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Koos Verhulst (79) overleden 
Jacobus (Koos) Verhulst is op zondag 8 december jl. op bijna 80-jarige leeftijd in het 
verpleeghuis De Schildershoek in Den Haag overleden. Het bestuur van de Familie
stichting Vreugdenhil, evenals iedere Vreugdenhil, is Koos, de schrijver van het 
familieboek 'Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, bijkans vier eeuwen genealogie', 
grote dank verschuldigd. 

Koos Verhulst is op 21 december 1922 in Den 
Haag geboren. Hij is het enige kind gebleven 
van Jacobus Verhulst en Anna Jacomina 
VreugdenhiJ (0 VIII d, 2). Het is geen toeval 
geweest dat Koos de laatste 

Koos Verhulst 

van een zware longoperatie herstelde hij weer. 
Hij bleek veel geluk te hebben gehad. 
Na zijn indiensttreding bij de Rijksgebouwen
dienst maakte Koos Verhulst daar een goede 

beurt door een drasti-
sche wijziging in de 
organisatie voor te 
stellen. In zijn vrije tijd 
heeft hij zich in de 
jaren zestig en zeventig 
ingezet voor de 
emancipatie van 
homoseksuelen. De 
bekende predikant ds. 
Brussaard was een 
goede vriend van Koos. 
In de periode van bijna 
dertig jaar, waarin hij 
werkzaam was voor de 
Rijksgebouwendienst, 
klom hij op tot 
technisch hoofdambte
naar met een controle
rende en een leidingge
vende taak. Door 
omstandigheden ging 
hij vervroegd met 
pensioen. 

vijftien jaar aan de Van 
Vredenburghweg in Den 
Haag gewoond heeft, 
dezelfde plaats waarop zijn 
moeder geboren is. In de 
jaren dertig werd zijn vader 
genoodzaakt te stoppen met 
zijn slagerij, wat armoede 
voor het gezin betekende. 
Ondanks het feit, dat zijn 
ouders in 1938 gingen 
scheiden, werd Koos gezien 
zijn intellectuele gaven in de 
gelegenheid gesteld naar de 
avond-hts te gaan. Gedurende 
de oorlogsjaren werd Koos 
elektronisch verder ge
schoold. Nadat hij tijdens de 
oorlogsjaren geweigerd had 
om in Duitsland te gaan 
werken is hij ondergedoken. 
In die tijd deed hij ook 
illegaal werk. Na de bevrij
ding werd Koos lid van een 
muziekvereniging ( accor
deonorkest). Toen hij tijdens 
de oprichtingsvergadering 
van een landelijke bond van 
accordeonorkesten zijn 
ideeën over de organisatie 
daarvan uitte, werd hij 

... talenten op positieve wijze ingezet ... 

Na het overlijden van 
zijn moeder in de 
zomer van 1980 kreeg 
hij belangstelling voor 
genealogie. Zijn 
coördinerende kwalitei
ten, die hij op de 

benoemd tot voorzitter. Eind jaren veertig bleek 
hij te lijden aan een tuberculeuze longontste
king. Na enkele jaren kuren en het ondergaan 

eerdergenoemde 
terreinen had laten zien, kwamen hem ook bij 
de opzet van het stamboomboek van het 
Westlandse geslacht VreugdenhiJ uitstekend 
van pas. Ik ben blij dat ik daaraan 

Ten geleide 

De dichter Verweij hoorde op de drempel 
destijds gelach en gevlei: het nieuwe jaar en de 
blijde mei waren gekomen. Weliswaar is 2003 al 
weer z'n prilheid kwijt. maar dat kan ons niet 
beletten u alsnog een blij jaar toe te wensen. En 
wat onze familiestichting betreft is er al direct een 
reden -het 20-jarig bestaan dit voorjaar- om 
verheugd te zijn. Al zal Koos Verhulst er niet meer 
zijn als deze mijlpaal wordt bereikt. Onze 
secretaris herdenkt hem in dit nummer met 
gevoelens van dankbaarheid voor alles wat hij 
voor ons Vreugdenhillen heeft gedaan. Ook in 
andere artikelen spelen dood en rouw, inherent 
aan het leven, ditmaal een centrale rol. Behalve 
voor onze vaste rubrieken hebben we weer 
plaats in kunnen ruimen voor bijdragen vanuit de 
lezerskring. Helaas moesten noodgedwongen 
enkele bijdragen overstaan. Maar laat u dat niet 
ervan weerhouden om ook in het jaar 2003 door 
te gaan met het inzenden van bijdragen voor ons 
blad, ons te tippen en/of knipseltjes toe te 
zenden. U weet het: telefonisch zijn we bereik
baar onder nummer 078-6815066 en digitaal via 
e-mailadres Lvreugdenhil@freeler.nl. 
Als u gevolg geeft aan ons verzoek voor het vol
gende (juni)nummer, doet u dit dan s.v.p. vóór 15 
april a.s. of zoveel eerder als mogelijk is. Dank u 
bij voorbaat! 

