike (54) nog woont en 
waar zijn bedrijf gevestigd is. 'Toen ik negen 
jaar oud was, kon ik al melken', herinnert Bart 
zich. ' Ik heb na overwegend plezierige jeugdja
ren -we moesten natuurlijk wel eens helpen op 
de boerderij, maar er was ruimschoots tijd om te 
spelen- en de landbouwschool in Nieuw-Vennep, 
en de periode waarin ik mijn militaire dienst
plicht vervulde, wel eens wat twijfels gehad over 
een toekomst als veehouder. Maar ik ben 
uitgegroeid, mag je wel zeggen tot een overtuigd 
melkveehouder en als ik het allemaal nog eens 
over mocht doen, dan koos ik weer voor dit 
prachtvak i' 

Duidelijke taal dus! Ondanks de sterke gebon
denheid en de 365 minus zegge en schrijve één 
(1) vakantiedag etmalen hard werken per jaar. 
Goed, er waren misschien wel een paar jaartjes 
bij dat de Vijfhuizense Vreugdenbillen een dag 
of wat meer vrijaf namen, maar van vakantie
weelde was absoluut geen sprake, te meer niet 
omdat Bart slecht z'n vee aan anderen kan 
overlaten. 'Zoiets zit blijkbaar in je genen, daar 
doe je niets tegen', vindt hij. In het begin van 
zijn carrière had Bart er ook nog een baas bij, 
omdat zijn eigen bedrijf nog te klein was om er 
een hele dag in touw te zijn. Ook heeft hij een 
jaartje of wat in het binnenlands vervoer over de 
weg als veerijder gefunctioneerd, maar dat was 
het dus niet. Verder heeft hij ook nog plannen 
gehad om samen met zijn broer naar Duitsland te 

Omdat dit jaar de veehouder en zijn veestapel 
in het brandpunt van de belangstelling hebben 
gestaan, vragen wij in dit laatste nummer van 
2001 aandacht voor een naamgenoot die heel 
z'n leven met dieren is omgegaan. Ook enkele 
problemen die in de veehouderij spelen, ko
men daarbij zijdelings aan de orde. Ada 
Loman-Biesheuvel leverde voor deze editie 
een bijdrage, waarin ze beelden oproept die 
uitdrukking geven aan haar genegenheid voor 
een kort geleden overleden tante. Verder zegt 
een jonge predikant wat hij van zijn func
tioneren als dominee vindt, zet Anja Romein 
een aantal ervaringen na het schrijven van het 
boek Mijn oma en ik op 'n rijtje en informeert 
onze penn ingmeester u over de financiële 
gang van zaken vorig jaar. Met als aanvulling 
onze vaste rubrieken uiteraard. 

Het is bepaald geen cliché te mogen vast
stellen, dat dank zij medewerking vanuit de 
lezerskring er flink wat variatie in de teksten kan 
worden aangebracht. Die medewerking vra
gen wij opnieuw voor het eerste nummer in 
2002, dat begin februar i verschijnt. Heeft u een 
bijdrage àf een tip àf knipseltjes uit kranten en 
tijdschriften waarin het over een of meer Vreug
denhillen gaat, neemt u dan s.v.p. contact met 
ons op. Redactieadres en telefoon-nummer 
vindt u in het colofon . Eventueel kunt u ook een 
e-mailtje sturen naar j.vreugdenhil@freeler.nl. 
Van belang is ten slotte dat u weet dat bijdragen 
omstreeks Kerstmis a.s. -of zoveel eerder als 
mogelijk is- bij de redactie dienen te worden 
ingeleverd. 

Redactie 

verhuizen om daar te proberen mogelijkheden 
tot een grotere bedrijfsgroei te realiseren. Maar 
vader Barend -inmiddels 94 jaar oud- adviseer
de, dat 'samen goed, geen goed ' is en dus bleef 
Bart in Vijfhuizen. Hij heeft er nooit spijt van 
gehad: het bedrijf ontwikkelde zich voorspoedig 
en Bart kreeg zijn handen vol aan de zestig 
koeien die dagelijks gemolken moesten worden. 
Prachtige beesten die hij stuk voor stuk kende en 
waarvan hij hield. 

Achter de woning van Bart en zijn echtgenote 
liggen de zelf gebouwde stallen en een opslagsilo 
voor mest. Daarachter een weiland waarop wat 
jong vee ligt te herkauwen. In de verte is een 
eendenkooi zichtbaar, een van het nabijgelegen 
Schiphol opgestegen vliegtuig koerst naar de 
kust. Bart vertelt, dat er in de oorlogsjaren op 
het laag gelegen gebied dat nu zijn eigendom is 
in totaal zo'n 6,5 ha omvattend- nog turf 
gestoken is. Ja, en dan moet hij ook de medede-
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VaderBarend 
(94) en moeder 
Eilkje (84) tijdens 
een uitstapje 

Vervolg Bart ... 

noem het een vorm van afkicken of bezigheids
therapie of weet ik wat. Ik heb er geen probleem 
mee, hoor! Laat mij mijn gang maar gaan, ik 
vind het erg leuk werk en ik hoop het nog een 

wat zelfs in de Tweede Kamer tot grote irritatie 
leidde. Zijn schouders ophalend zegt Bart 
absoluut niet als mopperaar te willen overko
men, omdat dit niet in zijn aard ligt, een 

ling aan zijn bezoeker verstrekken, dat hij in de 
loop van het jaar 2000 afscheid heeft moeten 
nemen van zijn melkkoeien ('En dat het goeie 
koeien waren, dat kan ik u met de hand op mijn 
hart verzekeren') omdat hij noodgedwongen 
moest stoppen met het houden van melkvee 
wegens gemis aan opvolging. 'Mijn oudste 
dochter is getrouwd met een akkerbouwer die 
geen zin had om mij op te volgen en mijn 
andere dochter was evenmin in the picture 
daarvoor en zodoende moest ik er tot mijn spijt 
een punt achter zetten en de veestapel verko
pen'. Maar omdat Bart zich nog te jong voelt 
om achter de geraniums te gaan zitten, is hij 
zich gaan toeleggen op het opfokken en 
verhandelen van jong vee. 

