
Dit interview werd opgenomen vóór 6 meijl.: de datum van de 
gewelddadige dood van de heer Pim Fortuyn 

Cromstrijen kreeg een Vreugdenbil als wethouder 
We gaan even met u terug naar woensdag 6 maart jl., de dag waarop de gemeente
raadsverkiezingen- met een gemiddelde opkomst van 57.7 procent lager dan ooit
gehouden werden. U herinnert zich ongetwijfeld de uitslag die er voor VVD, PvdA en 
D66, de partijen van het paarse kabinet, allesbehalve rooskleurig uitzag en de slag die 
Pim Fortuyn op die dag de gevestigde politiek toebracht. En belangrijk omdat het om 
nieuwe gemeenteraden en wethouders ging, winst vrijwel overal voor de lokale 
partijen. Je vraagt je wel eens af hoeveel naamgenoten de avond van die 6• maart met 
een zekere gespannenheid voor hun tv-toestel hebben doorgebracht. Zijn wij politiek 
meelevend, weten we iets af van de problemen waarmee gemeenteraadsleden, burge
meesters en wethouders geconfronteerd worden of raakt ons dat niet of nauwelijks? 
Wie in zijn leven wel een groeiende belangstelling voor het politieke gebeuren in ons 
land, de provincie en de plaats van inwoning had en in de afgelopen jaren steeds 
nauwer bij de gemeentepolitiek betrokken raakte, is een naamgenoot die in Numans
dorp woont: Lucas (Luc) Andreas VreugdenhiJ (A XII a). Sinds eind maart is hij 
namens de VVD één van de drie wethouders van de gemeente Cromstrijen in de 
Hoekse Waard. 

Luc VreugdenhiJs grootvader was Rijnvaart
schipper, zijn vader militair, broertjes en zusjes 

-had Lucas niet sinds zijn enige broertje Andreas 
Lucas al na ruim een jaar, in 1950, was 
overleden. Kleine gezinnen lijken wat sympto
matisch voor de relatief kleine A-tak van ons 
Vreugdenbillengeslacht Ook valt op, dat er zo 
weinig manlijke nakomelingen zijn geweest. ' Ik 
herinner me ' , zegt Lucas Vreugdenhil , 'dat toen 
we in 1985 in 's-Gravenzande waren tijdens de 
eerste familiereünie van de Vreugdenbillen er 
behalve mijn vrouw en ik slechts twee A
taknaamgenoten aanwezig waren, herkenbaar 
aan de corsage die we toen opgespeld kregen' . 
Lucas ' wieg stond in een woning in de Haagse 
Schilderswijk, waar hij op 5 juni 1940 geboren 
werd. Een'oorlogskind' dat zich overigens niets 

Luc Vreug
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politiek 

Nu wel een starlingsbiljet 

van de oorlogsjaren herinnert. Dan is de 
schooltijd aangebroken, hij gaat naar de HBS, 
haalt na vijf jaar zijn diploma A en gaat aan de 
slag bij een verzekeringsbedrijf. Daaraan komt 
een eind als hij in militaire dienst gaat. Hij dient 
bij de Luchtmacht. Daarna vindt hij opnieuw 
emplooi in de verzekeringsbranche. Na 
vervolgens een tijdje bij een groothandel als 
vertegenwoordiger te hebben gewerkt, treedt hij 
in dienst bij de Koninklijke Verkade -inmiddels 
onderdeel van United Biscuits- als vertegen
woordiger. In 1962 trouwt hij met Martina H.H. 
van Dijk. In 1966 wordt zoon Lucas en in 1969 
dochter Nancy geboren. 
Sinds enkele jaren geniet Lucas Vreugdenbil 
van een pré-vutregeling. 'Ik doe nog met alles 
mee, en als het allemaal loopt zoals het lopen 
moet, maak ik mijn 40 jaren diensttijd bij 
Verkade mooi vol!' 

Als het over leuke herinneringen gaat, diept 
Lucas VreugdenhiJ een periode van een jaar 
hard werken in Frankrijk uit zijn Verkadeverle
den op. Dat pionieren in la douce France had 
alles te maken met een uitbouw van de 
bedrijfsactiviteiten. Hij herinnert zich : 'Loop ik 
in de Rue St. Honoré in Parijs langs een 
prachtige winkel, heel chic allemaal en krijg ik 
het in m'n hoofd om daar eens binnen te 
stappen en te proberen er een order voor 

Als gevolg van een aantal factoren -de invoering van de euro en splinternieuwe stortingsbiljetten derhalve en 
de overname van werkzaamheden van de teruggetreden penningmeester door het secretariaat- bleek het 
helaas niet mogelijk een starlingsbiljet bij de vorige editie van de Vreugdeschakel te voegen. Wij betreuren dat 
zeer en bieden u daarvoor onze verontschuldigingen aan. Ditmaal is dus wel een starlingsbiljet ingesloten dat 
u kunt gebruiken om uw jaarlijkse donatie over te maken. Mocht u dit inmiddels al geregeld hebben, dan zijn 
wij u daar extra dankbaar voor. In de vorige editie hebben wij aangegeven, dat de minimale donatie na de 
invoering van de euro is vastgesteld op € 11.50, maar een hoger bedrag is uiteraard van harte welkom. 

Het bestuur 

Ten geleide 
Als deze 51'" editie van de Vreugdeschakel 
deze maand op uw deurmat is beland, hebben 
we in ons land twee memorabele verkiezingen 
achter de rug: de gemeenteraadsverkiezingen 
van 6 maart en die voor de Tweede Kamer vorige 
maand. Om enigszins in de sfeer van deze 
actualiteit te blijven, klopten we aan bij Lucas 
Vreugdenhil in Numansdorp, de nieuw benoem
dewethouder (VVD) van de gemeente Cromstrij
en, voor een vraaggesprek waaraan hij met ple
zier gevolg gaf. In dit nummer komen wij ook 
terug op de dissertatie van Cootje Kramer
Vreugdenhil uit Waalre om de eindconclusies 
van haar studies aan u te laten weten. Verder 
vindt u in de 18 kolommen tellende tekst bijdra
gen van mede-redacteur Hans ter Horst, mede
delingen van het bestuur onder meer over de 
financiële gang van zaken in 2001 en zoals 
gebruikelijk de vaste rubrieken. Dank zij de me
dewerking van enkele lezers treft u bovendien in 
deze editie een aantalleuke teksten over geva
rieerde onder-werpen aan. Voor ons als redactie 
is het uitermate plezierig met nadruk op die 
medewerking te kunnen wijzen, omdat daaruit 
blijkt, dat de Vreugdeschakel veel meer is dan 
een kil informatieblaadje. 
Om dat idee zo levend mogelijk te houden, gaan 
wij gewoon door met u iedere keer weer te 
vragen om bijdragen, op te wekken ons te tippen 
en er voor te pleiten dat u ons knipseltjes uit 
kranten en tijdschriften blijfttoesturen waarin een 
Vreugdenhil genoemd wordt. Adres en telefoon
nummervan de redactie vindt u in het colofon op 
de achterste pagina. Mocht u digitaal werken, 
dan kan dit via a-mailadres j. vreugdenhil@freeler. nl . 
Als u voor het volgende (oktober) nummer ge
volg wilt geven aan ons verzoek, doet u dit dan 
s.v.p vóór uiterlijk 12 augustus a.s. of zoveel 
eerder als mogelijk is. Alvast bedankt! 

