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In Zoetermeer werd iets groots verricht 
Sinds de publicatie in de Vreugdeschakel nummer 46 van juni 2000 is er in de wereld 
van de informatie- en communicatietechnologie (I CT) nogal wat gebeurd. Het valt 
vanzelfsprekend buiten het bestek van de redactie van een familieorgaan als het onze 
om de vaak dramatische gebeurtenissen als gevolg van de ineenstorting van wat men 
noemt de'nieuwe economie' voor u op een rijtje te zetten en van commentaar te 
voorzien. Stel je voor ... kranten en tijdschriften hebben hun archieven waar aandeel
houders, investeerders en andere belangstellenden in onze familiekring- voor zover zij 
daar nog behoefte aan hebben- volop gegevens uit kunnen putten over het hoe en het 
waarom van deze larmoyante gang van zaken .. 

In communicatief opzicht is en blijft het 
medium internet een technologische en sociale 
revolutie, omdat het burgers, bedrijven en 
overheden een volstrekt nieuwe manier van 
werken heeft gegeven. Met andere woorden: 
een succes van de eerste orde. Webmaster 
Martijn Vreugdenbil en vader Peter, de 
denkers en doeners achter de website van onze 
familiestichting, zijn het met deze opvatting 
volledig eens. Bovendien is het hun ambitie om 
ook van de website van de Vreugdenbillen niets 
meer of minder dan een succes van de eerste 
orde te maken. Koos Verhuist, de auteur van 
ons famil!eboek, is in de loop der jaren 
herhaaldelijk en volkomen terecht van vele 
kanten geprezen en geëerd voor de wijze 
waarop hij dat familieboek destijds heeft 
opgezet en uitgewerkt. In huize Vreugdenbil in 
Zoetermeer zijn inmiddels alle stamboekgege
vens, die in het oranje boekwerk voorkomen, 

Gebruik internet stijgt 

gedigitaliseerd en op de website ingevoerd en 
nagenoeg aangevuld met gegevens die nader
hand door de familieleden aan het secretariaat 
werden doorgegeven of op andere wijze zijn 
achterhaald. Wie informatie over naamgenoten 
wenst, vindt op internet dus meer volledige en 
actuelere gegevens dan in het boek. Die je dan 
ook nog à la minute, beter: binnen luttele 
seconden krijgt voorgeschoteld. Waarbij dan 
nog niets gezegd is van alle andere verrassende 
mogelijkheden die deze unieke website te 
bieden heeft. Alle reden om vast te stellen, dat 
Martijn in nauwe samenwerking met vader 
Peter daar in Zoetermeer iets groots heeft 
verricht. . . 

Beiden waren kort geleden gesprekspartners 
van uw eindredacteur. Nu is het op zichzelf 
journalistiek gezien al een tour de force om 
twee mensen tegelijk te interviewen. En zeker 
als het deskundigen zijn die over een technisch 
ingewikkeld project discussiëren met alle 
vaktechnische jargon dat ie daarbij hoort. Maar 
als die twee mensen zo geweldig enthousiast 
zijn of worden als het over de hobby van hun 
leven gaat, wordt het voor een senior die al blij 
is dat hij een beetje met zijn computer kan 
omgaan, bepaald geen 'business as usual'. 
Driedubbel opletten geblazen dus! Maar 
gelukkig is Martijn een keurig nette jongeman 
die zijn vader nagenoeg niet in de rede valt en 
zijn vader en zoon Vreugdenbillen die er alle 
begrip voor hebben, dat er andere Vreugdenbil
len rondlopen die ook van 

Ten geleide 
Als u op de achterste pagina kijkt, ziet u in het 
colofon staan: 20• jaargang, nummer 50, februari 
2002. En dan maar tegelijk de vraag: moet je van 
een mijlpaal spreken als de vijfstigste aflevering 
van je familie-orgaan het licht ziet? Of moet je dat 
feit relativeren als je vaststelt dat ruim vier 
eeuwen geleden de stamvader van alle Vreug
denhillen het levenslicht aanschouwde? Hadden 
vroegere naamgenoten dan u en wij niet veel 
eerder zoiets als een periodiek moeten gaan 
samenstellen en uitgeven waarin de lotgevallen 
van Vreugdenhillen centraal stonden? Maar is 
achteraf oordelen eigenlijk wel zinvol? Is het niet 
beter dankbaar te zijn als je iets hebt dat waarde 
heeft en dat je wilt behouden? 

Dankbaarheid geeft een fijn gevoel. Aan het 
begin van een nieuw jaar -ook wij wensen u alle 
goeds toe- mag je dat wel een pluspunt noemen. 
Met het artikel in dit nummer over de website van 
onze familiestichting hopen wij te kunnen zorgen 
voor nieuwe impulsen. Een jaar of twintig is er 
sprake geweest van een soort collectieve trots 
omdat we met z'n allen zo'n mooi familieboek 
hadden. En trots mogen we opnieuw zijn omdat 
we zo'n unieke website hebben. En met haar 
naaste familieleden mogen we ook een beetje 
trots zijn op Cootje Kramer-Vreugdenhil over wie 
u in dit nummer meer leest. Behalve de vaste 
rubrieken treft u in dit nummer ook bijdragen aan 
van het bestuur en van mederedacteur Hans ter 
Horst.. Uiteraard rekenen wij in 2002 ook weer op 
uw steun en dus spreken wij af dat u ons bij
dragen blijft toesturen, opbelt als u ons wilttippen 
-een e-mailtje sturen kan ook- en knipseltjes uit 
kranten en tijdschriften toestuurt die betrekking 
hebben op naamgenoten. Als u datvan plan bent 
te doen voor de editie van juni, doet u dit dan vóór 
half april a.s. of zo veel eerder als mogelijk is. 

Redactie 

Winkel, Links en Reageren. De uitvoering van 
deze taak nam uiteraard nogal wat tijd in 
beslag. Maar ons denken stond evenmin stil. Je 
moet met zo 'n project als dit niet alleen 
genealogisch denken, d.w.z. vanuit het 

verleden, maar ook vooruitzien. 