heel tijdje te kunnen doen'. 
Je gunt het Bart Vreugden
bil dat het in de periode die 
hij aanduidt met 'een heel 
tijdje' wat minder hectisch 
in de sector landbouw en 
veeteelt zal toegaan. 'Ja, 
maar een erge ziekte als 
mond- en klauwzeer kan 
natuurlijk te eniger tijd 
opnieuw in ons land 
uitbreken', vindt hij. 

constatering die de volledige 
instemming van zijn echtgenote 
krijgt. Hij is overigens wel van 
mening, dat de veemarkten in 
ons land open moeten blijven 
vanwege de noodzakelijke 
prijsstelling en om nog meer 
gesleep met dieren te voorko
men. Het plan Wijffels heeft 
Barts instemming, hij vindt het 
een mooi plan, maar is bang, dat Kalfjes die 1,5 à 2 jaar op het 

bedrijf blijven het economisch onuitvoerbaar zal 
blijken te zijn. En zo zijn er voor Bart en zijn 
vakgenoten nog tal van andere problemen en 
vraagstukken: BSE, cultuurveranderingen op het 
platteland, het probleem van mest en ammoniak, 
het uitrijden, intensievere landbouw, de 
toekomst van jonge boeren, de strakke wet- en 
regelgeving ... noemt u maar op. Wie regelmatig 
de krant leest, weet dat er nog al wat gaande is 
en zich aandient. .. De nieuwe veestapel 

omvat een zestigtal 
dieren die gemiddeld 1 ,5 

'Vroeger kregen de koeien van mijn vader er 
ook wel eens flink last van. We maakten dan 
lijmmeelballen en propten die in de bekken vol 
met blaren van de zieke koeien om ze in leven te 
houden. Binnen een dag of veertien waren ze 
dan weer beter, alleen hun melk was natuurlijk 
weg. Tegenwoordig ligt dat allemaal heel 
anders. We zitten nu eenmaal met de Europese 

afspraak dat we niet 
vaccineren. Ik vind 
persoonlijk, dat we daar 

à 2 jaar op het bedrijf 
blijven om daarna 
verkocht te worden naar 
het buitenland (Duits
land, Marokko, Libië en 
andere landen). 
'Vroeger was ik 
dagelijks zo'n twaalf à 
veertien uur per dag 
voor de koeien in de 
weer, nu is de dagelijkse 
werktijd teruggebracht 
tot een uur of zeven. 
Waarom ik hiermee 
begonnen ben? Ach, 

En dit zijn ze dan, de 
bewoners van Vijfhuizerdijk 
63 in Vijfhuizen 

van af moeten, maar dat 
we wel met z'n allen in 
Europa moeten besluiten 
te gaan inenten. Ik ben 
geen fan van de huidige 
minister van Landbouw, 
maar ik vind wel, dat hij 
het tijdens de mkz-crisis 
goed gedaan heeft'. 
Minder goed is Bart 
Vreugdenbil te spreken 
over maatregelen die de 
bewindsman zonder enig 
overleg met de sector 
meent te moeten nemen, 

o ~a--a~XllJ ~ 
~ e Ada Loman-Biesheuvel, de 

l... --...; schrijfster van het in dit nummer 
~ opgenomen verhaal 'Een bosje rozen', Cl) is gehuwd met Karel wman, die 

schilder van beroep is en regelmatig 
exposeert in ons land, maar soms ook 
over de grenzen. Van 10 juni tot 22 juli 
jl. waren schilderijen van hem te zien op 

de expositie 'Van figuur en plant tot bloem' in 
Meent Art Gallery in Hilversum. 'In zijn 
kunstwerKen weet hij dimensies neer te zetten en 
te raken waar v:elen slechts van ]>unnen dromen', 
werd in de aankondiging o.m. opgemerkt. Van 1 
juli tot 8 september jl. waren schilderijen van 
Karel te zien in de N.H. kerk te Groede. 
Speciaal voor deze gelegenheid had hij drie 
gouaches vervaardigd waarop de kerk waarin 
geëxposeerd werd op een geheel eigen wijze in 
beeld komt. Ook in Groede was er veel lof en 
werden Karels werken als 'een absoluut unicum' 
aangeduid e Die almaar terugkerende kapitaal
vernietigende lijsten met namen in de kranten 
van de griffie van het kantongerecht Leeuwar-
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den lijken steeds langer te worden. En kleuriger, 
met een hoop Mohameds en Rassans en Gandhi 
en Armstrong (neefje van?) en Tjauw-Foe en 
Lopez Velasco. Fascinerend! Kijkt u zelf maar 
eens. De naam VreugdenhiJ ontbreekt nog 
steeds. Maar blijft dat zo? In de gauwigheid 
vastgesteld, dat er ook twee keer ene Kok en een 
Zalm op stonden. 't Kan verkeren, zei 
Breero .... 't Zijn twee Vreugdenhillen, de een 
is een vrouw, de ander is een man. Hij is 
opgegroeid in dorpjes, zij in de grote stad. Ze 
hadden dezelfde opa, dat wel. Beiden kunnen 
aardig schrijven. Onderling contact zou je 
spaarzaam kunnen noemen. Hij liet een jaar of 
wat geleden zwart op wit weten een voorliefde 
voor een bepaald dialect te hebben. Twee jaar 
eerder bleek zij aan het papier te hebben 
toevertrouwd er een kick van te krijgen. Heeft 
zoiets met genen of familiebloed te maken? Of 
is het gewoon toeval? e Geen toeval is dat ook 
wij nu weten dat Margreet VreugdenhiJ 
(K XI aa, 4) sinds 1 april jl. kantoormanager 
van de Rabobank in Maasdijk is. 't Stond in 
Rabovizier. e Eerst gehoord (op radio 1) en 
daarna gelezen (in het AD) dat J. Vreugdenkil 
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten vindt 