Redactie 

Verkade te plaatsen. Denk je dat je Frans 
inmiddels wel zo goed is dat je je aardig kunt 
redden, maar draait het uit op peentjes zweten 
daar in die winkel en stamelen in een beetje 
Frans en een beetje Engels. Maar ik kreeg de 
order en zelfs een kop koffie ook nog. Ik had 
natuurlijk beter eerst een kleiner winkeltje 
binnen kunnen stappen. Maar het was een erg 
leuke tijd daar in Frankrijk'. Terug in Neder
land volgt een nieuwe start: hij krijgt een rayon 
in de Hoekse Waard, wordt verkoopleider bij 
Verkade en koopt een woning in Numansdorp. 

Tijdens het interview in zijn huis in Numans
dorp blijkt naamgenoot Lucas een voetbalen
thousiast te zijn. Dat betekent dan wel dat er 
twee van dat soort mensen gezellig met elkaar 
zitten te praten. Het gaat dan ineens over 
Feyenoord, Spàrta, het Nederlands elftal, 
Ierland-Nederland, de WK, Willem van 
Hanegem, noem maar op. Het hek is van de 
dam. Voordat je het weet valt de avond! Back 
to business derhalve. Lucas heeft zelf ook nog 
in Numansdorp gevoetbald en is 15 jaar lang 
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jeugdtrainer geweest. Eerst bij de plaatselijke 
voetbalvereniging in Strijen, daarna bij die in 
Numansdorp en vervolgens weer in Strijen. 
Daar is hij ook jeugdvoorzitter van de plaatse
lijke voetbalvereniging geweest. Al deze 
elftallen speelden in de zaterdagcompetitie van 
de KNVB. 'Ik heb dat trainen van die jonge 
voetballertjes altijd heel erg plezierig gevon
den. Ik kijk er nog graag naar en daarom ben ik 
nog regelmatig als toeschouwer op het 
voetbalveld te vinden. Natuurlijk heb ik mijn 
eigen opvattingen en ideeën over voetbal en 
jeugdvoetbal in het bijzonder. Ik ben iemand 
die met name gecharmeerd is van een type 
voetballer als Coen Moulijn vroeger en daarom 
kijk ik nu weer met heel veel plezier naar een 
jonge speler als Robin van Persie van Feye
noord. Spelers dus met een hoop artisticiteit in 
hun techniek en in hun spel'. 

Politiek gezien is Lucas Vreugdenhit altijd een 
trouwe VVD-stemmer geweest met een 
groeiende interesse in alles wat met politiek te 
maken had. Het kan je dan wel eens overko
men, dat iemand voor wie je respect hebt of 
tegen wie je opziet je aanmoedigt om actief lid 
te worden van een politieke partij , om met 
mensen die identieke opvattingen over de 
politiek als jij hebben mee te praten, je zegje te 
gaan doen. 'Ja' , merkt Luc op,'zo ongeveer 
zou je kunnen zeggen dat het eigenlijk gegaan 
is. En als je dan lid bent van de plaatselijke 
partijorganisatie, dan volgt er een stageperiode 
van in mijn geval een jaar of twee om 'weg
wijs' te worden en dan -als ze jou tenminste 
daar geschikt voor vinden- kom je op de 
kieslijst. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
1998 stond ik nummer drie op de lijst en omdat 
we vier zetels in de gemeenteraad behaalden, 
kwam ik er ook in ' . 'Ja', voegt hij eraan toe, 
'het werk fascineert mij erg. Natuurlijk kost het 
je nog al wat tijd, zeker het werk voor de 
talrijke commissies: hoe kleiner je fractie is, in 
des te meer commissies je terechtkomt. Maar de 
investering qua tijd is het dubbel en dwars 
waard. Je weet daardoor van alles wat er 
gaande is, wat af. En ja, ook het lezen van 

dossiers vraagt flink wat tijd. Maar that 's all in 
the game!' 

Numansdorp en Klaaswaal zijn in de jaren '80 
samengevoegd tot de gemeente Cromstrijen. Er 
wonen in totaal 12.835 inwoners.( ' Ik schat dat 
er in Numansdorp een 8.000 mensen wonen. 
Nee, Numansdorp is geen groeikern in tegen
stelling tot bijvoorbeeld het nabijgelegen Oud
Beijerland', aldus Luc Vreugdenhil). In totaal 
62.8 procent van de stemgerechtigden- in 1998 
was dit 67.6 procent- bracht een stem uit op 6 
maart jl. , meer dan het landelijk gemiddelde 
dus. De lokale partij Cromstrijen '98 kreeg 28 
procent van de stemmen (= vier zetels) tegen 
22.2 procent vier jaar geleden (= drie zetels). 

gezien toch al op het randje balanceert. Het 
hoeft maar weinig tegen te zitten of je wordt 
noodlijdend verklaard en onder toezicht van de 
provincie geplaatst. En dat moeten we natuur
lijk wel zien te voorkomen. Laten we het hopen! 
Cromstrijen omvat dus twee kernen, Numans
dorp en Klaaswaal , en in elk dorp heb je b.v. 
een bibliotheek en een cultureel centrum, die 
ieder geld nodig hebben om te kunnen blijven 
functioneren. Maar-ik verzeker u dat graag
Cromstrijen is een rustige, plezierige gemeente 
en ik zie dat wethoudersschap persoonlijk als 
een geweldige uitdaging. Hoe langer ik in dit 
noem het gemeenschapswerk bezig ben, hoe 
leuker ik het ben gaan vinden. 