Redactie 

leerde ik een Koos Verhulst kennen, die zich 
ondanks zijn verworven status moeilijk kon 
neerleggen bij de omstandigheden in zijn leven. 
Met name het alleen zijn viel hem zwaar. Hij 
koesterde dierbare herinneringen en idealiseer
de vriendschappen. De laatste moeilijke jaren 
sprak hij veel over zijn ouders en hij voelde 
zich sterk met hen verbonden. Ook die ene 
vriendschap waar hij met warmte over sprak, 
gaf hem troost. 

Eind 2001 riep de heer Van der Linden, Koos' 
benedenbuurman aan de Van Vredenburghweg 
en vroeger aan de Meppelweg, mijn hulp in. De 
vergeetachtigheid van Koos had schrikbarende 
vormen aangenomen. Uiteindelijk ben ik dan 
ook in de loop van het vorige jaar bewindvoer

Van het bestuur Plichtsbesef 
Jaarlijkse donatie en soberheid 
Zoals ieder jaar treft u ook nu bij dit eerste 
nummer van ons familie-orgaan in een nieuw jaar 
een stortingsbiljet aan. Wij moeten dat doen 
omdat zonder uw financiële steun de activiteiten 
van onze familiestichting en in het bijzonder de 
uitgifte van de Vreugdeschakel niet langer moge
lijk zouden zijn. Vandaar ons beroep op u een 
minimale donatie van € 11 ,50 door gebruik
making van dit stortingsbiljet aan ons over te 
maken. Een hoger bedrag is uiteraard meer dan 
welkom. Graag zeggen wij u bij voorbaat dank 
voor uw medewerking. 

een bijdrage heb mogen leveren. 
Zelf leerde ik Koos Verhulst in 
1982 kennen. Hij woonde toen nog 
aan de Meppelweg in Den Haag. 
Nadat ik in apri11984 tot het 
bestuur van de familiestichting was 

der van Koos geworden. Nadat 
hem een ongeval in zijn flat was 
overkomen, is Koos opgenomen in 
een verpleeghuis en een paar 

kenmerkten hem maanden later vredig ingeslapen. 

Het bestuur 

toegetreden bleven wij jarenlang goede doch 
oppervlakkige kennissen. Tijdens de veelvuldi
ge bezoeken die ik aan Koos bracht, zorgde ik 
er wel voor dat ik goed gedronken had. Je 
moest namelijk lang wachten op een kopje 
koffie en of dat nu kwam uit zuinigheid, die hij 
wellicht van zijn Zeeuwse vader had meegekre
gen, of gewoon omdat hij het vergat te vragen, 
ben ik nooit te weten gekomen. In die jaren 

Op donderdag 12 december jl. is 
Koos Verhulst gecremeerd. In aanwezigheid 
van ca. 25 personen hebben we stilgestaan bij 
zijn overlijden en geluisterd naar de muziek die 
hijzelf had uitgekozen. Plichtsbesef en sober
heid kenmerkten hem. Koos heeft zijn talenten 
op positieve wijze ingezet op vele terreinen. Dat 
heeft hij gedaan met volle inzet van zijn 
persoonlijkheid. 
Koos, rust in vrede! 

Aat Vreugdenhil, secretaris 

februari 2003 -



Lessen trekken uit het verleden 

Als u deze regels leest zijn Kerst en Oud en Niauw allang weer voorbij en zijn de 
herinneringen aan 2002 weggezakt in het geheugen. Toch was 2002 een jaar dat het 
herinneren zeker waard is. Op veel terreinen een veelbewogen jaar: een jaar van 
politieke turbulentie zowel nationaal als internationaal, een jaar van economische 
ontwikkelingen waarbij de introductie van de euro en de optredende stagnatie in de 
economische groei belangrijke factoren bleken te zijq, een jaar waarin ook op sociaal 
terrein veel aan de orde was, denkt u b.v. aan de integratiepolitiek Ook op mijn eigen 
vakgebied van de arbeidsverhoudingen in Nederland viel het nodige te beleven en in 
de herinneringen neemt de financiële positie van FNV Bondgenoten een prominente 
plaats in. Het jaar 2002 was ook het jaar van de verdergaande verloedering van tv
programma's. In de kersttoespraken van onze koningin en de paus werd het gebrek 
aan tolerantie aan de kaak gesteld. 