Tijdens het gesprek zegt Marlijn desge
vraagd dat de website van onze familie
stichting ongeveer tienmaal per dag wordt 
bezocht. Of dal aantal groot of klein is, 
zou je kunnen bepalen aan de hand van 
gegevens die afkomstig zijn van het 
persbureau Associated Press en die eind 
november van het vorige jaar o .a in NRC 
Handelsblad gepubliceerd werden . 
Volgens deze bron heeft 56,2 pct. van de 
Nederlanders toegang tot internet terwijl 
dat voor zeven op de tien Amerikanen 
ge ldt. Gemiddeld zit een Nederlander 
zeven uur per maand online, een Ameri
kaan 9,8 uur. Het gebruik van internet 
stijgt nog steeds en gaat niet ten koste van 
het sociale leven van de internetter. Uit 
recent onderzoek van de Universiteit van 
Californië en van onderzoeksbureau 
Forrester blijkt dat mensen die internetten 
minder televisie kijken en zelfs meer 
omgaan met familie en vrienden dan 
diegenen die geen internettoegang hebben. 
Amerikaanse internetgebruikers keken 
zelfs 4 .5 uur minder televisie per week dan 
hun niet- internetlende landgenoten, 
namelijk 12.3 uur per week in plaats van 
de 16.8 uur van niet-internetgebruikers. 

goeden wil zijn, maar geen 
expert op computerterrein. 

Wat zou het geen verrijking zijn 
Website die je uniek als er een rubriek Fotoalbum zou 

De heren zijn nauwelijks gezeten 
-ze vallen met de deur in huis- of 
daar komt het grote nieuws : de 

mag noemen kunnen worden geopend waarin 
vele Vreugdenbillen visueel acte 

oude website van de familiestichting Vreugden
bil is dood, leve de nieuwe website! 
Daar lijkt de boodschap tenminste wel op neer 
te komen. Vader Peter verklaart zich gelukkig 
nader: 'In het verslag van je bezoek aan Marlijn 
ruim 1,5 jaar geleden heb je al duidelijk 
aangegeven, dat toen al werd ingezien, dat er 
een ontzettende hoeveelheid gegevens zou 
moeten worden opgeslagen. Gegevens, die al 
dan niet onderverdeeld, zouden moeten worden 
ondergebracht in de rubrieken Begin, Stichting, 
Info, Genealogie, Stamboom, Vreugdeschakel, 

de presence zouden geven. Maar, 
was de grote vraag, hebben we wel ruimte om 
alle gegevens en eventueel alle foto's op te 
slaan? Het antwoord was nee. De volgende 
logische vraag luidde: hoe creëren we meer 
ruimte op onze website?' 

Er speelden ook nog andere factoren. Was het 
internetadres www.xs4all.nl/-famvreug achteraf 
gezien wel een goedgekozen adresaanduiding 
voor een website die pretendeerde internatio
naal te zijn? En hoe zou dat allemaal gaan als je 
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dat idee van een rubriek Fotoalbum ging ver
wezenlijken en je alsmaar -één voor één- foto's 
ging aanleveren bij je provider? (Ter verduide
lijking voor zover nodig: om verbinding te 
maken met internet moet contact gemaakt 
worden met een computer die op internet is 
aangesloten. Dat regelt een 

Fnend vreugdenhil 

Gebruikersnaam: 

Type hier: online 

Annuleren 

bekend te maken. Dat mag pas na een periode 
van honderd jaar. Daar gelden allerlei regels 
voor. Om problemen te voorkomen moest 
hiervoor dus naar een oplossing worden 
gezocht. Nou, die hebben we ook gevonden! 
Als je met je computer aan het werk bent in de 

rubriek Stamboom zul je zien dat 
internetaanbieder, een zg. 
provider). Waren er geen 
mogelijkheden om de website 
zelf aan te bieden? 

www. vreugdenhil
online.com 

er op een gegeven moment naar 
een wachtwoord wordt gevraagd. 
Voer je dat in, dan kun je rustig 
verder werken. Door dat 

'Om een lang verhaal kort te maken ' , zegt 
Martijn, 'na een heleboel denk- en zoekwerk 
zUn we erin geslaagd een nieuw adres met een 
naar ons gevoel ook internationaal herkenbare 
naam -in het jargon noemt men dat een 
domeinnaam- te claimen, luidend als volgt: 
www. vreugdenhil-online.com 

wachtwoord ontstaat er eigenlijk 
een gesloten circuit voor louter familieleden. 
Overigens, dat wachtwoord is heel herkenbaar 
'online'. Daardoor krijg je alle informatie tot en 
met de laatste wijzigingen.' 

Die opmerking over de laatste wijzigingen dien 
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richten in de website opnemen, teksten en foto's 
die in de Vreugdeschakel zijn gepubliceerd 
invoeren, inhoud geven aan een rubriek 
Fotoalbum enz.' 

Komt het door het enthousiasme waarvan 
Marlijn en ook zijn vader zo duidelijk blijk 
geven? Bij Martijns laatste woorden flitst ineens 
een Nederlands gezegde in de herinnering op: 
'Een volk dat leeft denkt aan zijn toekomst''. 
Ofwel toegepast op Marlijn: een webmaster die 
met elan en inzicht te werk gaat, is niet tevreden 
en wil meer. Terwijl er al zoveel is . Ooit was er 
niets , toen kwam Koos Verhulst alle Vreugden
billen verrassen met een schat aan knap 
geordende informatie, opgeslagen op 475 
boekpagina's, en nu met één druk op de knop en 
een klikkende muis in de hand kun je alle 

Dat adres geldt dus voor iedereen waar ook ter 
wereld die de website wil bezoeken . Zoals ik al 
zei, zo 'n naam moet je claimen. Vergelijk het 
b.v. met een merknaam die je bij een erkend 
merkenbureau moet claimen. Als alles klopt 
wordt het nieuwe webadres vastgelegd, is het 
van jou. Nog een item dat van groot belang is: 
in onze behoefte aan meer ruimte is vooralsnog 
voorzien doordat we zelf nu alle gegevens op 
een eigen server(= computer die in verbinding 
staat met internet) hebben en over een opslag
capaciteit, behalve voor heel veel tekst, voor 
ca. 50.000 foto's beschikken'. 

je dus wel vet te onderstrepen, 
want daarmee wordt impliciet 
aangegeven, dat de informatie 
over onze stamboom zoals die in 
het familieboek is weergegeven, 

Meer informatie op 
website dan in 

familieboek 

Vreugdenhillen die er waren en 
zijn tussen 1600 en pakweg 2000 
aan je voorbij laten gaan. Zet uw 
computer maar aan en kijk zelf. 
Typ het adres www.vreugdenhil
online.com in -advies: tegelijk 