De VVD- de 3' partij- zakte van 
17.6 procent naar 15.1 procent 
en verloor daardoor één van de 
drie zetels die in 1998 verworven 
werden. Ook de PvdA verloor 
een zetel, maar het CDA -de 2' 
partij in Cromstrijen- won er één. 

't Is op zichzelf een 
hele goeie zaak, dat 

er zo'n familie
stichting bestaat 

We vroegen LucVreugdenhiJ -
een beetje aarzelend, dat wel- wat 
hij van de heer Pim Fortuyn dacht 
en van zijn succes bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 6 
maart jl. 'Nou', antwoordde hij , 
'je moet toegeven dat hij politiek 

(SGP, D66 en Groen Links bleven met respec
tievelijk 2, I en 1 zetels gelijk.) Collega
wethouder (financiële zaken) Cees Boudestein 
(CDA) van LucVreugdenhit blijkt de eerste zg. 
vakwethouder in ons land te zijn (hij was van 
1982 tot 1994 wethouder voor het CDA in 
Zwijndrecht) . In de gemeenteraad van Crom
strijen zijn in totaal 15 zetels te verdelen. 

De invoering van het zg. duale stelsel, waarin 
wethouders niet langer uit leden van de 
gemeenteraad behoeven te worden gerekrute
erd, blijkt- aldus de nieuwe Cromstrijense 
wethouder van maatschappelijke zaken (met 
o.a. de portefeuille sport) Vreugdenhil- in de 
praktijk in financieel opzicht niet altijd ten 
voordele van de gemeente uit te vallen. Nu 
wethouders geen lid van de gemeenteraad meer 
zijn, moet de vergoeding (wedde) van de 
wethouders -het Rijk geeft geen extra vergoe
ding- uit andere middelen worden verkregen. 
Ook de aanscherping van het rampenplan, 
actueel geworden na wat er gebeurde in 
Enschede en Volendam, kost extra geld. 'En 
dat', zegt Luc, ' terwijl Cromstrijen financieel 

Nederland wel heeft wakker geschud en dat hij 
een aantal zaken noemt die anders of beter 
geregeld hadden moeten worden. Maar ik houd 
niet zo erg van kretologie. Constateren dat iets 
beter moet is prima, maar je moet wel duidelijk 
en plausibel aangeven hoe het dan wel moet. 
Dat schreeuwerige ligt mij totaal niet. Ik spiegel 
mij zeker wat dat betreft heel graag aan Hans 
Dijkstal'. 

Lucas VreugdenhiJ heeft het familiegebeuren 
vanaf de oprichting van de Familiestichting 
VreugdenhiJ belangstellend gevolgd. Ook ziet 
hij het nut van familiereünies om de zoveel jaar 
in . 't Is op zichzelf een hele goeie zaak, dat er 
zo'n familiestichting bestaat, dat dat familie
boek er is, de Vreugdeschakel en al die 
informatie via internet. En je hoort er toch een 
beetje bij, niet? ' Van zijn schoonzuster uit Delft 
krijgt hij regelmatig knipseltjes uit kranten en 
tijdschriften toegestuurd waarin wordt vermeld 
wat met de familie te maken heeft. Of hij dat 
bewaart?'Maar natuurlijk, 'reageert hij , 'dat 
gaat allemaal in een speciale map en zo nu en 
dan haal ik die te voorschijn'. 

Jaap 

' Financieel resultaat stelt teleur 
Kon vorig jaar nog geconstateerd worden dat het van onze familiestichting een extra financieel Ontvangsten 2000 2001 
aantal donaties in de afgelopen jaren tussen de offer van ca. f. 3.000.- zal worden gevraagd. Het Aantal donateurs 433 404 
430 en 440 ligt, uit het financieel overzicht over bestuur zal de financiële gang van zaken der- Donaties f 12.543.30 f 11.935.11 
het jaar 2001 bl ijkt, dat dit aantal met 29 gedaald halve nauwlettend in de gaten moeten houden. Verkoop boeken f 600.00 f 300.00 
is naar 404. Wat daarvan de reden is valt erg Willen de inspanningen die bestuur en redactie Verkoop wapens f 150.00 f 25.00 
moeilijk te zeggen. Het bestuur hoopt dat deze zich in het belang van de Familiestichting Vreug- Verkoop overige artikelen 
daling eenmalig is en dat het aantal donaties toch denhil getroosten ook in de toekomst worden f 1.734.50 f 25.00 
weer minimaal op het niveau van de afgelopen voortgezet, blijft anderzijds een klemmend be- Rente f 760.62 f 1.277.82 
jaren komt te liggen. Een dringend beroep op al roep op uw financiële ondersteuning stellig Diversen f 1.025.00 f 0.00 
onze lezers om daaraan mede te werken lijkt gerechtvaardigd. 
daarom gewenst. Te meer omdat door omstan- f 16.813.42 f 13.562.93 
digheden de kosten voor het uitbrengen van de Overzichtfinanciële gegevens over hetjaar 2001 Uitgaven 
Vreugdeschakel-in ons oktobernummer van het vergeleken met die over het jaar 2000 Vreugdeschakel f 8.804.58 f 16.601.71 
jaar 2001 werd daar al op gewezen- vergeleken (in guldens) Bestuurskosten f 1.784.83 f 750.68 
met die in het jaar 2000 flink hoger zijn geweest. Familiedag & winkel f 6.413.00 f . 0.00 
Al met al leidde dit tot een nadelig saldo van ruim Website f 0.00 f 330.00 
f. 4.000. - vorig jaar. Voor het lopende jaar moet Bankkosten f 78.00 f 78.00 
rekening worden gehouden met een kostenpost 
van ca. f.13.000.-voorde uitgavevan drieedities f 17.080.41 f 17.760.39 
van de Vreugdeschakel, terwijl voor de website Saldo ontvangsten/uitgaven 

f 266.99 f 4.197.46 
Aat, waarnemend penningmeester 
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Zij woonden er langer dan een eeuw .. 

De boerderij Hoop en Werk, gelegen aan de Hoefweg in Bleiswijk, is meer dan 100 
jaar lang bewoond door Vreugdenhillen. Het ziet er evenwel naar uit, dat een deel van 
de grond, waarop de boerderij gebouwd is, zal worden onteigend. Hans ter Horst 
sprak in Bleiswijk met Mafthijs Vreugdenhil (C XI a), die lang op deze boerderij heeft 
gewoond en gewerkt en doet hiervan verslag. 