Als u deze regels leest is de uitslag van de 
verkiezingen bekend, is de formatie in volle 
gang en bent u al weer volop bezig met het 
nieuwe jaar. De vraag is of het eigenlijk wel zin 
heeft om terug te kijken. Om al die leuke maar 
ook vervelende zaken van het afgelopen jaar 
nog eens kritisch te bezien. De 

omdat deze vragen in een andere maatschappe
lijke context een nieuwe lading en een extra 
dimensie kunnen krijgen. In de kern komen 
deze vragen evenwel op hetzelfde neer en 
vallen er wel degelijk lessen uit het verleden te 
trekken. M.i. gebeurt dat te weinig! Of het nu 

de boeken zijn van Schapenhau
vraag ook of je er wel conclusies 
uit kunt trekken. Zelf neig ik 
ernaar deze vraag positief te 
beantwoorden. Wij hoeven de 

er of Erasmus of die uit de 
Heeft het wel zin Romeinse literatuur, als je ze 

om terug te kijken? leest blijken veel zaken 

toekomst niet altijd opnieuw uit te vinden. De 
ingrediënten voor onze toekomst kunnen ook 
voor een belangrijk deel achter ons te vinden 
zijn. Ik kom er in toenemende mate achter dat 
de echt belangrijke levensvragen al lang voor 
wij er waren gesteld en beantwoord zijn. Maar 
wij stellen die vragen iedere keer weer 
opnieuw. Voor een belangrijk deel komt dat 

herkenbaar. Vraagstukken als 
tolerantie, integriteit, respect en verantwoorde
lijkheidsgevoel zijn niet alleen van deze tijd. 
Maar toch moeten wij elkaar steeds weer ervan 
overtuigen dat dit belangrijke waarden zijn. Wij 
leren kennelijk niets van ons verleden. 
Om een voorbeeld uit de politiek te noemen: het 
belangrijkste wat de LPF-politici en met name 
de LPF-ministers valt te verwijten is dat zij hun 

Terug naar Rotterdam 
Neven en nichten die in elkaar geïnteresseerd zijn, hebben het er bij begrafenissen van 
oudere familieleden vaak over om elkaar eens op te zoeken om samen weer herinne
ringen op te kunnen halen. Maar even vaak komt het er niet van. Met alle risico's van 
dien! En het is de vraag hoe lang de familieband het dan houdt. Een begrafenis blijkt 
dan kennelijk als enig bindmiddel nog over, zeker als daar waar dat plaats vond de 
periode van logeerpartijtjes bij neefjes en nichtjes allang verstreken is. 

Hoe het ook zij, op 9 november van het vorige 
jaar zijn de neven en nichten van opa Arie 
Vreugdenhil (NIX b) en oma Aaltje de Jonge 
dan toch bij elkaar geweest. Om ca. 13.00 uur 
werd in Barendrecht verzameld en na een snelle 

lunch koersgezet richting hotel New York in 
Rotterdam. Daar werd de groep van zeventien 
familieleden over drie watertaxi's verdeeld en 
Rotterdam -met de Zwaan hoog boven alles uit 
torenend- vanaf het water bekeken. De Maas-

Voorzitter Dirk Vreugdenhil 
... steeds opnieuw dezelfde vragen ... 

politieke klassiekers niet hebben bestudeerd. 
Velen zijn hen voorgegaan die het vak van 
politicus hebben uitgeoefend en die hun 
ervaringen in allerlei vormen hebben opge
schreven. Om slechts één belangrijk aspect te 
noemen: het gaat daarbij om het verdienen van 
eer en respect van de bevolking en het besef dat 
je strijdt voor een publieke zaak. Zij hadden dit 
kunnen leren uit de geschiedenis. 
Maar hoe zit het dan met ons? Vallen wij niet in 
dezelfde valkuil? Is dat verwijt niet op ons allen 
van toepassing? Het is altijd gemakkelijker te 
oordelen over een ander dan over jezelf. Dat 
zou wel een heel sombere conclusie zijn van 
mijn betoog. Gelukkig kunnen wij altijd nog 
hoop putten uit het bekende gezegde Verander 
de wereld, begin bij jezelf. De enige die over 
zichzelf kan oordelen, ben jezelf! 