Vader Peter voegt aan deze 
uiteenzetting van Marlijn toe, dat 
ook veel aandacht moest worden 
besteed aan de beveiliging van 
de nieuwe website. 'Denk b.v. 
aan de doorgaans veel schade 

bij wijze van spreken 'achter-
haald' is door de digitale verwerking. 'Dat was 
uiteraard een van de belangrijkste opdrachten', 
zegt Martijn. 'Er is naar ons oordeel nu een 
goede structuur in de totale informatie -nu 
ondergebracht in de rubrieken Begin, Stichting, 
Fotoalbum, Stamboom, Familieberichten, 
Winkel, Links en E-mail- op onze website 
aangebracht, we hebben een internationaal 

Wachtwoord 
noodzakelijk i.v.m. 

regelgeving 

herkenbaar adres, ruimte om 
alles wat we functioneel en/of 
nuttig vinden op het net te zetten 
en ieder familielid kan -let wel! 
in 23 talen informatie opvragen 
en verkrijgen. Op basis van een 

bestaand programma in de Franse taal dat we 
zelf bewerkt en aangepast hebben, kunnen we 
bezoekers van onze website een aantal interes
sante mogelijkheden bieden om extra informa
tie te vergaren. En natuurlijk gaan we met een 

maar toevoegen aan favorieten, dat bespaart u • 
de volgende keer de moeite van het intikken van 
het adres- en op de (rode) werkbalk van de 
website de rubriek Stamboom kiezen. Klik op 
het woord familielid en voer vervolgens de 
familienaam 'Vreugdenhil' en het wachtwoord 
'online' in. Zoekt u b.v. welke relatie er bestaat 
tussen webmaster Marlijn (E-tak) en de zoon 
(Gerard) van uw eindredacteur (K-tak), dan 
verschijnt binnen luttele seconden een overzich
telijk stamboomstaatje waarin beiden figureren. 
In het oranje boek zijn nauwelijks gegevens 
opgenomen over Gerard (Art), maar op de 
website treft u een hoop informatie aan. Stel dat 
u wilt weten welk familielid op b.v. 1 maart of 
welke andere willekeurige datuQl dan ook jarig 
is. Binnen enkele seconden na de klik krijgt u 
het gewenste antwoord. Wie is de langstlevende 
Vreugdenhil? Welke familieleden zijn in het 

veroorzakende virussen wat zich al regelmatig 
bij behandeling van onze e-mails heeft 
voorgedaan. En je moet ook weet hebben van 
de regelgeving op het terrein van het openbaar 
verstrekken van informatie. Zo is het niet 
toegestaan om persoonlijke gegevens van in 
leven zijnde mensen via de kanalen van de 
media en dus ook via internet publiekelijk 

even grote dosis enthousiasme verder 
met ons werk: je moet je informatie 
op het scherm blijven actualiseren om 

Uniek 
jaar 2002 25 jaar (of langer) ge
trouwd? En zo zijn er nog andere 
mogelijkheden. Kijkt uzelf maar. 

up to date te blijven, we willen meer familiebe-

van het bestuur 

In dit eerste nummer van ons familieorgaan in het jaar 2002 doen wij weer een beroep op u ons financieel te 
steunen bij de instandhouding van onzefamiliestichting en de activiteiten die zij ontwikkelt. Het periodiek doen 
verschijnen van de Vreugdeschakel, die ditjaar zijn 20"• jaargang is ingegaan, speelt daarin een dominerende 
rol. Als we uw hulp in financiële zin daarbij niet hadden gekregen, hadden we ons familieorgaan niet zo lang 
en in de huidige omvang kunnen samenstellen en verspreiden. Wij hebben er daarom alle vertrouwen in dat 
u weer positief op dit beroep zult reageren. 
Voor het overmaken van uw jaarlijkse bijdrage kunt u gebruikmaken van het ingesloten stortingsbiljet. Zoals 
u bekend is , hebben wij de minimale donatie na de invoering van onze nieuwe munt vastgesteld op €11.50. 
Een hoger bedrag is uiteraard van harte welkom. Bij voorbaat zeggen wij u hartelijk dank voor uw bereid
willigheid. Het bestuur 
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Wat onze website te bieden heeft, is uniek. 
Martijn en zijn vader kennen geen ander 
familieverband dat over een dergelijk systeem 
beschikt. Daar mogen wij Vreugdenbillen dan 
toch echt wel een beetje trots op zijn. Net zoals 
we dat ook op ons familieboek Het Westlandse 
geslacht Vreugdenbil zijn. Ere wie ere toekomt! 
Onze website wordt -aldus schat webmaster 
Marlijn- gemiddeld zo'n tienmaal per dag 
bezocht. Dat aantal moesten we met z'n allen 
maar eens drastisch gaan verhogen ... 

Jaap (red.) 



Cootje Kramer- Vreugdenhit 
. . . . hectische tijd succesvol afgesloten .. . 

Het is dus maar waar je voor kiest: 
sommige mensen gaan zich na beëindi
ging van hun maatschappelijke carrière 
volledig uitleven op hun hobby(s), 
anderen besluiten als een hedendaagse 
Marco Polo te gaan reizen en de wereld 
te ontdekken en dan is er ook nog de 
categorie van oudere mensen die -om wat 
voor reden dan ook- het kalmpjes aan 
gaan doen, in de volksmond aangeduid 
als 'zij die achter de geraniums zitten'. 
Inderdaad, daartussen liggen wat men 
tegenwoordig noemt tal van andere 
opties. Zo kun je een boek gaan schrijven 
of intensief wetenschappelijk studie- en 
speurwerk gaan verrichten en dat afron
den met het schrijven van een proef
schrift, waarna je kunt voortleven als een 
weledelgeleerde heel"_of_vrouw~,Yo<!f dat 
laatste koos Jacoba (Cootje) Kramer
VreugdenhiJ (K X f,2) te Waalre. 
Ze begon, na haar studie Nederlands 
(met bijvak Geschiedenis) 

Behoefte aan hersentraining leidde tot promotie 

1942 enkele honderden manschappen van de 
Duitse Reichs Arbeitsdienst en een flink aantal 
Duitse soldaten erbij. Je weet: Walcheren, aan 
de ingang van de Schelde die toegang tot 

hierover op: Andere schrijvers hebben over dat 
vraagstuk -uiteraard niet beperkt tot de 
bewoners van deze drie dorpen- hun zegje 
gezegd, maar ik was en ben het nog steeds daar 

Antwerpen gaf, 
vervulde strategisch 
een belangrijke rol in 
het project Atlantik 
Wal!. Het dorpsleven 
veranderde er totaal 
door. Er wordt van 
Walcheren een ware 
vesting gemaakt met 
honderden bunkers in 
de duinen en ook in het 