Naast het paard Matthijs Vreugdenhil (C XI a) en onder de boom Arie Vreugdenhil (C X A): 
Matthijs' vader die eind mei 1966 is overleden 

Het is een mooie zaterdagmiddag als ik in 
Bleiswijk op bezoek ga bij Malthijs Vreugden
hi!__(78) om met hem te _praten ov~ r de !SJekomst 
van de boerderij Hoop en Werk. 
Dank zij het mooie weer kan het gesprek buiten 
op het terras plaatsvinden. Je hebt daar een 
prachtig uitzicht over het land dat bij de 
boerderij hoort, met in de verte de gebouwen 
van Zoetermeer. Dat stuk land tussen Bleiswijk 
en Zoetermeer vormt de aanleiding voor mijn 
bezoek aan Matthijs, want daarop wordt hoogst- . 
waarschijnlijk een bedrijventerrein aangelegd. 
Bovendien komt de HSL (Hoge Snelheidslijn 
van de spoorwegen) daarover te lopen. Je kunt 
het gebied op zo'n 900 mafstand zien liggen. 

Matthijs en ik gaan terug in de tijd. Zijn 
grootvader Matthijs VreugdenhiJ (C IX a) 
kwam in 1897 van ' s-Gravenzande naar 
Bleiswijk omdat -zo begrijp ik uit M~tthijs ; 
woorden- er in het Westland meer en meer 
kassen werden gebouwd en er daardoor bijna 
geen grond meer beschikbaar was voor een 
'gewoon' boerenbedrijf. Zijn opa huurde in 
Bleiswijk een aan de Hoefweg gelegen 
boerderij -die toen al Hoop en Werk heette
voor telkens een periode van zeven jaar van een 
zekere heer Beilaerts van Emmerichhoven. Er 
werd een gemengd bedrijf gestart met wat 
paarden en koeien en op het bijbehorende land 
-in totaal een 40 ha bestaand- werd graan 

verbouwd. Vroeger werden de maten opgege
ven in Rijnlandse roeden (I roede is 3.767 m), 
wat ook blijkt uit de oude huurovereenkomsten 
die ik mag inzien. Je verbaast je erover hoe 
vroeger werd omschreven welk land men 
huurde en wat men ermee moest doen. Niet 
alleen werd aangegeven dat men producten op 
dat land moest verbouwen, maar ook hoe men 
het land en de sloten moest onderhouden. Er 
werd zelfs aangegeven wat voor kunstmest men 
mocht gebruiken Al deze aanwijzingen werden 
genoteerd in een met de hand geschreven akte. 

Hoewel het hard werken was voor grootvader 
Matthijs kon hij met zijn gezin van de opbreng
sten goed rondkomen. Helaas is dat vandaag de 
dag heel anders. De huidige boer Martin Gerard 
VreugdenhiJ (C XI a, 5), de vierde VreugdenhiJ 
die Hoop en Werk bewoont, heeft er zelfs een 
bedrijf in Noord-Holland bij , waar hij een paar 
dagen in de week z' n emplooi heeft. Overigens 
is de boerderij in Bleiswijk nu wel eigendom 
van de familie Vreugdenhil. Na het overlijden 
van de heer Beilaerts zijn alle pachtboerderijen 
door diens zuster geërfd. Toen zij kwam te 
overlijden liet zij alle boerderijen na aan de 
pachters. In een oude aflevering van het 
weekblad Revue uit 1957, die Matthijs heeft 
bewaard en mij laat zien, is daaraan een artikel 
gewijd .. Hoewel het nog een hele tijd kan duren 
voor er een beslissing genomen is over de 
aanleg van het bedrijventerrein, zijn onze 
Bleiswijkse naamgenoten erg pessimistisch 
over-de-toekomst van Hoop en Werk. Matthijs 
zegt dat zijn zoon Martin nu al te horen heeft 
gekregen, dat hij op het deel van de grond dat 
mogelijk onteigend zal worden, geen bestrij
dingsmiddelen mag gebruiken bij het verbou
wen van spruiten. 

Als ik afscheid neem van Matthijs, kijk ik nog 
eens naar Zoetermeer in de verte en denk ik: 
'Wat zou het jammer zijn als hier in Bleiswijk 
weer een stukje historie van onze familie zou 
worden beëindigd om der wille van 's lands 
oprukkende economie ... 

Hans 

'Van den schrijver: W.G. v.d. Hulst' 

Mijn Maaslandse overgrootvader Cornelis Vreugdenhit (K VIII a) was getrouwd met 
Adriana Maan (1840-1914). Zij had een jongere broer (of was het een zoon van haar 
oudere broer? Ik houd het op het eerste- M.V.) die vóór de Doleantie Nederlands 
Hervormd predikant was en ná dat gebeuren Gereformeerd predikant: ds. W. Maan 
(1848- 1938). Zijn dochter trouwde de bekende Utrechtse 'bovenmeester' en (vooral) 
kinderboekenschrijver W.G. v.d. Hulst. Eén van diens vele befaamde werken was de 
'Kinderbijbel van Van de Hulst', waarmee hele protestantse generaties zijn opge
groeid. 

Grootvader Maarten Vreugden
hiJ (K IX a) viel vaak de eer te 

\. beurt dominee Maan, zijn 
-::5 { oom, op de boerderij te 
,, ,,..; mogen ontvangen. Uit mijn 