Wie binnenkort in de Haarlemmermeer moet 
zijn en door Vijfhuizen komt, zou daar een 
opgewekte, good-looking manspersoon met een 
witte basebalcap op een trekker kunnen passeren, 
een vriendelijk iemand die op zijn tocht door het 
dorp (ca. 3000 inwoners tellend) door vele 
dorpsgenoten hartelijk wordt gegroet. 'Als je de 
weg zou kwijtraken, zeg dan dat je op weg bent 
naar Vreugdenhil, dan is je probleem opgelost, 
want iedereen kent me', zei Bart toen de 
afspraak voor dit interview werd gemaakt. 
Waaruit slechts te concluderen valt, dat Bart een 
in zijn gemeenschap gerespecteerde medeburger 
is, wat ongetwijfeld ook gold voor zijn vader en 
voor zijn grootvader. .. 

Jaap (red.) 

dat er te veel gegraven wordt in de straten van 
Nederlandse steden en dorpen. Dat moet dus 
anders, want - aldus onze naamgenoot in het AD
' over 10 jaar zal 90 procent van de huishoudens 
zijn aangesloten op de glasvezel. Als we dat op 
de huidige wijze doen, zal elke straat 5 tot 10 
keer moeten worden opgebroken. Komen we tot 
afspraken, dan is het mogelijk dat in één keer te 
doen'. 
e Wat zouden -zo vragen wij ons wel eens af
Jaco Vreugdenkil (C X ab, 3) en Gonda van 
Gelder, bruidspaar-van-de-maand eerder dit jaar 
in De Lier, toch gekocht hebben met de 
waardebonnen van f. 200,- die zij die ene en 
hopelijk -als u begrijpt wat wij bedoelen- laatste 
keer ontvangen hebben? e Nog een vraag waar 
we mee zitten: hoe is het met Reinier, zoon van 
Oerrit en /na Vreugdenkil (0 XI r) uit Wierden 
gegaan? Vorigjaar werd Reinier bij schaakclub 
Mat-Ador jeugdkampioen (9 t/m 12 jaar).'Hij 
was zeer gemotiveerd, maakte weinig fouten en 
was dan ook een terechte kampioen', stond 
destijds in een krant uit de regio Wierden. 
Misschien horen we dat nog wel eens. En horen 
we ook weer van u, waarde lezer, als u voor het 
volgende nummer een bijdrage voor deze 
rubriek voor ons in petto hebt .... 



Een bosje rozen 

Ada Loman-Biesheuvel is een dochter van Cornelis Biesheuvel en Huihertje Biesheuvel-Vreugdenbil (K IX b,2). Haar 
broer is de schrijver Maarten BiesheuveL Ada was evenals al haar nichten en neven erg gesteld op haar tante Anna 
Jacoba (Annie) Vreugdenbil (K IX b, 9), die eerverleden jaar is overleden. In het verhaal van Ada's hand dat u 
hierbij aantreft gaat het niet alleen om tante Annie, maar voor een belangrijk deel ook om haar levensvriendin 
Agaath van Duin, die amper tien dagen na het overlijden van haar vriendin Annie zelf is gestorven. 

'Wel, is dat wicht Ada niet?' Agaath herkent 
me, vertelt ook dat ze erg moe is van al het 
bezoek en de ongewone drukte van de verjaar
dag. Toch wil ze me graag ontvangen. Haar 
ademhaling is wat stotend en haar handen beven 
lichtjes. Ik heb het gevoel dat ik haar overrom
pel. In haar kleine leunstoeltje komt ze tot meer 
rust. Ze zegt zacht: 'Gezellig'. Op een zilveren 
schaaltje 

Het kleine Agaathje komt 
in gewicht aan. Ze spuugt 
niets uit. De chocoladega
ven worden iets vergroot. Een klein flesje 
verdunde geitenmelk voor toe. Op advies van de 
arts. Het blijft erin. De groei zet door. Weinig 
ziekten heb ik doorgemaakt. En vandaag ben ik 
dus 92 jaar geworden .. .' 