Met Cootje Kramer-VreugdenhiJ uit Waalre 
maakte u al eerder kennis in Vreugdescha
kel nr. 43 (juni 1999). De aanleiding was 
toen het overlijden van mevrouw Annie 
VreugdenhiJ (K IX b, 9) uit Rotterdam, 

niet altijd mee eens; ik 
vind het oordeel 
daarover nogal wat erg 
gemakkelijk. Toen ik 
stopte met lesgeven en 
mezelf de vraag stelde 
welke hersentraining 
ik daarna zou kunnen 
volgen, dacht ik het 
antwoord te vinden 

haar tante, met wie ze een speciale band 
had. Ditmaal krijgt ze alle aandacht omdat 
ze eind november vorig jaar promoveerde 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

achterland, waar zelfs vlammenwerpers worden 
opgesteld, schuttersputjes gegraven, loopgraven 
aangelegd en weet ik veel wat al meer aan 
verdedigingswerken. 
En hoe veranderden de levensomstandigheden 
niet toen in oktober 1944 geallieerde vliegtui
gen met hun bommenlast eerst 

door een studieonder
zoek te gaan doen. Bijna vanzelf kwam ik toen 
op het onderwerp dat me persoonlijk al veel 
langer had beziggehouden: hoe zit dat nu met 
de opstelling van die Zeeuwse mensen toen ten 
opzichte van de Duitse bezetting en de bezet
ters? En zijn ze nu ontzettend veel veranderd 

door alles wat over ze heen
een gat in de zeewering bij 
Westkapelle, later een gat in de 
Nolledijk bij Vlissingen en ten 
slotte een gat in de dijk ten 

kwam?' De scope werd 
steeds breder De promovenda begon haar 

onderzoek met het interviewen 
van enkele tientallen personen. Omdat de 
periode van de Tweede Wereldoorlog in 1985 
veertig jaar eerder afgesloten was, waren de 
mensen die voor een gesprek in aanmerking 
kwamen, omdat zij de gebeurtenissen niet 

westen van Veere maakten. Langzaam loopt 
Walcheren voor ca. 90 procent onder water, met 
uitzondering van de centra in de steden en 
dorpen, een paar polders bij Vrouwenpolder en 
Arnemuiden en omgeving. De mensen konden 
nergens meer heen. Het heeft een ongelooflijke · 
indruk op de Wakhenaars gemaakt. Zelfs nu 
nog hebben ze_het nieJ o\'e_x:_' de periode van na 
de oorlog' maar 'van na het water' . Men was in 
die dagen volledig op zichzelf teruggeworpen. 
Ruim een jaar - tot eind november 1945 - heeft 
dat geduurd'. 

aan de Vrije Universiteit in Affiniteit met Amsterdam en na een jaar 
of dertig les te hebben de mensen om 
gegeven in het vak Neder me heen 

Het Zeeuwse dialect -of Zeeuwse 
taal zoals sommigen vinden- doet 
Cootje niet zoveel. Ze vindt het 
wel een leuk en in ieder geval 
geen boers taaltje. 'Ik heb nooit 

alleen hadden meegemaakt maar daarin ook nog 
een leidende rol hadden gespeeld, lang niet 
allemaal meer in leven. Maar Cootje trof er toch 
een aanrar aan en van deze 'getuigen ' kreeg ze 
erg veel waardevolle informatie. Vervolgens 
dook zij in archieven -het Algemeen Rijksar
chief, het Zeeuws Archief en enkele archieven 
van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocu
mentatie om er enkele te noemen- bibliotheken 
en een zeer omvangrijke stapel literatuur. 'Al 
doende', geeft Cootje aan, 'stel je vast dat als je 
erop wilt attenderen dat iets veranderd is, je ook 
moet weten en beschrijven hoe het eerst was en 
hoe later. Je kunt je dus niet beperken tot de 
periode 1940-1945, de tijd waarin de Tweede 
Wereldoorlog zich afspeelde. Ik moest veel en 
veel verder teruggaan in de tijd om bepaalde 
ontwikkelingen duidelijk te maken en vandaar 
dat in de subtitel het tijdvak 1918-1950 wordt 
genoemd. Bovendien kon ik Zeeuwse ontwikke
lingen niet losweken van ontwikkelingen op 
grotere schaal, nationaal of zelfs internationaal. 
Dat betekent, dat de scope, het terrein waarop 
het door mij gekozen onderwerp ligt, steeds 
breder wordt. Ik zal eens een voorbeeld geven. 

lands op verschillende 
onderwijsinstellingen in o.m. Utrecht, 
Amsterdam en Eindhoven medio jaren 
tachtig, aan haar nieuwe zelfopgelegde 
taak. Op 29 november jl. verdedigde ze 
met succes haar proefschrift 'Eilandbe
woners, Bezetting en inundatie in drie 
Walcherse dorpen (Aagtekerke, Grijps
kerke, Meliskerke 1918-1950)' in de aula 
van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Cootje Kramer is geboren in het jaar 1930 en 
dus 71 jaar oud, een leeftijd waarop promove
ren zo niet uitzonderlijk, maar in ieder geval 
opvallend is. Even opvallend is de keuze van 
het onderwerp dat ze voor haar studie koos. 
Maar als je weet dat ze geboren is in Melisker
ke op het eiland Walcheren en zelf de bezetting 
door de Duitsers en de inundatie van het eiland 
heeft meegemaakt -ze zat vanaf 1943 op het 
gymnasium in Middelburg- wordt die keus 
begrijpelijker. 'Maar ', zegt ze, 'het gaat in mijn 
boek essentieel om het gedrag van de bewoners 
van Aagtekerke, Grijpskerke en Meliskerke 
gedurende de Duitse bezetting en de inundatie. 
Je moet je dat eens proberen voor te stellen: 
Meliskerke, in die jaren een dorp van zo'n 850 
inwoners, krijgt er op een gegeven ogenblik in 

goed Zeeuws kunnen praten, in tegenstelling tot 
mijn overleden zusje Hestie. Mijn hartsvriendin 
destijds was de dochter van een hoofdonderwij
zer en geen Zeeuwse. Thuis in de pastorie 
moesten we liever maar geen Zeeuws als 
conversatiemedium gebruiken, vonden mijn 
ouders. Maar ik heb altijd wel erg veel affiniteit 
met de mensen om mij heen gehad toen ik in 
Zeeland woonde'. 
Deze sociale betrokkenheid verklaart waarom 
het gedrag van de Wakhenaren in Cootjes 
proefschrift zo centraal staat. Waren deze 
mensen nu 'goed ' of 'fout" 
in de bezettingstijd en in 
hoeverre heeft de geschie
denis de mensen in de drie 
Walcherse dorpen Aagte
kerke, Grijpskerke en 
Meliskerke veranderd? 
Cootje Kramer merkt 

Cootje Kramer- Vreugdenhit 
betreedt op 29 november jl. 