Dirk, voorzitter 

stad heeft in onze familie een belangrijke rol 
gespeeld. De wijk Kralingen b.v ., de Oostzee
dijk/beneden met het huis van opa en oma 
Vreugdenbil en de schuilkelder onder het huis 
waar tijdens de bombardementen zich het een 
en ander heeft afgespeeld en de plek waar de 
ooms en tantes zijn geboren, de Honingerdijk/ 
boven, waar de specerijenfabriek Erven G. Van 
Sillevoldt heeft gestaan, waar opa en Tiemen 
tezamen honderd jaar hebben gewerkt en waar 
het splinternieuwe huis van oom Arie en tante 
Dien tijdens het bombardement van 1940 is 
verwoest. Rotterdam is ook de stad waar oom 
Arie en oom Dirk hun eerste baan vonden, en 

waar zich ook de De Savornin 

Uitnodiging om wat 
meer te surfen 

Lobmanlaan bevindt, waar opa 
en de tantes Bets en Dien de 
laatste jaren van hun leven 
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Neven en nichten 
Vreugdenhil op een 
bordes 

hebben gewoond. Om al die 
herinneringen van vroeger wilden wij de neven 
en nichten de stad nogmaals laten zien, in de 
geest van 'Terug naar Rotterdam.' 

's Avonds stond er een eenvoudige Hongaarse 
maaltijd klaar. Ook de Familiestichting bleef 
niet onvermeld: op de menukaart was de naam 
van de website van de stichting vermeld, een 
uitnodiging om eens wat vaker te surfen. Om 
het eerdergenoemde erosieproces tegen te gaan 
werd iedereen uitgenodigd een kleine anekdote, 
herinne1ing of gebeurtenis te vertellen die te 
maken had met de neef of nicht uit een ander 
gezin. Geloof mij, dat heeft een hoop leuke 
verhalen en geschater opgeleverd. Samengevat: 
een hele gezellige familiedag! 

Dirk, voorzitter 



Rouwen, geloven en schrijven 

Zo kan het gaan in het leven van domineeskinderen: je wordt geboren in een pastorie 
in een Gronings dorp, Oldehove geheten, je gaat als je nauwelijks twee jaar oud bent 
met je vader en moeder voor een jaar of tien mee naar Curaçao, je komt dan weer 
terug in Nederland om, na een aantal jaren in de gemeente Berkel en Rodenrijs 
gewoond te hebben, te verhuizen naar een pastorie in het Drentse Emmen. 'Ja, 
Curaçao, weet je, toen ik in 1993 daar voor een stage van een maand of zes terug
kwam en uit het vliegtuig stapte, flitste het ineens door me heen: Ard, je bent weer 
thuis, hier liggen je roots. En ja natuurlijk, ik heb er later nog wel eens serieus over 
nagedacht om terug te gaan naar dat land, maar er waren toen gegronde redenen om 
dat toch maar niet te doen'. 
Met deze enigszins verrassende mededeling start het vraaggesprek met de 32-jarige 
Arie Dirk (Ard) Vreugdenbil (N XI j,l) in zijn huidige (nieuwbouw)woning in Zeewol
de. Een centraal gelegen groeigemeente in de buurt van zijn werk, waar de mensen als 
je de weg vraagt, tegen je zeggen: 'Oh, rijdt u maar achter me aan'. En als je dan 
vraagt of alle mensen in Zeewolde zo vriendelijk zijn, krijg je ten antwoord: 'Nee, 
meneer, veel vriendelijker ... !' 

Als je nog geen twee jaar oud bent, weet je niet 
veel af van het Groningse Oldehove, waar Ard 
in 1970 geboren is. Veel meer herinnert hij zich 
van Willemstad -zijn vader is er werkzaam als 
missiepredikant- waar het gezin een kwartiertje 
rijden vandaan woont. Een periode die 
nostalgische gevoelens oproept. Hij had al een 
zusje, maar krijgt er in die periode nog twee 
zusjes en een broertje bij. Terug in Nederland 
vlot het op de HAVO (Geref. 
Scholengemeenschap Alexanderpolder in 
Rotterdam) niet zo best. Later in Emmen wel. 
'Ik maakte er een nieuwe start,'verklaart hij, 
kennelijk nog steeds blij , dat de voorafgaande 
periode was afgesloten. Op de vraag of hij ooit 
ernaar._v:erlangd heeft om, evenals zijn_groot'la- -
der en zijn vader, zelf ook predikant te worden, 
antwoordt hij: 'Nee, ik heb heel bewust daar 