Zou ze wel thuis zijn? Op de bonnefooi ben ik 
naar Rotterdam gegaan. Op dit moment, nu ik 
bij haar heb aangebeld, wacht ik in spanning af. 
'Nou, dat noem ik een verrassing', zegt mijn 
hoogbejaarde tante bij het openen van de deur. 
Aan haar gezicht zie ik, dat ik meer dan welkom 
ben. We geven elkaar een familiezoen en ze pakt 
mijn jas aan en bergt hem op. Tante Annie is 
mijn moeders elf jaar jongere zus. 'Deze keer 
heb ik een verrassing bij me', zeg ik en leg een 
klein stapeltje uitgetikte velletjes A-4 op haar 
tafel. Direct is tante Annie 's nieuwsgierigheid 
gewekt. Haar handen gaan liefkozend over het 
papier en zij kijkt me vragend aan. Ik knik ter 
bevestiging. 

liggen 
chocolaatjes. 
Ze presenteert 
en zegt: 

'Wat doe je?', vroeg tante Annie 
Dat deze verjaardag haar 
laatste zou zijn, kon zij 
niet weten. En ik ook niet 

'Ja, het is mijn werk, helemaal van mij . Leest u 
het als één van de eersten, het zijn korte 
verhalen. Uw mening stel ik op hoge prijs! ' Te 
vaak hoorde ik door de telefoon haar stem 
zeggen: 'Wat dóe je?'De dingen die ik deed 
vond ze maar wat rommelen in de marge. 
Geregeld vertelde ik dat ik in een muziek
ensemble speel, een grote tuin 

'Neem véél 
van deze gorlenspij s'. Ik besef dat ik eigenlijk 
een ongenode gast ben en probeer haar zo min 
mogelijk te verontrusten. Ik kijk een beetje voor 
me uit en zuig heel langzaam op een dikke 
chocolade pastille. Agaath doet dit eveneens en 
in haar ogen komt een glans. 
Ik merk dat ze me iets wil gaan vertellen. 
Agaath verzit wat en trekt aan haar rok, voordat 

ze me een verhaal toever-
trouwt. met bloemen, fruitbomen en 

kippen verzorg, onze drie 
kinderen begeleid naar de 
volwassenheid, zorg voor 

Tante Annie Vreugdenhit en 
Agaath van Duin (r) 'Weetje wel dat chocolade, 

twee katten en een hond, graag 
en veel bak en kook. Dat alles 
is voor tante Annie niet wat zij 
wil van mij. Ik moet wat dóen. 
Een vertaalbureau aan huis 
hebben. Een afstudeerprojekt 
hebben. Brochures schrijven. 
In redacties van toonaangeven
de tijdschriften zitten. Dàt telt 
mee voor haar. De huis- , tuin
en keukengebeurens, oftewel 
huisje-boompje-beestje helaas 
niet. Een goedkeuring sprak ze 
daar niet over uit ... 

'Weetje wel dat vandaag 
Agaath jarig is? ' Zij spreidt de 
velletjes papier op haar tafel 
uit. 'Wil je haar misschien 
zelf feliciteren? Ze heeft 
bezoek en je bent er welkom. Ze is vandaag 92 
geworden. Ondertussen lees ik die verhalen van 
je door '. 
Agaath ken ik goed. Zij is Annie 's levensvrien
din, zolang ik me herinner. Het lijkt me wel wat 
om haar weer te zien en ik vraag het adres aan 
mijn tante. 'Socratesstraatnummer zoveel, het is 
hier beneden aan de achterzijde van de Molen
vliet, op de hoek, op de begane grond'. In de lift 
naar beneden bedenk ik dat er geen cadeautje 
voor Agaath is. Dan moet ik zelf maar het 
geschenkje zijn .. . 

verrukkelijke godenspijs, 
mij in leven heeft gehouden 
als premature zuigeling? Ik 
werd ruim een maand te 
vroeg geboren, het is bijna 
een eeuw geleden, couveuses 
waren er nog niet. De huisarts 
die bij de bevalling was, keek 
bezorgd naar het tengere 
meisje. Veel te klein, te 
weinig gewicht. Bijna vijf 
pond. Mijn moeder schrok 
van de mededeling van de 
arts, dat zij zich niet aan 
deze baby mocht gaan 
hechten. Zij zou het kind 
zeer zeker verliezen. 
Misschien een weekje of een 
kleine maand zou ze het 
houden. Het zou heel moeilijk 
zijn. Ze moest zich voorberei

den. Mijn moeder heeft zich niet bij dit besluit 
van de dokter neergelegd. Ze nam zich voor om 
àlles te doen om dit kind, haar zuigeling, te 
behouden. De moedermelk kwam, deze melk 
werd even hard weer uitgespuwd. Het gewicht 
van het tere kindje zakte verder en verder terug. 
Ieder half uur stopte mijn moeder bij haar baby 
een klein stukje zachte, warme chocolade in het 
piepkleine roze mondje. De baby sabbelde naar 
hartelust. De moeder vergat al haar andere 
taken. Eén taak hield haar overeind: de zorg. 

Uit haar deur, die open
staat, komen achter elkaar 
drie erg oude dames naar 

Agaath leek op een 
brozevogel 

Haar ogen klampten zich vast aan 
het tere wezentje onder de wollen 
dekentjes, en ze zag de heldere 
oogjes, de onbestemde blik rond het 

buiten. Keurig gekleed stappen ze resoluut op 
hun taxi af. Agaath wuift en wuift .. . 