, A!: jeugdjaren herinner ik mij nog 
j~~\:_~ J de in het zwart geklede, lange 

~~~~~ijzige gestalte van dep~~:::t :~,: 

Y: ~ W.G. van de Hulst, 
door Tjeerd Bottema 

indrukwekkende herder en leraar, die tot op 
zeer hoge leeftijd ook soms de Maaslandse 
kansel beklom. 
In het voetspoor van haar vader bezocht ook 
dochter Maan regelmatig het witte boerderijtje 
in de Oostgaag te Maasland om haar neef en 
nicht, mijn grootouders, te bezoeken. En wie 
bracht zij op een gegeven moment mee? Haar 
'aanstaande', de kinderboekenschrijver, met 
wie zij later trouwde. 
In de vooroorlogse crisisjaren waarde het spook 
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van de armoede door het Westland en mijn 
vader Jaap (K X c) was onmachtig een dure 
kinderbijbel aan te schaffen. Niet erg verlegen 
uitgevallen vroeg hij zijn aangetrouwde 
achterneef daarom ' of die niet eens een ouwe, 
tweedehandse kon missen, voor weinig geld, 
voor die jongen van mij'. De simpele vraag 
werd royaal beantwoord: bij zijn volgende 
bezoek bracht W.G. van de Hulst een splinter
nieuwe kinderbijbel mee en hij schreef daar 
eigenhandig in: 'Van den schrijver', gevolgd 
door een fraaie handtekening. 
Mijn nichtje Annie v.d. Hoek-Rensen, dochter 
van Neeltje VreugdenhiJ (K IX a, 3) spaart álles 
wat Van de Hulst schreef en haar heb ik 
onlangs voor de rest van haar leven deze 
bijzondere kinderbijbel in bruikleen gegeven. 
Daarna dient hij ter beschikking te worden 
gesteld van de bibliotheek van onze familie
stichting. 



Eer aan generatie K IX b 

Er was eens een dag -ik was misschien net tien 
jaar oud- waarop ik met mijn vader en moeder 
mee mocht met de trein naar Rotterdam. Opa of 
oma VreugdenhiJ was jarig -ik weet niet meer 

meisjes en vijf jongens- groeien op, worden 
geschoold, vinden hun weg in de maatschappij, 
trouwen en krijgen al dan niet kinderen. 

wie- en dat werd in de huiselijke kring gevierd. Het zijn hard werkende, intelligente naamgeno-
Twee kamers vol ooms en tantes, neefjes en ten die bijna allemaal in hun leven wel eens een 
nichtjes, huisvrienden, allen keurig op hun bijzondere prestatie op hun conto mogen 
zondags. Men lepelde bowl, at een taartje, bijschrijven. Ze kunnen allemaal goed tot vrij 
rookte dikke sigaren en debatteer- goed met de pen omspringen: 
de. En dat laatste maakte op mij opvallend ambitieus artikelen, recensies, meditaties, 
een onvergetehjke mdruk. Vraag theolog1sche boeken van hun 
een jongen van net tien niet welk onderwerp uit hand verschijnen. Ook een boekwerk over de 
de trits kerk, staat en maatschappij aangesne- bouw van de Maastunnel in Rotterdam en 
den was - hij werd gebiologeerd door de letterkundige romans en artikelen in literaire 
kracht- Jetterlijk en figuurlijk- van het woord, tijdschriften. De literatuur over het onderwijs in 
dat om anderen te overtuigen werd ingezet door ons land wordt met bijdragen van deze genera-
verwanten die van zich lieten horen. tiegenoten verrijkt. Het zijn Vreugdenhillen die 

Op 10 mei 1873 wordt in Maasland in het gezin 
van Kees en Adriana VreugdenhiJ-Maan 

hun sporen verdienen op kerkelijk, organisato
risch (protestant-christelijk), literair, gemeente
lijk en onderwijsterrein. Dat ze voor goud zijn 
gegaan, lijkt een te boude uitspraak. Wel waren 
ze opvallend ambitieus! 

(K VIII a) een jongetje geboren dat de naam 
Jacob krijgt. (Een jaar eerder is een broertje 
van hem, dat Jacob heette, bijna veertien 
maanden na zijn geboorte overleden). Een paar 
weken voor zijn 24' verjaardag trouwt Jacob 
(K IX b) met de ruim drie jaar jongere boe
rendochter Jaapje Noordam. Na drie à vier jaar 
ingezetene van Den Haag te zijn geweest, 
vestigt vader Jacob VreugdenhiJ zich met 
vrouw en inmiddels drie kindjes in Rotterdam. 
In totaal worden elf kinderen in het gezin 
geboren, maar één dochtertje leeft maar negen 
maanden en een ouder broertje van haar blijkt 
geestelijk gehandicapt te zijn en verblijft het 
grootste deel van zijn 72 levensjaren in een 
verzorgingstehuis. Negen andere kinderen- vier 

Een goed nest, zou je kunnen zeggen. Als 
jongere zag je tegen dat gezelschap grootouders, 
ooms en tantes op en ook later behield dit 
aantrekkelijk collectief van oudere bloedverwan
ten een weldadige uitstralingskracht. Eén of 
twee keer per jaar kwamen ze bij elkaar. Later 
beperkte zich dat tot eenmaal. Aan de levensreis 
van al deze generatiegenoten kwam successieve
lijk een eind: ieder van hen bereikte zijn of haar· 
eindstation. De laatste was Bruin Sirnon die op 
een zondag in januari van dit jaar in eenzaam
heid het hoofd boog en zijn leven moest 
afsluiten. 

generatie(stam)vader 
Jacob Vreugdenhil (K IX b) 

Neven en nichten en hun kinderen herdenken 
met eerbied en grote dankbaarheid de generatie 
waaruit zij zijn voortgekomen: de negende van 
tak K. Zij doen dat met deze regels uit een 
gedicht van Ida G .M. Gerhardt: 

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

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

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

3,50 

35,00 
11,50 

1,50 
9,00 
3,50 
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, Oe Lier. 

Meld adreswijzigingen s.v.p. 
Ik heb me nooit eerder dan in het afgelopen najaar gerealiseerd in hoeveel adressenbestanden mijn adres 
voorkomt. Wij -mijn vrouw Wil ma en ik- dachten dat wij aan alle familieleden, kennissen, relaties en betrokken 
instanties een verhuisbericht hadden verzonden. Dank zij onze attente postbezorger kwamen wij er echter 