ziekenhuis dat buiten de directe zorgverlening 
valt, maar dient om die zorgverlening optimaal 
te laten verlopen.'(In omroepkringen spreekt 
men b.v. van het facilitaire bedrijf NOB, dat 
zelf geen uitzendingen verzorgt, maar erkende 
omroeporganisaties technisch ondersteunt). 
'Om deze studie af te ronden heb ik een half 
jaar stage gelopen in een psychiatrisch zieken
huis op Curaçao,' zegt Ard. 'In 1994 ben ik 
afgestudeerd en ik ben daarna als stafmedewer
ker Civiele Dienst in het ziekenhuis in Emmen 
aan de slag gegaan'. Het is ook het jaar waarin 
hij in het huwelijk treedt met Mariëtte Koops 
die hij, omdat ze daar als laboratoriumassistente 
werkzaam is, in het ziekenhuis in Emmen had 
leren kennen .. ALspo~di.g--v~rwisselt Ard de;<;e 
betrekking voor een leraarsbaan in Brabant: hij 
gaat aan het Willem van Oranje-

Femke Mathanja 
Vreugdenkil 

16-7- '97- 19-2- '99 

noemt ook namen van locaties als de Ark en de 
Botter in Bunschoten en het in oktober 2000 
geopende logeerhuis. De locaties de Ark en de 
Botter zijn ook de plaatsen waar Ard met z'n 
zoontje Theo verbleef, toen het drama met 
Femke zich afspeelde .... 

Ze woonden toen nog in Bunschoten: Ard, 
Mariëtte, Theo en Femke VreugdenbiL 'Toen' 
is vier jaar geleden: vrijdag 19 februari 1999, 
laat in de middag, na een autorit (met pech) 
heen en terug naar Dedemsvaart voor een 
verjaardagsvisite, het tijdstip waarop het 
vreselijke gebeuren plaatsvond. 
'Femke scharrelde bij mij in de keuken rond 
toen ik ging pannenkoeken bakken. Even later 
was ze in de kamer aan het spelen. Opeens 
hoorde ik rare geluidjes. Ik keek meteen de 
kamer in en daar lag ze in de voorkamer, voor 

de verwarming, op haar rug te 
niet voor gekozen .. ' Hij gaat toegepaste 
huishoudwetenschappen studeren in Groningen, 
waar hij de specialistenopleiding facilitaire 
dienstverlening volgt. Dat vereist enige 
toelichting. Je kunt bij zo'n woord als facilitair 
denken aan het bijvoeglijk naamwoord facile in 
het Frans, wat je gemakkelijk kunt vertalen of 
aan het woord faciliteit waar begrippen als 
gemak, voorziening of ondersteuning in zitten. 
Of zoals Ard definieert: 'Alles in b.v. een 

College in Wijk en Aalburg les 
geven in Huishoudkunde en 
verzorging en wonen met zijn 
gezin in Genderen. 't Was wel 
bijzonder, dat mijn oom 

Maar ze reageerde 
niet meer ... 

kokhalzen. Ik rende erheen, draaide 
haar snel opzij. Braaksel uit haar 
mond viel op de grond, maar ik 
begreep meteen dat ze veel in de 