mondje. Ze hoorde de leuke 
smakgeluid jes. Het wonder bleef niet uit. De 
allesomvattende zorg had het onheil bedwongen! 
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natuurlijk. Deze dag is een 
warme voorjaarsdag, zo'n 

veelbelovend aprilletje. Als ze me na een uurtje 
uitlaat en nawuift, zie ik dat ze lichamelijk 
uitgeput is. Ze gaat natuurlijk even naar bed. Ze 
lijkt op dit moment het meeste op een broze 
vogel. Ze sluit zacht de deur. Na driekwart jaar 
zou ik haar terugzien. 
Opnieuw word ik binnengelaten bij mijn tante 
Annie. 'Nou meid, ik heb je verhalen gelezen, ze 
zijn onderhoudend en sommige zeker amusant. 
Wat ik erin mis is de spanning, het avontuur of 
een pittige discussie'. 
Ze verbetert zichzelf. 'Nee, je moet er meer 
spanning in aanbrengen. Het zou iets kunnen 
worden'. Aan haar houding merk ik iets dat lijkt 
op een 'ze dóet iets '. Maar dat iets is niet 
genoeg. Bij tante Annie moet het altijd meer en 
veel beter zijn. Van tafel pak ik de blaadjes, berg 
ze in het plastic mapje en stop ze in mijn tas. 
'Het is in elk geval een begin. Ga ermee verder 
en ontwikkel je' . Tante schenkt me een glimlach 
en koffie. Na die koffie vertrek ik. We geven 
elkaar de familiaire kus en wensen elkaar een 
goede komende zomer. Alle trappen loop ik deze 
keer af. Het zijn er vele, de lift is sneller, maar 

Een groet van de aarde? 

dit afdalen 
is leuker! 
Vanaf de 
straat zie ik 
op de 

achtste etage mijn kleine tantetje enthousiast 
zwaaien en we wuiven nog een minuutje naar 
elkaar. Dàg, dàg, en nog eens vaarwel. 

Haar vertrouwde gestalte en haar kordate 
verschijning zou ik nog eenmaal zien. Tante 
Annie 's verjaardag in de najaarsmaand oktober. 
In haar verjaardagszaal -in de Groene Tuinkerk 
in Rotterdam-Zuid- zitten de neven en nichten. 
Eén broer, Simon, is er ook. Alle aanwezigen 
kijken op als aan de arm van een nicht en een 
goede vriendin, duidelijk leunend en moeilijk ter 
been, onze tante Annie binnenkomt. In dit laatste 
halfjaar is ze erg achteruitgegaan. Een huivering 
trekt door me heen. Dit doet de tijd met je. In 
een kort tijdsbestek. Er wordt geklapt bij 
binnenkomst, maar het is een ingehouden 
geklap. Iedereen voelt hetzelfde aan, Annie is er, 
en ze is er niet ècht. Haar vinnige vragen en 
antwoorden blijven voor de eerste keer achter
wege. Ze zit in een makkelijk stoeltje en weet 
voor iedereen een glimlachje op te brengen. Er 



wordt gegeten en gedronken en op Annie 
getoast ... 

Een paar weken gaan voorbij Het nieuwe jaar 
1999 is één weekje oud en de mededeling is 
gekomen. Eén van de nichten is tot het laatste 
bij Annie gebleven. Onze tante overleed na een 
tweedaags ziekbed aan een dubbelzijdige 
longontsteking. 
Vier dagen later rijdt een stoet zwarte auto's de 
Zuiderbegraafplaats in Rotterdam op. Achter de 
hekken is een prachtig park. Hoge bomen, 
groene weiden. Langzaam gaat de stoet lopend 
verder. Achter mantels en donkere pakken zie ik 
een troepje kippen scharrelen langs het pad. We 
lopen allen achter de baar. Opgeschrikt door al 
die mensen vliegen de hennen opeens allemaal 
de andere kant op, 

Tranen wellen in mijn ogen op, zo oud is ze, en 
haar lieve vriendin is dood. Ze brengt het op in 
haar zwakke gezondheid mee te gaan voor het 
laatste afscheid. 'Zijn de rozen voor Annie?' 
durf ik te vragen, hoewel ik weet dat dat zo is. 
'Nee, vàn Annie. Ze zijn vàn Annie' . 'Agaath 
spreekt het op een docententoon uit. Een leerling 
blijft een leerling, toch? Voor de derde keer zegt 
ze:'Ze zijn vàn Annie'. Daarna zegt ze niets 
meer. 

Na de plechtigheid loopt Agaath, als een 
' verouderd communicantje, steeds in het bezit 

van het lieve vuurrode rozenbosje. Iemand heeft 
het haar af willen nemen om het bij de andere 
bloemen op de kist te leggen. 'Blijf eraf, ze zijn 
van Annie'. 

Door ontroering 
en tot mijn 
verbazing en een 
zekere vreugde 

Chocolade, een verrukkelijke 
godenspijs 

aangedaan zie ik 
Agaath door mijn 
tranen als in een waas, 
als een broze vogel zie ik dat een 

krielkippetje met luid en hevig gekakel onder de 
gedragen kist van Annie komt, en er aan de 
andere kant onderuitvliegt, zich weer bij de 
andere kippen voegt. Een groet van de aarde? 
Vriendin Agaath is aanwezig ondanks haar 
zwakke gezondheid. Haar handen trillen en haar 
mond is stijf toe. Ze heeft nog tegen niemand 
een woord gezegd. Zij omklemt een bosje rozen. 

met een rode vlek op de buik. Een koperwiek, 
wiekt naar de hemel, heeft godenspijs 
nodig . . . 'Lieve vriendin Agaath, ga heen in 
vrede ' , prevel ik voor me heen, 'ook voor u is 
een plaats bereid in het hemelrijk '. 
Dat alles zo snel als een stormwind kan gaan 
besef ik ongeveer tien dagen later. Op de 
deurmat zie ik een overlijdensbericht. Is het al 

tijd voor Annie ' s kaartje, met de dank daarop 
uitgesproken aan de belangstellenden? Een zucht 
ontsnapt me: Agaath is heengegaan. Heeft ze 
naar de rode rozen gekeken, tot ze in de vaas 
gingen verwelken en wist ze daarna zeker: 
Annie 's bloemen moeten weg, en ik ook? .Op 
haar bed zal ze heel veel gezucht hebben, totdat 
het pittige koperwiekje in haar opstond, op de 
stang van het bed ging zitten en met een 
onzekere boog naar het open raam vloog, er 
doorheen en hoger wiekend, terug naar haar 
oorsprong. 