- 'Ik was niet nerveus'
de aula van de VU 

in Amsterdam 
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van het bestuur 

De voorzitter en de secretaris vertegenwoordig
den onze familiestichting op 13 oktober jl. tijdens 
de jaarlijkse bijeenkomst van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging (NGV). Het thema dat 
men hiervoor gekozen had, luidde: 'DNA en 
familieverwantschap'. Op zo'n vergadering 
krijgen de leden/familieorganisaties de gelegen
heid hun eigen organisatie te presenteren. 
Ditmaal werd onder meer aandacht gevraagd 
voor de website van onze familiestichting via 
projectie van sterk vergrote beelden op een wit 
doek. De presentatie werd geboeid gevolgd en 
riep na afloop tal van vragen op, met name over 
de technische aspecten. Aangenomen mag 
worden dat met deze presentatie onze familie
stichting goed op de kaart is gezet. 

Het bestuur 

Wist jij dat de kinderbijslag in 1941 is inge
voerd? Nee dus. En dat in datzelfde jaar de 
(verplichte) verzekering tegen de kosten van 
ziekte van kracht werd? Dat zijn maatregelen 
die tot gevolg hebben dat arbeiders zich minder 
vijandig opstellen tegenover de bezetter. Maar 
ik moet dat allemaal wel uitleggen natuurlijk. 
Hoe zat dat nu precies met die sociale maatre
gelen en wat was de voorgeschiedenis. Een 
wetenschapper uit het noorden des lands zei pas 
tegen me, dat wat ik over een bepaalde 
ontwikkeling in het Zeeuwse had vastgelegd in 
mijn boek even zo goed geldt voor de regio 
waar hij woont. Overigens heb ik met dat 
interviewen enorm veel informatie verkregen en 
iedereen heeft me hartelijk ontvangen. Het 
zoeken in archieven en bibliotheken was 
natuurlijk een waar monnikenwerk, maar ik 
vond het heerlijk. En het doornemen en 
bestuderen van die bergen literatuur was een 
uitdaging van jewelste' . 

Waarna het proces van schrijven en schrappen, 
herschrijven en nog eens veranderen begon, 
met als uiteindelijk hoogtepunt de overhandi
ging van de bul na de verdediging van het 
proefschrift. ' Nee, ik was niet nerveus en 
misschien kwam dat omdat ik zo lang voor de 
klas gestaan heb. Volgens mijn man Piet heb ik 
het op 29 november in de aula van de universi
teit goed gedaan. Er zaten in de commissie ook 
enkele Zeeuwen, die herinneringen aan vroeger 
zaten op te halen, en de heer Blom, directeur 
van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocu
mentatie in Amsterdam, die een Zeeuwse 
ballade uit een dichtbundel van zijn grootvader 
voorlas. Of ik me nu al met al na een toch vrij 
hectische periode van een jaar of vijftien 
'happy' voel? Met het proefschrift en het 
gevoel dat ik iets waar ik al langer over nadacht 
gestalte heb kunnen geven, misschien van me 
afgeschreven heb? Ik kan daar echt instemmend 
op reageren ja. Maar ik moet er nadrukkelijk 
aan toevoegen, dat ik dat alleen bereikt heb 
dank zij de steun van mijn promotor prof. dr. J. 
C. Hessen zijn collega prof. dr. G. J. Schutte 
die het karwei heeft afgemaakt omdat professor 
Hess ziek werd. En dank zij al die anderen die 
ik in het woord vooraf en op een andere plaats 
in mijn boek met dankbaarheid heb genoemd'. 

Cootje Kramers dissertatie Eilandbewoners 
heeft nogal wat aandacht gekregen in de 
regionale en ook landelijke pers. Verder 
nodigde Radio Zeeland haar uit voor een lang 
gesprek. Voor wie er belangstelling voor heeft: 
het boek is verkrijgbaar bij Uitgeverij ADZ, 
Postbus 140, 4380 AC Vlissingen, telefoon 
0118-417910 en het kost € 27.35 incl. € 3.40 
aan verzendkosten. Jaap (red.) 

Een vraag met eeuwigheidswaarde 

Beste familieleden, 
Op het moment waarop ik dit schrijf staat het jaar 2002 nog voor de deur. Het is de 
tijd van Kerstmis. Een tijd van bezinning. De vraag die bij mij opkomt luidt hoe je als 
mens moet reageren op al de veranderingen -en wat het jaar 2001 betreft hoeft u 
alleen maar terug te denken aan die vreselijke gebeurtenissen op 11 september in de 
VS- die in ons leven plaatsvinden en hoe je je plek daarin moet vinden. Ik leg u deze 
vraag voor en realiseer me daarbij dat de vraag een soort eeuwigheidswaarde heeft. 
Veranderingen zijn er altijd al geweest, alleen ligt het tempo waarin ze zich voltrekken 
veel hoger dan vroeger. De vraag naar de plek van de mens daarin werd vroeger 
evenwel ook al gesteld. Het is een vraag die heel sterk wordt geïnspireerd door het 
geloof. Of dat nu het Boeddhisme, het christelijk geloof of de Islam is. Je zou dit het 
zoeken naar een verklaring, naar een houvast kunnen noemen. Maar de vraag heeft 
ook een andere kant: die van de rol en de verantwoordelijkheid van de mens zelf 
binnen al deze veranderingen. Daarbij kunnen wij ons niet verschuilen achter een 
godsbeeld, net zomin als wij ons kunnen verschuilen achter de overheid als er iets mis 
gaat. Of achter andere organisaties, zoals je werkgever of de kerk. 

Voorzitter Dirk Vreugdenkil 

Dit thema, de verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen de mens en God, heeft ook de Romeinse 
keizers al beziggehouden. In het boek Persoon
lijke Notities van Marcus Aure!ius (121-180 
n.Chr.) vond ik een aantal treffende overdenkin
gen waarin hij probeert een antwoord te vinden. 
Bijna twintig jaar leidde hij het Romeinse Rijk 
en in die periode hield hij een soort dagboek bij , 
korte fragmenten waarin hij ons een blik gunt in 
zijn innerlijk leven, inclusief alle zorgen en 
spanningen en vermaningen aan zichzelf. Hij 
stelt zich vragen als: 
- hoe ga je met zeurpieten en vleiers om? 
- hoe leer je je aandacht nu eens eindelijk te 

concentreren op de taak die voor je ligt 
zonder dat je energie wordt afgetapt door 
schaduwen en gemopper over het verleden of 
door zorgen om de toekomst? 