Ard en Mariëtte Vreugdenkil 

Willem, broer van mijn opa en lange tijd 
predikant in 's-Hertogenbosch, bestuurslid van 
dit college is geweest,' merkt Ard op. Maar na 
een jaar of drie staat de verhuiswagen weer 
voor de deur met een bestemming boven de 
grote rivieren. Ards nieuwe werkkring valt 
onder de zorgsector, een landelijk werkende 
organisatie, de stichting Dit Koningskind, met 
locaties o.a. in Bunschoten en Berkel en 
Rodenrijs, waar mensen met een verstandelijke 
en/of lichamelijke handicap verzorging krijgen. 
De hulpverlening strekt zich ook nog uit over 
tal van kleinschalige projecten, verspreid over 
het gehele land (o.a. in Hardenberg, Dordrecht 
en Barneveld, waar men beschikt over een 
boerderij). Het organisatieschema geeft aan dat 
er een drietal regiomanagers en acht zg. 
clustermanagers werkzaam zijn, van wie Ard er 
een is. Hij vertelt dat hij zijn taak met grote 
tevredenheid uitvoert, hoe moeilijk en complex 
die vaak is, dat zijn permanente aanwezigheid 
in de regio als gevolg van de groei van vraag en 
aanbod ook in deze sector inmiddels noodzake
lijk is geworden en hoe de opvattingen en de 
filosofie over deze vorm van hulpverlening zich 
in de loop der jaren hebben gewijzigd. 'Waar
mee ook een van de redenen is aangegeven 
waarom ik niet teruggegaan ben naar Curaçao, 
waar deze ontwikkelingen nog lang niet zo ver 
zijn ' , zegt hij , terugkomend op een eerder 
aangeroerd onderwerp van het gesprek. Hij 
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longetjes had. Ik tilde haar op om 
haar te laten spugen of hoesten zodat ze het 
kwijt zou zijn. Ik gilde: 'Femke, Femke!' Maar 
ze reageerde niet meer, ze was buiten bewust
zijn'. 
Dit zijn de aangrijpende eerste zinnen die 
Mariëtte Vreugdenbil optekent in het boek 
'Uitzien naar Vader', dat zij samen met haar 
man Ard heeft samengesteld. Een boek waarin 
zij nauwkeurig zwart op wit vastgelegd hebben 
wat er zich na deze verschrikkelijke momenten 
heeft afgespeeld en wat er nog gedaan is om een 
fatale afloop te voorkomen. Maar helaas lukt 
dat niet en komt er een eind aan een nauwelijks 
begonnen -Femke is geboren op 16 juli 1997-
mensenleven. 
'We wilden vastleggen wat we voelden op de 
momenten, de uren, de dagen na het sterven. 
Hoe we aankeken en opzagen tegen de begrafe
nis, de kracht die we kregen, maar ook de 
zwakke momenten. Ons menszijn en de nietig
heid in dit overweldigende gebeuren. Het 
verwerken en plaatsen van zoveel pijn', aldus 
staat in het voorwoord te lezen. 
leder mens verwerkt zijn verdriet op zijn eigen 
wijze. Je stelt dat ook vast als je de cursief in 
het boek gezette tekst, die van Mariëtte is, legt 
naast de in romein gezette tekst van Ard. 
Mariëtte heeft daar wel een verklaring voor, die 
hierop neerkomt, dat zij een vrouw en hij een 
man is en dat zij veel meer in de gelegenheid is 
geweest om over haar verdriet met anderen te 



praten dan hij. Een belangrijke bindende kracht 
is het geloof dat deze ouders bezitten. Kinderen 
krijg je maar te leen. God heeft graag kinderen 
om zich heen, denkt Ard hardop op een moment 
waarop Femke nog opgebaard in haar bedje 
ligt. Gemoedsbewegingen die doen denken aan 

komen de herinneringen aan Femke boven. Ook 
in de kerk. Het is nu meer met vlagen. Als ik 
Arjan zit te voeden moet ik er regelmatig aan 
denken hoe het geweest zou zijn als Femke er 
nog wel geweest zou zijn. Dat zijn momenten 
dat ik haar heel concreet mis'. 

Pas later is bij Ard en Mariëtte de dichter Martinus Nijhoff, die 
God naar de wereld ziet kijken 
en naar kinderen voor een 
venster. 'Dan lacht Hij en 
wenkt zoals een Vader doet' . 

Is schrijven ontdekken het idee opgeko~en om hun 
dagboeknotities m boekvorm te 

wat gelooft? laten verschijnen. Ze hopen dat 

Maar het gemis is soms niet te dragen: Mariëtte 
krijgt last van hyperventilaties en Ard, die 
wekenlang niet naar zijn werk gaat, blijkt zich 
intensief te gaan bezighouden met de vraag of 
de reanimatiebehandeling van de weekendarts 
wel juist is geweest. Hoewel de twijfel blijft, 
besluit hij op een bepaald moment een einde te 
maken aan al die overwegingen omdat hij er 
alleen maar boos om wordt en zichzelf ermee 
heeft. 