achter dat we er toch een aanmerkelijk aantal over het hoofd hadden gezien. 
Ik begrijp nu ook beter dat ik als secretaris van onze familiestichting regelmatig geconfronteerd word met 
Vreugdeschakels, die als gevolg van onbestelbaarheid retour komen. In de meeste gevallen lukt het mij -door 
familieleden te bellen- de nieuwe adressen te achterhalen. Die gesprekken leveren mij vaak ook nog 
aanvullende informatie (mutaties in de burgerlijke stand of andere adreswijzigingen) op. Per saldo is het echter 
een tijd en geld verslindende activiteit. 
Hen die zo vriendelijkzijn geweest om hun adresmutaties aan mij door te geven, wil ik bij deze daarvoor hartelijk 
bedanken en gelukkig zijn dat er velen. Tevens doe ik een dringend beroep op alle ontvangers van de 
Vreugdeschakel om eens na te gaan of al hun kinderen, broers en I of zussen, die 'Vreugdenhil' heten, of als 
zodanig geboren zijn, de Vreugdeschakel (op hetjuiste adres) ontvangen. Aanvullingen en I of mutaties op mijn 
adressenbestand zou ik vervolgens graag van u willen ontvangen. 

Secretaris Aat Vreugdenhil, Molenaarlaan 21, 2678 DG De Lier 

'Langzaam zie ik hen gaan 
die ik 1wg bij mij had, 

de bocht om van het pad. 

Wat gouddoorschenen stof, 
dan wordt het in de hof 
nog stiller dan voorheen. 

De liifsten.- Eén voor één.' 

(Uit: De rmmweer, 1970) 

Jaap 

Bij het doorlezen c.q. doorbladeren van kranten en tijd
schriften ben ik bijzonder alert op de naam Vreugdenhil. 
Als je onze familienaam tegenkomt, kan dat soms een 
leuk artikel opleveren of een aanzet voor een interview 
met de redactie van de VreugdeschakeL Ook kan het 
signaleren van onze achternaam aanleiding geven tot 
het aanbrengen van mutaties in de burgerlijke stand. Dit 
vangnet, als je het zo zou willen aanduiden, is gelukkig 
veelal overbodig omdat de meerderheid van onze 
achterban geboorte-, huwelijks- of overlijdensberichten 
aan mij- of soms via de redactie- toestuurt. Daar ben ik 
altijd bijzonder blij mee en daarvoor zeg ik u ook hartelijk 
dank! Bij deze roep ik u graag op mij wijzigingen in de 
burgerlijke stand te blijven toezenden 

Aat, secretaris 
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Twee gewaardeerde be
stuursleden traden terug 

--1/orig,jam hebben tweeJeden va1=1tlet besttJtJr var:l
onze familiestichting besloten hun zetel ter 
beschikking te stellen en wel onze penningmees
ter Jaap Vreugdenhil en Abraham Vreugdenhil. 
Jaap Vreugdenhil is in de jaren '80 na een 
gesprek met toenmalig voorzitter/penningmees
ter Maarten Vreugdenhil (K XI j) uit Dieren 
gevraagd de functie van penningmeester in het 
bestuur te vervullen. Hij was metandere woorden 
een bestuurslid van het eerste uur. Hij blonk uit 
door op zeer zorgvuldige en trouwe manier de 
inkomsten en uitgaven binnen de stichting te 
registreren en de financiële overzichten te 
verzorgen. Hij was ook inhoudelijk op de andere 
terreinen zeer betrokken en leverde een con
structieve bijdrage aan de besluitvorming binnen 
het bestuur. 
Abraham Vreugdenhil heeft sedert 1997 deel 
uitgemaakt van het bestuur. Hij heeft met veel 
enthousiasme samen met ons enige vrouwelijke 
bestuurslid Ria Vreugdenhil zich ingezet voor de 
organisatie van de familiereünie in het jaar 2000. 
Verder heeft hij aan de wieg gestaan van de 
automatisering van gegevens van onze familie
stichting. Aan de discussies binnen het bestuur 
heeft hij een constructieve bijdrage geleverd . 
Gaarne zeggen wij de beide teruggetreden 
bestuursleden van harte dank voor alles wat zij in 
de afgelopen jaren in het belang van de 
Familiestichting Vreugdenhil hebben gedaan. 

Als u, met inbegrip van de vacante functie van 
bibliothecaris, een optelsommetje maakt, komt u 
uit op een aantal van drie vacatures binnen het 
bestuur. U kunt zich voorstellen dat voor het 
zekerstellen van de continuïteit van onze familie
stichting deze situatie niet al te lang zal mogen 
duren. Ik wil derhalve van deze gelegenheid 
gebruik maken u weer eens aan te sporen na te 
denken over een kandidaatsstelling. 

Dirk, voorzitter 

De eindconclusies uit 'Eilandbewoners' 

Toen ik Cootje Kramer-Vreugdenhil (K X f,2) te Waalre in decem
ber 2001 interviewde in verband met haar promotie en daarvan 
verslag deed in de vorige Vreugdeschakel (nr. 50), had ik haar 
dissertatie 'Eilandbewoners, bezetting en inundatie van drie 
Walcherse dorpen' nog niet gelezen. Dat heb ik inmiddels wel en 
mijn bewondering voor haar prestatie is er nog veel groter door 
geworden. Waarbij ik voor alle objectiviteit dien op te merken, dat 
Cootjes vader en de mijne broers waren en Cootje dus een -zoals 
dat heet- volle nicht van mij is. Verder dat wij beiden in Zeeland 
woonden tijdens de oorlogsjaren en vlak daarna, zij op Walcheren 
en ik op Tholen, en dat ik nog steeds flink wat affiniteit blijk te 
hebben met de Zeeuwen en het Zeeuwse. 

Hoe dit alles ook zij - het 
heeft natuurlijk niets te 
maken met de overzichte
lijke en geordende wijze 
van opzet van de bijna 
270 pagina's omvattende 
tekst van haar proefschrift 
(de meer dan I 000 noten, 
bronoverzichten, het 
register en de summary 
(in het Engels) niet 
meegerekend). En als 
iemand zou opmerken dat 
wetenschappers haar deze 
compositie hebben 

geadviseerd, dan zou ik zeggen: 'Keurig gedaan 
meisje, je hebt niet alleen goed geluisterd, maar · 
je voorbeeldig aan dat patroon gehouden'. 
'Eilandbewoners' krijgt mede daardoor iets van 
een naslagw(ik: als ik in de Toel<omst over ' iets 
Zeeuws' meer wil weten dan sla ik Cooljes 
boekwerk maar op en dan vind ik of het 