- hoe kun je leiding geven aan de zwakke 
kanten van je karakter? 

- hoe ga je om met de eindigheidservaringen in 
je bestaan? 

- hoe kun je je innerlijke rust bewaren in zeer 
turbulente omstandigheden? 

Het is de poging van een mens op een zeer hoge 
positie die wanhopig probeert mens te worden. 
Hij dankt in zijn boek een aantal van zijn 
leermeesters en verwoordt daarmee de belang
rijkste lessen die hij in zijn leven heeft geleerd. 
Ik zal er een paar citeren: 
- het niet lichtvaardig opvatten als een vriend 

je iets verwijt, ook al doet hij het misschien 
ten onrechte, maar proberen de vroegere 
verhouding te herstellen; 

- van kinderen te houden; 
liefde voor de familie en liefde voor de 
waarheid en rechtvaardigheid op te vatten; 

- gunsten van vrienden te kunnen accepteren 
zonder je onafhankelijkheid te verliezen en 
zonder ze op een botte manier af te wijzen; 

- niet te vitten op iemand die in woordkeus of 
zinsbouw tegen de regels zondigt of een lelijk 
klinkende uitdrukking gebruikt of hem 
schamper te verbeteren, maar in het antwoord 
of de bevestiging op een tactvolle manier een 
zachte wenk te geven; 

- zelden en niet zonder dwingende reden tegen 
iemand zeggen of hem schrijven: 'Ik heb 
geen tijd' , en niet voortdurend proberen je af 
te maken van je verplichtingen tegenover je 
medemens door je te beroepen op overweldi
gende drukte. 

Verder dankt hij de goden voor zijn goede 
gezondheid, voor het feit dat hij goede ouders 
en grootouders heeft gehad en dat hij zich 
tegenover geen van hen schuldig heeft gemaakt; 
het was de gunst der goden dat hij niet in 
dergelijke omstandigheden is komen te 
verkeren. 

Het gaat dus om je eigen verantwoordelijkheid. 
Een illustratief voorbeeld is de trein die te laat 
komt. Een voor de hand liggende reactie is dan 
woedend te worden op de perronchef. Marcus 
Aurelius zou gezegd hebben, dat je je lot niet 
kunt beïnvloeden en sturen, maar wel je reactie 
daarop en de wijze waarop je met emoties 
omgaat. Woede zal de wachttijd niet verkorten. 
Dit sturingsproces noemt Marcus Aurelius het 
innerlijk Kompas, de wegwijzer of de gids. Het 
Griekse woord staat voor: datgene wat keuzen 
kan maken. Dit sturingsmechanisme is voor 
hem goddelijk. Via dit mechanisme zijn wij als 
het ware verbonden met de Allerhoogste. Wij 
beschikken derhalve ten diepste over een 
goddelijke kern die je elan en oriëntatie biedt. 
Ook Kant had het over de zedelijke wet binnen 
de mens als het bewijs dat er een God in de 
mens is. Het is de vraag van de moraal en de 
eigen verantwoordelijkheid van de mens 
daarbij . Die vraag heeft eeuwigheidswaarde 
Met al die veranderingen om ons heen wordt die 
vraag alleen maar belangrijker, want wij moeten 
als mens een antwoord hebben op die verande
ringen omdat wij er deel van uitmaken. 

Met alsnog de beste wensen voor het jaar 2002 
wil ik u deze gedachte voor het nieuwe jaar 
meegeven. 

Dirk Vreugdenhil, voorzitter 
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e Gehoord tijdens het jaarlijkse 
kerstdiner in de naaste familiekring: 

kleinzoon Vreugdenbil (7) tegen 
grootvader VreugdenhiJ (75): 'Opa, ken 

je die van Bush en BinLaden die zitten te 
schaken? Nee? Nou, Bush staat er maar 
slecht voor want hij heeft al twee torens 

verloren'. e Gelezen in NRC Handelsblad een 
paar maanden geleden: 'Hoger onderwijs is 
geen publieke zaak'. In het rapport Onderwijs 
in de markt dat de Onderwijsraad in oktober jl. 
uitbracht aan de regering, definieert men hoger 
onderwijs als een privaat en niet als een collec
tief goed. En wat is een collectief goed? Bij 
voorbeeld een dijk die iedereen beschermt 
tegen overstromingen en waarbij de veiligheid 
van de een niet ten koste gaat van de veiligheid 
van de ander. Maar van hoger onderwijs 
kunnen sommige mensen worden uitgesloten en 
er bestaat ook rivaliteit om de beschikbare 
plaatsen. Die twee dingen kenmerken een 
privaat goed, aldus de Raad. Dorrit van Dalen 
te Leiden, dochter van Jan van Dalen en Loes 
van Dalen VreugdenhiJ (K Xe, 3) in Hillegom, 
was degene die deze boodschap in een zater
dagkatern aan de lezers van de genoemde krant 
doorgaf. e En gezien op een foto in het Streek
journaal -de krant van Dieren en een twintigtal 
andere gemeenten in de regio- mr. B. Vreug
denbil van het vervoerbedrijf Connexxion. Hij 
en enkele andere personen zaten om een tafel in 
een tent en plaatsten een handtekening onder 
een akte voor een grondtransactie met het oog 
op de bouw van een scholencomplex. Het 
knipseltje uit het Streekjournaal was afkomstig 
van 'good old 'Maarten Vreugdenbil (K XI j) 
uit Dieren, die later een tekst uit een vereni
gingsorgaan, verschijnend in de regio daar, 
nazond. Uit deze tekst viel af te leiden, dat je 
van zo'n ondertekening een waar feest kunt 
maken. Twee kort gerokte en goed gekapte 
dames gaven daarbij -zo lazen wij- een ludieke 

De gegevens hebben ditmaal betrekking op mutaties 
in de burgerlijke stand tussen 
1 januari en 31 december 2001. 

Geboren 
09-02-2001 te Naaldwijk, Lois, dochter van Joehem 

Sophinus (Ronald) Vreugdenhil (C X aj.1) 
en Esther Antonia Maria van Zijl. 

30-03-2001 te Bergschenhoek, Tristan Emanuel, 
zoon van Johannes Malthijs Vreugden
hil (C XI b.5) en Sandra van Rijn. 

18-08-2001 te Zeewolde, Elenore Elisabeth, 
dochter van Arie Dirk Vreugdenhil 
(N XI j.1) en Mariette Koops. 