ook anderen die in soortgelijke 
omstandigheden als zij verkeerden, troost en 
steun erin zullen vinden (Het boek 'Uitzien naar 
Vader' is uitgegeven door Uitgeverij Kok in 
Kampen en het kost Euro 9.90. Publiciteit kreeg 
het inmiddels o.m. bij de EO- radio en tv en in 
het Nederlands Dagblad). 
In het proces van verwerking van het verdriet 
over het overlijden van Femke heeft naast het 
vaste geloof, dat ze in de hemel is, het schrijven 
van de dagboeknotities een belangrijke rol 
gespeeld. Dat geldt zowel voor Mariëtte als 
voor Ard. Mariëtte hield al een dagboek bij 
zoals vele moeders dat doen. Maar schrijven 
over je diepste eigen gevoelens die je aanvanke
lijk totaal overmeesteren, is jezelf tegenkomen. 
Het is onthullend. Zonder ordening lukt het niet, 
meent Ard. Is schrijven onder die omstandighe
den wat de Amerikaanse beeldhouwer David 
Hare zo formuleerde ook ontdekken wat je 
gelooft? Ard en Mariëtte onderschrijven 
het. 'We schreven wat we voelden eerst op en 
pas daarna lazen we elkaars teksten en maakten 
we elkaar deelgenoot van onze emoties en de 
diepte van ons verdriet'. Het opschrijven van 
wat er in je omging was soms van zo'n belang, 
dat -zegt Mariëtte- 'je soms, 

Ard, Arjan, Theo en Mariëtte Vreugdenhit 
(Dochter Ellen is even een tukje gaan doen) 

Ard en Mariëtte Vreugdenhil wonen inmiddels 
al weer een paar jaar in Zeewolde. Hun 
gezinnetje is na de komst van Arjan ook nog 
uitgebreid met een dochtertje Ellen. Ard hoeft 
niet meer zoveel als vroeger van hot naar her te 

reizen omdat hij fulltime in 

In een wat latere fase van het rouwproces -zo 
staat het ook in het voorwoord- 'trok de mist op 
en was er weer meer zicht op de wereld om ons 
heen'. Ard gaat weer aan het werk, wordt 
tijdelijk waarnemend regiomanager, maar er 
komt nog zoveel op hem af, dat hij na een 
maand of vijf voor deze opdracht moet 
bedanken. Mariëtte raakt in verwachting, al lijkt 
het aanvankelijk mis te gaan. Heellangzaam 
blijkt hun kleiner geworden wereldje weer wat 
groter te worden. Afgezien van de momenten 
waarop Ard zegt het niet meer te zien zitten en 
Mariëtte zich druk over hem maakt. Tien dagen 
vóór de 19< februari, Femkes overlijdensdatum, 
wordt er een zoon geboren: Arjan, 'helemaal 
gaaf en gezond,' aldus Mariëtte, die er aanvan
kelijk niet genoeg van krijgt om naar haar zoon 
te kijken. En Ard? Die maakt een gedicht: 

geloof het of niet, naar de avond 
verlangde om je te kunnen 
terugtrekken en om weer te 
kunnen gaan schrijven'. Maar ze 

Een goed ritme in het 
gezin hervonden 

zijn werkomgeving bezig 
moet zijn. Mariëtte is weer 
begonnen met een dagboek en 
werkt eenmaal per week 

Wat God belooft zal altijd zijn, 
Hij zorgt voor jou, je bent zijn kind. 
Jij, nieuw leven, broos en klein, 
genadig door Hem::.elf bemind. 

Is het verdriet om Femke verdrongen? Mariëtte: 
'Alles is anders geworden. Pas als Arjan slaapt 

hebben er ook veel over gesproken, met elkaar, 
met familieleden, met vrienden en bekenden. 
Zegt Mariëtte: 'Het is ons verdriet en als je wilt 
dat de mensen om je heen met je meevoelen, 
dan moet je daarom vragen door over je verdriet 
te praten. Als je niet iets van jezelf geeft, krijg 
je er ook niets voor terug. ' 

Hardlopen en kanker 
Dr. G. Vreugdenkil (K XI k, 2), oncoloog, werkzaam op de afdeling Interne Genees
kunde van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, nam ruim een jaar geleden 
een prijzenswaardig initiatief. Zelf een actief beoefenaar van de atletieksport zette hij 
het project Hardlopen voor Kanker voor de (regionale) Stichting Aandacht op. Wat de 
bedoeling van dit project is komt duidelijk tot uiting in een persoonlijke bespiegeling 
die in bijgaande kolommen is weergegeven. 

Ik zet het gesprek voort: 'Sorry voor de 
onderbreking! Ik kan je ziekte dus niet meer 

buitenshuis in het Medisch Centrum in Zeewol
de. Aan het eind van het gesprek zegt Ard: 'We 
hebben een goed ritme in ons gezin weten te 
vinden mede dank zij ons geloof. Maar er zijn 
tal van zaken waarop we anders blijven 
reageren dan andere mensen ... 