antwoord of de richting waarin ik verder zou 
moeten zoeken. 'Eilandbewoners' bevat een 
geweldige hoeveelheid gevarieerde informatie. 
Zaken die mij als ex-Zeeuw bekend in de oren 
klinken: de bevindelijkheid of lijdelijkheid als 
karaktertrek van deze bevolkingsgroep, de 

Aagtekerke, Grijpskerke en Meliskerke reilden 
en zeilden tussen 1918 en 1950 en hoe de 
mensen die daar woonden dat hebben ervaren. 

Zij stelt daarbij de vraag of haar toenmalige 
streekgenoten 'goed' of ' fout' waren tijdens de 
bezetting en of het na de oorlog en de inundatie 
allemaal anders geworden is in de drie dorpen. 
Bij de beantwoording laat ze het karakter van 
de mensen een belangrijke rol spelen: Walche
naars zijn gezagsgetrouw, conservatief en 
orthodox-protestant. De meerderheid van de 
bevolking leeft van de landbouw, had zware 
tijden (de crisis jaren) achter de rug en krijgt het 

. in de jaren 1940-1945 in financiële zin een stuk 
beter. Aanvankelijk leggen de mensen zich bij 
de nieuwe situatie neer omdat men de bezetting 
als een straf Gods beschouwt waartegen je je 
niet verzetten mag. Hoe zwaarder in de leer 
men is-;lloe meer men daarvan overtuigd is. In 
de loop van de bezettingsjaren wijzigt deze 
opvatting zich bij velen. Verder wordt gecon
cludeerd, dat men allereerst aan zichzei f denkt 
('Het waren geen helden') en dat er ook 
duidelijk profiteurs zijn aan te wijzen. De 
eindconclusie is dat je eigenlijk niet van ' fout ' , 
maar ook niet van 'goed' kunt spreken en dat in 
de tweede helft van de bezettingstijd de 

opvallende onderdanigheid die 
de arbeidende klasse toendertijd 
toonde, de openbare schuldbelij
denis in kerken (wegens 
gedwongen huwelijk), de 
censuur die werd opgelegd 
wegens kermis-en bioscoopbe

geweldige 
hoeveelheid 

kwalificatie meer in de richting 
van'goed' evolueertWat de 
andere vraag betreft, wordt 
gesteld, dat nà 1946 de situatie 
van vóór 1940 werd hersteld, 
maar de horizon van de bewoners 
wel blijvend was verruimd. 

gevarieerde 
informatie 

zoek enz. Maar ook dingen waarvan ik nog 
nooit gehoord had zoals de psalmenoorlog, de 
geitencultuur op Walcheren, het 
eenheids(transport)tarief voor dominees die uit 
preken gingen en lammeren, de lange stokken 
die in kerkgebouwen gebruikt werden om 
slapers tijdens de preek wakker te porren enz. 

De namen van bekende personen in het Zeeland 
van toen duiken weer op: De Casembroot, 
Kersten, Janse (van Biggekerke) . Of een enge 
bekende sfeer die weer opgeroepen wordt als 
het over evacuatie en inundatie gaat, bekend 
omdat ook het eiland Tholen in de oorlogsjaren 
onder water gezet werd met alle gevolgen van 
dien. 

Maar waar ging het in essentie in het studiepro
ject om? Zoals de vorige keer al in de Vreugde
schakel is vermeld, beschrijft Cootje Kramer
Vreugdenhil, na de geschiedenis vóór 1918 te 
hebben geschetst, in een zestal hoofdstukken in 
haar proefschrift hoe de drie Zeeuwse dorpen 

Sommige modemiseringen konden eenvoudig
weg niet meer worden teruggeschroefd. In feite 
is er geen verschil vast te stellen met de 
houding van andere Nederlanders in de 
beschreven periode en met wat er in ons land in 
zijn geheel gebeurde. 

Wel zegt Cootje Kramer-VreugdenhiJ tenslotte 
heel wijs tegen hen die zo nodig hun zegje 
willen doen over de houding van de mensen van 
de drie dorpen: 'Ik heb geprobeerd de wereld 
van die jaren (van toen) op te roepen om zo de 
mensen die toen leefden recht te doen. Want 
alleen wie inzicht heeft in de wereld waarin de 
dorpsbewoners leefden, kan conclusies trekken 
en een oordeel uitspreken over die mensen en 
hun reacties'. 
Zeker iemand die Zeeland en de Zeeuwen een 
goed hart toedraagt, moet voor 'Eilandbewo
ners' een blijvend plekje in zijn boekenkast 
vrijmaken! 
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Có e ·Om te beginnen om over na te 
l... "' denken: de schrijfster Mano Uphoff-
~ op wie Franz Kafka's roman De Gedaan-Cl) leverwisseling een ongelofelijke indruk 

maakte- merkte onlangs in NRC Handels
f'\ , blad op: 'Hoe je het ook wendt of keert, 
........ familie genereert een soort onvoorwaardelij -

ke trouw waar je zelf nauwelijks invloed op 
hebt, al denk je vaak van wel' . e Karel Looman
zie nr. 49 en 50 van de Vreugdeschakel- schilder
de en exposeerde voort. Werk van hem was in de 
afgelopen maanden te zien op de expositie 
'Katten'in Galerie Zuid in Harskamp en in België 
in Kasteelpark Hof ter Heyde in Lichtaart in het 
kader van de ExpositiesLanart VZW- seizoen 
2001-2002. e Als we het dan toch over kunst en 
schilderen in het bijzonder hebben, het volgende 
item ter kennis-neming; op een recent gehouden 
vakcongres in de Hongaarse hoofdstad Boedapest 
komt een naamgenoot een vak- en landgenoot 
tegen. De heren stellen zich aan elkaar voor. Zegt 
de vak- en landgenoot: 'Vreugdenhil? Ben je soms 
verwant met schilderes Pieta Vreugdenhit uit 
Ernst, van wie ik wel eens prachtige schilderstuk
jes koop?' U wist het al: de wereld is maar klein .. . 

e Ander onderwerp! Aandacht in de Westland
sche Courant was er in de afgelopen maanden voor 
de SI-jarige Huib Vreugdenhit (K XI v) uit 
Honselersdijk, die in januari 1942 geheel 
ongeoefend- op pas gekochte noren van een 
voetballende plaatsgenoot die met die schaatsen 
niet overweg kon- op een paar glazen melk de 200 
km lange Elfstedentocht uitreed. Zijn meegeno
men boterhammetjes met Gelderse worst waren 
bevroren- 15 graden onder nul wees de thermome
ter aan- en die kon hij dus niet eten. Desondanks 
werd hij 77"' . Terugblikkend zei hij, aldus de 