Ada Loman-Biesheuvel 

Financieel resultaat over 2000 geeft beperkt tekort aan 

Uit de financiële gegevens over het jaar 2000 
valt af te leiden dat het aantal donaties in de 
afgelopen jaren tussen de 430 en 440 ligt. 
Waren er in 1999 nog 441, vorig jaar 
verminderde dit aantal tot 433. Toch wel 
opmerkelijK dat deze lichte teruggang zich 
aftekende in een jaar waarin de stichting 
haar vijfjaarlijkse reünie organiseerde. 
Overigens verminderde het in totaal aan 
donaties binnengekomen bedrag slechts 
met f. 85,-. De verkoop van artikelen uit de 
Vreugdenhillenwinkel steeg daarentegen 
aanzienlijk (ruim f. 1.650,-), een financieel 
gezien duidelijk positief effect van de 
familiebijeenkomst Ook de landkaartactie, 
die een extraatje van f. 1.025,- opleverde, 
hield daarmee verband. 

Ondanks deze pluspunten moet worden 
vastgesteld , dat in 2000 (evenals in het 
verleden in een jaarwaarin een familiereünie 
werd georganiseerd) de kosten hogerwaren 
dan de inkomsten uit donaties enz. Dat het 
uiteindelijke resultaat beperkt gebleven is 
tot een bedrag onder de f. 270,- is een 
gevolg van het feit, dat door een (overigens 
ongelukkige) samenloop van omstandig
heden het derde nummer van 2000 van de 
Vreugdeschakel pas in januari van het 
lopende jaar (2001) is verschenen. De 
kosten voor het uitgeven van ons familie-

orgaan zullen dit jaar dientengevolge 
belangrijk hoger zijn dan in het jaar 2000. 
Reden te meer om u te herinneren aan ons 
verzoek uw donatie (of gift) aan ons over te 
maken. In het geval dat u inmiddels 
opdracht daartoe hebt gegeven, zeggen wij 
u uiteraard vriendelijk dank. Overigens wil 
het bestuur niet nalaten zijn grote 
erkentelijkheid te betuigen voor de steun 
die voortdurend vanuit de familiekring wordt 
ondervonden. 

Aan het nevenstaande moet ik helaas nog 
toevoegen dat het bestuur genoodzaakt is 
een nieuwe penningmeester aan te 
trekken, omdat ik om gezondheidsredenen 
tot mijn grote spijt mij gedwongen zie mijn 
werkzaamheden als penningmeester voor 
de Familiestichting Vreugdenhil te beëin
digen. 

Jaap, penningmeester. 

Overzicht financiêle gegevens over het jaar 
2000 vergeleken met die over 1999: 

2000 1999 
Ontvangsten 
Aantal 
Donaties 
Verkoop boeken 
Verkoop wapens 
Verkoop winkel 
Rente 
Actie 
Diversen 

Totaal 

Uitgaven 

433 
f . 12.543.25 
f . 600.00 
f. 150.00 
f . 1.734.50 
f . 760.67 
f. 1.025.00 
f . 0.00 

f. 16.813.42 

Vreugdeschakel f . 8.804.58 
1.786.03 
6.413.00 

Bestuurskosten f . 
Familiedag en winkelt. 
Algemene kosten f. 
Bankkosten f. 

76.80 
0.00 

Totaal f 17.080.41 

Saldo f. - 266.99 

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 

f. 12.112.00 
f. 114.64 
f. 0.00 
f. 650.91 
f . 0.16 

f. 12877.71 

f. 2.264.28 

4-



Oma werd een plaatselijke beroemdheid 

Op verzoek van de 
redactie verwoordde 
Anja Romein in 
bijgaand artikel haar 
ervaringen als 
schrijfster van het 
boek over· haar oma 
Anna Vreugdenhil. 

Het uitwerken 
van de gebeurte-
nissen tot 
verhalen was een 
spannende 
uitdaging, maar 
het werk dat 
eraan vooraf ging 
was een minstens 

net zo enerverende ervaring. Speuren in het 

Anja Romein was verrast toen zij haar 
boek op de toonbank van boekhandel 
Vingerling in 's-Gravenzande zag 
staan(naast Westlandse 'bestsellers') 

verleden is heerlijk om te doen. Aan de vele 
gesprekken met mijn oma, het snuffelen in de 
doos met oude foto's en het zoeken naar ander 
geschikt materiaal heb ik hele goede herinnerin
gen overgehouden. Ik ben trots op mijn oma 
vanwege het feit dat ondanks haar harde, sobere 
bestaan zij nog steeds positief in het leven staat. 
Als ik bij haar op bezoek kwam om te praten 
over het verleden hoefde ik maar één vraag te 
stellen en waren we zo weer een half uur verder. 
Onvoorstelbaar dat ze nog zoveel wist over 
vroeger (en nog steeds weet, want in december 
hoopt zij 95 te worden!). Dankzij haar bijzonder 
goede geheugen, aangevuld met herinneringen 
van mijn moeder -zonder wie ik het boek op 
deze wijze niet had kunnen invullen- ben ik in 
staat geweest haar levensverhalen als een ketting 
aaneen te rijgen. 
Aangezien ik hiervóór nog niet eerder een boek 
heb geschreven, was ik enorm verrast over alle 
publiciteit in Westlandse kranteh toen het eind 
vorig jaar verscheen. Een interview samen met 
mijn oma bij haar thuis met de Westlandsche 
Courant leverde een mooi artikel op en ik mocht 
zelfs bij Radio West en de WOS ('Westlandse 
Omroep Stichting' voor outsiders) komen 
vertellen over hoe ik er toe gekomen was over 
mijn oma te gaan schrijven. Live in de uitzen
ding! Ook heelleuk dat Mijn oma en ik zoveel 
aandacht kreeg in de vorige VreugdeschakeL 
Zowel oma als ik hebben na het verschijnen van 
het boek veelleuke persoonlijke reacties · 
gekregen in de vorm van telefoontjes en briefjes 
van bekenden in de familie tot uitgebreide 
epistels van onbekenden die veel overeenkom
sten zagen tussen hun eigen leven en dat van 
mijn oma. Oma werd een plaatselijke beroemd
heid in De Lier; zodra ze haar neus buiten de 