Getrouwd 
02-02-2001 te De Lier, Jacob Vreugdenhil (C X ab.3) 

met Connegonda Margaretha van Gelder, 
geboren 30 mei 1 977 te De Lier, dochter 
van Jan van Gelder en Cernelia Koorneef. 

23-03-2001 te Bergen op Zoom, Joanna Vreugden
hil (K XI an.3) met Pieter Gijsbertus van 
Sluijs, geboren 21 mei 1962 te 
Hilversum, zoon van Henk van Sluijs en 
Alberia Nicoletta Bodewitz. 

12-05-2001 te Maasland, Claudia Marie Louise 

stoomcursus, genaamd 0.0.0., dat is goed. 
0.0.0. betekent Ondersteuning Officiële 
Ondertekeningen. (U ziet maar weer: je kunt de 
krant geen dag missen - red.) Het uiteindelijke 
resultaat van deze stoomcursus was er naar: 
handtekening nummer I -nota bene van een 
graaf- straalde adellijkheid uit, die van de 
burgemeester was zakelijk en strak en -nu komt 
het- die van mr. VreugdenhiJ gaf snelheid en 
punctualiteit aan, een link leggend naar de 
chaotische toestanden bij de NS. 't Stond Jetter
lijk allemaal zo te lezen op dat bedrukte velle
tje. ledere beschuldiging dat wij er maar een 
potje van zouden maken wijzen wij categorisch 
van de hand. e Wat Nel Vreugdenbil uit 
's-Gravenzande ook zou doen als iemand zou 
twijfelen aan haar mededeling dat zij kort gele
den een envelop op de mat onder haar brieven
bus vond met de adressering Mw. P. Vruchte
hul, Karekiet 28, 2693 A W 's-Gravenzande. De 
fantasie van sommige medemensen is wel heel 
erg rijk! Nel vond het zelf de tot nu toe leukste 
naamsverbastering waarmee ze geconfronteerd 
werd. e Karel Looman -in de vorige Vreugde
schakel meldden wij dat schilderijen van hem te 
zien waren in Hilversum en Groede- exposeerde 
in zijn nieuwe atelier in Ede van 5 tot 28 no
vember jl. schilderijen van Jacques Kravetz en 
José Paez del Nogal en keramiek van Bert 
Steen. De Franse kunstenaar Kravetz en de Ve
nezolaan José Paez del Nogal- die voor het 
eerst in Nederland exposeerde- waren tijdens de 
opening van het atelier aanwezig. Werk van 
Loman was ook te zien op de expositie Kunst in 
de Schoen en onder de Boom, die van 15 
november tot en met 30 december jl. gehouden 
werd in de Stadsgalerie in Woudrichem. De 
grote kunst- en kindervriend Sinterklaas himself 
- aldus de tekst in de uitnodiging- kwam er 
even voor over om ter plaatse dit evenement te 
openen. e In november van het vorige jaar 
was er ook een ander evenement dat niet 

Vreugdenhi I kroniek 
Vreugdenhil (N X at.1) met Richard van 
't Veer, geboren 8 juni 1974 te 
Krommenie, zoon van Ed van 't Veer en 
Trijntje Oosterbos. 

23-05-2001 te Naaldwijk, Peter Cornelis Vreugden
hil (C X ak.1) met Marion Visser, 
geboren 13 maart 1978 te Maasdijk 
(Naaldwijk), dochter van L.A. Visser en 
M.G. Prins. 

19-07-2001 te 's-Gravenzande, Adriana Vreugden
hil (J X h.1) met Marcellus Petrus Maria 
de Knegt, geboren 18 oktober 1960 te 
Moordrecht, zoon van J.G.J. de Knegt 
en Cornelia Elizabeth van Meerten. 

07-09-2001 te Naaldwijk, Marjelle Arina Vreugden
hil (0 X w.1) met Eddy Staas, geboren 
12 augustus 1964 te Den Haag, zoon 
van Robert Staas en Maria Marijs. 

19-10-2001 te 's-Gravenzande, Lidewey Elisabeth 
(Lida) Vreugdenhil (C XI y.2) met Bertus 
Nicolaas (Bert) Storm, geboren 19 
september 1976 te Delft, zoon van 
Gerardus Storm en Lena Jan na van 
Leerdam. 

onvermeld mag blijven in deze rubriek: de Miss 
Diamant Benelux verkiezing. Volgens de 
Westlandsche Courant deed daar een twintigtal 
meisjes aan mee. Zes kwamen er uit Nederland, 
gekozen uit oorspronkelijk 41 Nederlandse 
dames. Eén van de zes was Judith Vreugdenbil 
uit Naaldwijk, 21 jaar oud en kleuterleidster in 
spe. Ze werd aangemeld door een modellenbu
reau waar ze zo nu en dan voor werkt. Judith 
keek met spanning uit naar de finale in 
Antwerpen en vond het al-lemaal hardstikke 
leuk. Maar uit latere krantenberichten moest 
worden afgeleid dat Judith naast de titel greep 
die naar een Belgische scho-ne ging. Toch had 
Judith er een goed gevoel aan overgehouden en 
was ze weer opgelucht dat het voorbij was. En 
dat lijkt ons een verstandige conclusie. e 
Joehem Pieter (Joop) Vreugdenbil (C XI I) uit 
Maasdijk, de eigenaar van het touringcarbedrijf 
Vreugde-Tours , blijkt kort geleden zijn bedrijf 
te hebben overgedaan aan een branchegenoot. 
Naar wij begrepen hebben zet deze nieuwe 
eigenaar het bedrijf voort onder de vertrouwde 
naam. En Joop? Hij is in het zuiden des lands 
een nieuw touringcarbedrijf begonnen onder de 
naam Zebra Tours b.v. , dat gevestigd is in 
Bergen op Zoom (Zebra is een afgeleide van 
Zeeland en Brabant). Uit een brief aan (naaste) 
familieleden, vrienden en kennissen viel af te 
leiden, dat Joop ook een adres in België heeft 
en wel in Essen waar hij -naar wij aannemen
ook woont. Wij wensen hem graag veel succes 
toe met zijn (zebra)bussen . . . 
e Goed nieuws voor de genealogen pur sang 
onder ons: Wijnand van der Schee uit het 
Canadese Calgary (Alberta), die -zo weten 
trouwe lezers van de Vreugdeschakel- door zijn 
zoektocht naar 'verloren' naamgenoten al zeer 
verdienstelijk werk voor onze familiestichting 
heeft verricht, kan door zijn pensionering half 
2002 meer tijd vrijmaken voor zijn naspeurin
gen. Wij wensen hem daarbij 'good luck ' . 