genoemde krant: 'Ik ben nu 81 , maar voel mij heel 
wat beter dan op dat moment van aankomst. Je 
was niet een paar uur uit de mensenwereld, maar 
een half mensenleven' e Laat nu deze Huibert de 
opa zijn van schaatser André. Als er één naamge
noot is die in de voorbijgegane maanden heel wat 
publiciteit kreeg, niet alleen in de streekbladen, 
maar ook in de landelijke pers, op de radio en op 
de tv, dan is hij het wel. Reden te over voor uw 
redactie om binnenkort weer eens een afspraak 
met hem te maken over de bergen en dalen in zijn 
schaatscarrière tot dusver. Of de onderscheiding 
'André Vreugdenhit in de orde van de Schaatsuil ' 
die hem, volgens de Westlandsche Courant, door 

Vreugdenhilkroniek 
De gegevens hebben ditmaal betrekking op niet eerder 
gepubliceerde mutaties in de burgerlijke stand vóór 
31 december 2001. 

Geboren 
18-01 -1 911 te Leiden, WiJhe/mina, dochter van Wil

helmina Maria VreugdenhiJ (D VIII h.6). 
14-09-1994 te Tiel, Sabine, dochtervan Eduard 

Hubertus Arthur VreugdenhiJ (N XI y.2) en 
Anne Elisabeth Beatrice Dilg . 

17-04-1996 te Tiel, Bram, zoon van Eduard Hubertus 
Arthur VreugdenhiJ (N XI y.2) en Anne 
Elisabeth Beatrice Dilg. 

31 -03-1999 te Chili, Lucas Abraham Jan, zoon van 
Gerrit Cornelis VreugdenhiJ (0 XI j.1) en · 
Cornelia Maria Vader. 

29-1 2-1999 te Delft, Myrthe, dochtervan Joehem 
VreugdenhiJ (C XI ad.3) en Marjolijn 
Lindeboom. 

30-04-2000 te Capelle aan de IJssel, Aron Joachim, 
zoon van Gijsbertus Pi eter VreugdenhiJ 
(K XI ak.2) en Eveline Marianne Daniëlle Ebbe. 

17-07-2000 te Rotterdam, Anne Roos, dochter van 
Gerben Jan Marco VreugdenhiJ (K XI o.2) 
en Ellen Tammiena van den Bergh. 

19-12-2000 te Chili, Maria Esperanza, dochter van 
Gerrit Cornelis VreugdenhiJ (0 XI j.1) en 
Cornelia Maria Vader. 

19-12-2000 te Nieuwegein, Mike, zoon van Arie 
VreugdenhiJ (N XI ac) en Lamyai Chomklin. 

19-09-2001 te Emmeloord, Thomas Jeroen, zoon van 
Jeroen VreugdenhiJ (K XI ak.3) en Sietske 
Winfrida van Asperen . 

30-09-2001 te Billingham (U.S.A.) Craig Marvin, zoon 
van Marvin Andrew VreugdenhiJ (K XI f. 7) 
en Glenda Bernice Berends. 

Getrouwd/ partnerschap aangegaan 
3-10-1936 te Boxmeer, Wilhelmina VreugdenhiJ 

(D VIII h.6.1) met Bernardus Antonius 
Maria Clabbers, geboren 5 februari 1911 te 
Boxmeer. 

14-03-1981 Pieternella Plonia Vreugdenhil (C XI c.3) 
met Abdilla Baai/la, geboren 17 apri/1957 
te Ambon. 

31-03-1999 te Amstelveen, Jacqueline Vreugdenhil 
(0 XI c.2) met Nicolaas Alard Wo/Iers, 
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geboren 8 maart 1962 te Delft, zoon van 
Gezinus Walters en Nicolette Alexandra 
St u art. 

15-04-2000 te Rotterdam, Gerben Jan Marco 
Vreugdenhil (K XI o.2) met Ellen 
Tammiena Jacoba van den Bergh, geboren 
24 juni 1968. 

06-07-2000 te 's-Gravenzéinde, Ramona VreugdenhiJ 
(D XII. 1) met Patriek Baas, geboren 24 
apri/1977 te Delft, zoon van Robert 
Wijnand Baas en Johanna Jacoba Wissink. 

10-07-2001 te Brisbane (Australië) , Jacobus Adrianus 
VreugdenhiJ (0 X p) met Marine 
Bernadette Augustine. 

27-08-2001 te Nieuwegein, Arie Vreugdenhil (N XI ac) 
met Lamyai Chomklin, geboren 5 januari 
1973 te Tab Kung (Vi/lage# 2, Thailand) , 
dochter van Somthub Chomklin en Phae 
Lankuer. 

14-09-2001 te Amersfoort, Hele na Geertruida (Hetty) 
Vreugdenhil (K XI j.2) met Sjoerd Deelstra, 
geboren 4 januari 1968 te Oasterwo/de 
(Stellingwerf), zoon van Jan Deelstra en 
Emkje Jaarsma. 

04-12-2001 te Langley (Canada) , Martin Todd 
Vreugdenhil ( K XII c.3) met Jolene 
Amanda Schoften. 

Overleden 
22-02-1998 te Boxmeer, Wilhelmina VreugdenhiJ 

(D VIII H.6.1). 
28-02-1999 te Zoetermeer, Pleunis VreugdenhiJ (EX c). 
06-04-2000 te Rotterdam, Antonie VreugdenhiJ (D X s.8). 
02-06-2000 te Amerongen, Lideweij Elisabeth 

Vreugdenhil (C X s.1 ). 
19-11-2000 te Nieuwleusen, Arie VreugdenhiJ (N X c). 
10-05-2001 te Zeist, Johanna Catharina Alida Blom 

(OXm). 
22-09-2001 te Bennekom, Engeli na Cornelia van 

Veelen (K XI a~. 
18-11-2001 te Maasluis, Cornelis Hugo Boot (K IX c.6). 
18-12-2001 te Schiedam, Huihertje Degeling (K XI c). 
31-12-2001 te Utrecht, Leendert Brouwer (B IX e.3). 

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

Aat, secretaris 

zijn vrienden in Heerlen in februari j l. werd 
toegekend hem iets deed/doet, zou hij bij die 
gelegenheid kunnen verklappen. • Vreugdenhil
len die de website van onze familiestichting 
bezoeken en anderszins digitaal aan de slag zijn, 
hoeven geen angst meer te hebben voor virussen. 
Ons bereikte een circulaire eindigend met een 
vriendelijke groet van ene mevrouw H. Vreugden
hit van AP Solution Services bv te Maasland, 
waarin staat dat zij 'de manier kent om virussen 
buiten de deur te houden' . Als dat geen geruststel
lende mededeling is, dan weten wij het ook niet 
meer. • Vreugdenhillen vind je overal hoe 
vreemd je het ook bekijkt. Uit de Top 500 van de 
rijkste Nederlanders, samengesteld door een 
periodiek in ons land verschijnend magazine, 
blijkt, dat op de 307' plaats een naamgenoot prijkt, 
die goed is voor flink wat miljoenen. e Over 
plaatsen gesproken: G. Vreugdenhit (K XI k, 2) 
uit Veldhoven beëindigde op plaats 4.326 de op 22 
april jl. gelopen marathon van Rotterdam. Tijd: 
04.01.03. Vorigjaar was deze tijd: 04.02.18. Een 
persoonlijk record derhalve! Bazin boven baas 
evenwel: zijn echtgenote werd nummer 260 tijdens 
de race in 3.59.56 . Een prestatie, het vermelden 
absoluut waard! 
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