Jongeren zijn kritischer 

deur stak om even een boodschap te doen, werd 
ze al aangesproken door mensen die haar in de 
krant hadden zien staan of het boek hadden 
gelezen. Zelfs de dominee kwam in de kerk 
speciaal even naast haar zitten. 
Al met al ben ik blij dat ik het gedaan heb: ik 
heb mijn oma beter leren kennen en ik ben veel 
te weten gekomen over hoe het leven in de 
vorige eeuw moet zijn geweest. Bedankt oma! 

Anja Romein 

Er stonden in het artikel Herinneringen aan mijn 
vader in het vorige (juni)nummer van de 
Vreugdeschakel enkele onjuistheden, die 
rechtzetting vereisen. Zo heet de in 1946 
verschenen novelle van de Vlaamse auteur 
Marnix Gijsen niet Jochie van Babylon -op 
zichzelf een hilarische vondst van onze 
vrienden in Hillegom- maar Joachim van 
Babylon. Verder was er sprake van een 
voetbalcompetitie, maar die duurt geen drie 
jaar en dus had in de tekst moeten staan 'de 
competitie 1998-1999' . De daarna volgende 
opmerking over ·wat beter doen' had 
betrekking op de competitie van vorig jaar, 
want dit jaar ging het ook helemaal niet best met 
Sparta. De veroorzaakte verwarring was in dat 
geval te wijten aan de omstandigheid, dat het 
bewuste artikel meer dan een jaar heeft moeten 
overstaan. Alsnog onze excuses! 

Willem Jan Mafthijs (Tim) Vreugdenkil (N XI f, 1) is sinds kort predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Amstelveen. 
Hij is 25 jaar oud en studeerde theologie in Kampen. De ongeveer 80 leden tellende gemeente, die lang een combinatie vormde met 
Mijdrecht, heeft het acht jaar lang zonder eigen predikant moeten stellen. Aan een verslaggever van het Amstelveens Nieuwsblad 
vertelde ds. Tim VreugdenhiJ onlangs hoe hij aankijkt tegen zijn functioneren als (jonge) dominee. Tims vader, Arie VreugdenhiJ 
uit Hardenberg, was zo vriendelijk ons te attenderen op deze publicatie die verscheen onder de kop 'Ik moet me meer bewijzen 
dan oudere dominees' . De voornaamste passages hieruit treft u hierbij aan. 

- 'Ik ben pas 25 en dat is niet wat je verwacht 
van een dominee. Meestal zijn ze een stuk 
ouder. Aan de ene kant is het een voordeel dat 
ik nog zo jong ben. De 

interessant. Het is theologie geworden omdat 
ik van huis uit geloof' .. 

- 'Ik heb besloten om voorlopig parttime 
dominee te worden, 
omdat ik wil studeren kritiek die jongeren op 

een preek hebben 
herken ik heel goed. 
Volgens mij vinden 
ook oudere mensen het 

Het is belangrijk om mensen 
zelf te laten nadenken 

en werken tegelijk. 
Studeren vind ik leuk, 
maar ik zie mijzelf niet 

wel leuk dat ik preek' . 
- 'Alleen een huisbezoek bij iemand die heel 

oud is zal misschien wel eens moeilijk zijn. 
Als dominee is het belangrijk datje levenser
varing hebt. Maar die moet je ergens opdoen. 
Ik heb het gevoel dat ik mij meer moet 
bewijzen dan oudere dominees '. 

- 'Ik heb theologie gestudeerd in Kampen, maar 
ik heb niet altijd al predikant willen worden. 
Ik heb een hele brede interesse en geschiedenis 
of een taal studeren leek mij ook heel 

nog vier jaar achter een 
bureautje zitten. Ik heb 

ontdekt dat ik graag met mensen omga en 
daarom ben ik op zoek gegaan naar een kerk 
waar ze een dominee willen, die niet 100% 
aanwezig is. Ik werk nu vier dagen voor de 
kerk en ga een promotiestudie doen aan de 
universiteit van Leiden op het gebied van 
ethiek ' . 

- 'Als dominee heb ik drie taken. Ik preek één 
keer per week in Amstelveen en één keer 
elders in het land. Daarnaast moet ik het 

geloof overdragen aan jongeren van de kerk 
en ik bezoek mensen thuis. Vooral oudere 
mensen zijn blij om de dominee regelmatig te 
zien. Het leuke aan dominee zijn is dat het 
creatief is. Je moet toch iets zien te maken van 
een preek'. 