Overleden 
05-01-2001 te Driehuis, Barend Vreugdenhil (0 XI a). 
12-01-2001 te Rotterdam, Geertruida Smit (N X p). 
06-02-2001 te Naaldwijk, Cornelis Vreugdenhil 

(C Xaa). 
15-02-2001 te Rijswijk, Arend Vreugdenhil (0 X r). 
19-02-2001 te Berkel en Rodenrij s, Alida de Valk 

(N Xo). 
12-03-2001 te Tinte, Malthijs Pieter Vreugdenhil 

(C IX n.3). 
15-04-2001 te Zandvoort, Pieternella Maartje 

Minderhoud (D X u). 
06-05-2001 te Maassluis, Jantien Anlje van 

Nieuwkerk (K XII am). 
27-06-2001 te Schiedam, Cornelis Jacob Dirk 

Vreugdenhil (N X n). · 
09-08-2001 te Naaldwijk, Maartje Vreugdenhil 

(B IX d.1). 
27-08-2001 te Deventer, Lucia Constantia 

Johanna Beunis (EX a). 
02-10-2001 te Monster, Arend Vreugdenhil (0 X u). 
29-10-2001 te Apeldoorn, Frank Vreugdenhil (M IX f). 
14-11-2001 te 's-Gravenzande, Hendrik Arie van 

der Hout (D X 1.3) 
Dank aan allen die hiervoor berichten instuurden. 
Doet u het ook ? Aal, secretaris 
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Een middag varen met de vrijwilligers 

Vorigjaar -toevallig 'het jaar van de vrijwilligers'- bood het bestuur van onze familie
stichting allen die zich vrijwillig verdienstelijk maken voor onze organisatie een 
boottochtje in het Westland aan. Eén van de invité's voor dit uitstapje was Hans ter 
Horst, redacteur van de VreugdeschakeL Hans heeft alle wereldzeeën bevaren maar 
nog nooit de Westlandse wateren. Dit zijn zijn impressies. 

Verbaasd las ik de uitnodiging van het bestuur 
voor een boottocht door het Westland. Nu ben 
ik geneigd bij boottochten nogal groot te 
denken en kon ik dat varen in het Westland niet 
rechtstreeks plaatsen. Maar een mens is nooit te 
oud om wat te leren . Dus ook ik op 19 mei naar 
de aanlegplaats om aan boord te gaan. Het was 
in ieder geval een mooie zonnige dag en dat 
was mooi meegenomen, want de boot was open. 
Om half twee waren allen verzameld en kon de 
tocht beginnen. Een tocht die ons door een deel 
van het Westland zou voeren. Aangezien dit 
voor mij een onbekend stukje Nederland was, 
zat er best een stukje nieuwsgierigheid aan vast. 

Direct na het vertrek werd mij al duidelijk 
waarom de boot van Abraham zo laag en smal 
was: we voeren onder een brug door en daarbij 
was het voor iedereen aan boord gezonder om 
maar te blijven zitten gezien de hoogte van de 
brug. Terwijl we langs een inwateringssluis 
voeren, werd een kop koffie geserveerd uit de 

van het bestuur 

meegebrachte kannen. Na een kort welkomst
woord van voorzitter Dirk VreugdenhiJ kon het 
genieten beginnen. Terwijl we de 
Lange Watering opvoeren, werd ik op de 
hoogte gebracht van de feiten aangaande de 
Westlandse waterwegen. Tot 1950 werden deze 
intensief gebruikt voor het transport naar en van 
de veilingen. Het was erg interessant om te 
kunnen vaststellen hoe de ontwikkeling op het 
gebied van de kassenbouw zich heeft afge
speeld. Tijdens onze tocht passeerden we 
kassen uit de diverse stadia van deze ontwikke
ling. Zo kwamen we de oudste vorm tegen, 
een kolengestookte kas, waarbij we ook het 
stookhok konden zien. De kassen waren toen 
nog veellager en kleiner dan de kassen van nu . 
Dat heeft alles te maken met de circulatie, maar 
daar gaat het in dit verslag niet over. 

We voeren ook langs een mooi oud-Westlands 
tuinhuis en de vroegere komkommerveiling in 
Kwintsheul. In deze plaats werd even aangelegd 

voor een sanitaire 
stop en in de 
Jachthaven werd ons 
een verfrissing 
aangeboden. De tocht 
werd voortgezet over 
de Gantel richting 
Poeldijk Het weer 
bleef goed en we 
konden genieten van 
de prachtige omge
ving. We voeren door 
Poeldijk en vandaar 

Zo begon de tocht 
door het Westland 

Bijna 14 jaar heeft Jaap Vreugdenhil (K XII aa) als penningmeester deel uitgemaakt van het bestuur van de 
Familiestichting Vreugdenhil. Daarvoor zijn wij hem bijzonder erkentelijk. Om gezondheidsredenen gaat hij 
deze functie neerleggen. Wij vragen u om, behalve het inzenden van welkome bijdragen voor de 
Vreugdeschakel , de bibliotheek, ons stamboomboek 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 
PENNINGEN TE BEHEREN? 

In concreto houdt dit in: 
het doen van tijdige betalingen 
het tijdig doorgeven van bestellingen uit onze winkel 
het bijhouden van de inkomsten en uitgaven in een overzichtelijk systeem 
het bijwonen van circa drie bestuursvergaderingen per jaar en het meedenken over het beleid 

van het bestuur en het mede zorgdragen voor de invulling daarvan 
- het enthousiasmeren van familieleden om zelf bijdragen in te sturen voor de Vreugdeschakel, 
- de bibliotheek en het stamboomboek. 

Gemaakte kosten worden uiteraard vergoed. 

Wanneer u- om wat voor reden ook- nietzelf 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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Drie 'vrijwilligers 'op een rijtje: Hans ter Horst 
(links), naast hem Job (NIX k, 7) en Joehem 
Vreugdenhit (C XI ae) 

in de richting van de Nieuwe Weg. Vervolgens 
via Ronselersdijk naar Naaldwijk. Onderwijl 
werden stukjes kaas en worst -meegenomen in 
koelboxen- geserveerd. Tijdens de gehele tocht 
heb ik me verbaasd over het grote aantal mooie 
oude huizen. 
Ik wist dat het Westland er al heellang lag, 
maar dat het er zo mooi was, daar had ik geen 
idee van. Nadat Naaldwijk gepasseerd was, ging 
de tocht langzaam weer terug naar de plek waar 
we opgestapt waren. Het was al met al een 
geweldige middag, waarop we mochten 
genieten van de schoonheid van ons (West)land. 

Hans 
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