- 'Het is belangrijk om vroeg met jongeren in 
gesprek te gaan over de samenleving, b.v. 
over euthanasie en homoseksualiteit en het is 
belangrijk om mensen zelf te laten nadenken. 
Een dominee is geen autoriteit, maar helpt om 
de discussie op gang te brengen. Daarnaast 
houdt hij altijd in de gaten wat God ervan 
vindt. Als je preekt is het belangrijk om niet 
alleen ouderen, maar ook jongeren tevreden te 
stellen. Je moet ze iets meegeven waar ze iets 
mee kunnen. Jongeren zijn kritischer en 
kunnen minder goed luisteren. Ouderen 
hebben meer respect voor de dominee, ook al 
is hij pas 25 ' . 
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Vreugdenhilkroniek 

De gegevens hebben ditmaal betrekking op niet eerder gepubliceerde mutaties in de burgerlijke stand 
van vóór 31 december 2000. 

~reugdeschakel is een uitgave van de 

Geboren 
01-11-1968 te Amsterdam, Bastiaan, zoon 

van Neeltje Cernelia Vreugdenhil (D 
X e.3) en Jan de Smit. In 1989 is de 
achternaam van Basliaan 
gewijzigd in 
Vreugdenhil. 

29-04-1996 te Leiden, Lisa Latte 
Vreugdenhil, dochter 
van Marjoleyn 
Vreugdenhil 
(K XII a.1) en Jacob 
Alexander van 
der Boon. 

11-01-1999 te Noordwijk, 
Jasmijn Marijke 
Vreugdenhil, 
dochter van Marjoleyn 
Vreugdenhil (K XII a.1) 
en Jacob Alexander van der Boon. 

04-01-2000 te Haarlem, Robin Sofia, dochter van 
Basliaan Vreugdenhil (D X e.3.1) en 
Wilhelmina Annie de Lint. 

16-02-2000 te Klundert, Thomas Adrianus, 
zoon van Jan Willam Adrianus 
Vreugdenhil (D XI j.3) en Kirsten 
Nijhoff. 

10-09-2000 te Utrecht, Daniel Barend (Daan), 
zoon van Anten Juan Vreugdenhil 
(K XI ap.2) en Janneke Bossenbroek 

Arend Vreugdenhil(O IX I) en 

Nel Scholtos 60 jaar gehuwd 

Op 16 juli jl. was het 60 jaar geleden, dat Arend 
Vreugdenbil (0 IX l) en Nel Scholtus in Den 
Haag in het huwelijk traden. Alle reden om een 
feestje te organiseren voor familie, vrienden en 
kennissen. Dat gebeurde vijf dagen later, op 
zaterdag 21 juli, in Partycentrum Madestein in 
Den Haag. Tijdens het samenzijn werd bijgaande 
foto gemaakt. 
Vanaf deze plaats bieden wij de heer en 
mevrouw VreugdenhiJ -zij zijn inmiddels 
respectievelijk 87 en 85 jaar oud en de ouders 
van onze vroegere bibliothecaris Tom en ex
redacteur Teun- heel graag onze (verlate) 
gelukwensen aan. 
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Huwelijk 
09-09-1994 te Noordwijk, Marjo/eyn 

VreugdenhiJ (K XII a) 
met Jacob Alexander van 
der Boon, geboren 17 juli 1962 te 
Noordwijk, zoon van Cornslis van der 
Boon en Janneke van Vliet. 

14-03-1997 te Bolsward, Natha/ie VreugdenhiJ 
(E X k.2) met Andreas Sebastiaan 
van Spanning, geboren 29 juli 1976 
te Bolsward, zoon van Hendrikus 
van Spanning en Albertje Lohof. 

28-07-1997 te Zwijndrecht, Jacob VreugdenhiJ 
(D XI ae) met Jacoba Goverdina van 
Campen, geboren 24 juli 1941 te 
Hilvarenbeek, dochter van Willam 
Anthonis van Campen en Cornslis 
Gerritsen. 

06-09-1997 te Heemstede, Basliaan VreugdenhiJ 
(D X e.3.1) met Wilhelmina Annie de 
Lint, geboren 14 juni 1968 te 
Hengelo, dochter van Jan Gerard de 
Lint en Maria Catharina Walvis. 

03-06-1999 te Valkenburg (Limburg), Leendart 
VreugdenhiJ (C X ag.3) met 
Angelique Berbe, geboren 9 
augustus 1967 te Hoogeveen, 
dochter van Frits Berbe en Ankie van 
Buytenen. 

15-08-2000 te Bilthoven, Anton Juan 
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Overleden 
18-10-1998 te Leiden, Roland Koster (N X 1.2) 
18-12-1999 te Naaldwijk, Martinus Marinus Looije 

(D IX a.2) 
27-12-2000 te Gorinchem, Johanna VreugdenhiJ 

(0 IX b.7) 

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

Kopij: 
Gaarne zenden aan de redactie. 

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

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 f. 7,50 (€ 3,50) 
BOEK 'Het Westlandse geslacht Vreugdenhil', bijkans 
vier eeuwen genealogie, door J. Verhulst (475 blz.) f. 75,00 (€ 35,00) 
reproductie FAMILIEWAPEN, ware grootte, met toelichting f. 25 ,00 (€ 11,50) 
borduurpatroon FAMILIEWAPEN, A3-formaat, met toelichting f. 3,00 (€ 1,50) 
HERINNERINGSBORD Vreugdenhillendag 6 oktober 1990 
(Delfts blauw) f. 19,50 (€ 9,00) 
BALPEN met inscriptie Familiedag Vreugdenhil 1995 f. 7,50 (€ 3,50) 
VREUGDENHILLENMOK, wit met donkerrode opdruk f. 12,50 (€ 5,75) 

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