Jaap 

Aangekomen op de atletiekbaan stel ik vast dat 
ze goed bezig zijn met de warming-up. Ik baal 
dat ik weer geen tijd gehad heb om iets te eten. 
Ik kan ook nooit eens rustig beginnen hier. 
Honger, te weinig tijd en pijn onder aan mijn 
voet. ' t Zit allemaal weer lekker tegen! 
Tijdens de intervaltraining hoor je afwisselend: 
wie maakt die schema's toch?; het gaat veel te 
langzaam. Dan weer: we gaan te hard, jongens, 

Zij: 'Als je nu zegt, dat je de oorzaak van mijn 
ziekte niet meer kunt behandelen, wat bedoel je 
dan eigenlijk?' 
Ik: 'Daar bedoel ik dit mee: je hebt verschillen
de behandelingen gehad om je kwaal tegen te 
houden. In het begin hebben we geprobeerd je 
te genezen en toen dat niet meer lukte wilden 
we je ziekte remmen. Dat is een tijdje gelukt. Ik 
denk dat ook dat nu niet meer mogelijk is.' 

tegenhouden. Maar ik zal wel 
proberen je klachten zo mild 
mogelijk te houden en er alles aan 
doen dat je geen pijn zult hebben.' 
Zij: 'Bedoel je dat ik dood ga?' 

Prestaties na 
behandeling 
tegen kanker 

inhouden. Of: oh, het is een 
rustweek. Nou, ik dacht dat het een 
snelle week was. Toch wel gezellig 
en ongecompliceerd eigenlijk! Vlak 
voordat ik het ziekenhuis verliet, 
heb ik m'n patiënte morfine 

(Op dat moment gaat m'n pieper. Het is mijn 
vrouw. Of ik nu wel of niet nog naar huis kom 
of direct naar de atletiekclub ga. Ik zeg dat ik 
langskom en haar spullen zal meenemen). 

Ik: 'In zekere zin wel ja.' 
Zij: 'Hoe lang heb ik nog?' 
Ik: 'Tja, dat is altijd moeilijk te zeggen in deze 
fase. Er kunnen complicaties optreden en dan 
kan het snel gaan. Ik vrees dat je rekening moet 
houden met enkele weken tot maanden ... ' 

gegeven, herinner ik me. Zelf voel ik nu ook 
morfine in m'n lijf. Dat komt door het lopen. 

vervolg op de volgende pagina 
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3 november 2002: 
Art en Annemarie Vreugdenhit bereiken de 
finish van de marathon van New York. 

Tijdens de intervaltraining is de productie van 
eigen morfines en adrenalines het hoogst. Ik 
heb geen honger meer en ach, die voet, dat is 
eigenlijk maar slap gezeur. Ik voel mij 
uitstekend iedere keer na het lopen. Zij zal zich 
vast wel wat minder lekker voelen na die 
morfinebehandeling .. . 
Een. week later hebben we de marathon van 
Eindhoven gelopen. Het ging goed, ongelooflijk 
die tijd: 3 uur 42 min. en Annemarie, 

haar kinderen als voor haar werk. Ik heb haar 
toen gevraagd deel te nemen aan het project 
Hru:dlopen voor Kanker voor de Stichting 
Aandacht. Je wilt op die manier laten zien dat je 
na deze ziekte en de diverse behandelingen 
zeker nog in staat bent topprestaties te leveren. 
Bovendien willen wij zo geld inzamelen voor 
de genoemde stichting om in Eindhoven een 
inloophuis voor (ex-) kankerpatiënten in te 
richten. Ik weet bijna zeker dat het haar gelukt 
zou zijn een topprestatie te leveren Maar wat er 
gebeurd is, toont de relativiteit aan van 
prestaties en persoonlijke records die iedere 
loper op zichzelf natuurlijk wel leuk vindt. Ik 
las in een krant ooit eens een ingezonden brief 
van een patiënt, die zich stoorde aan het door 
mensen van Studio Sport gecreëerde beeld, dat 
wielrenner Lance Armstrong van zijn zaadbalk
anker is genezen door intensief te sporten. De 
patiënt vond dat zuur want hij had een uitge
zaaide vorm die niet te genezen was. Je moet je 
daarbij wel realiseren, dat zaadbalkanker, hoe 
uitgebreid ook, nu eenmaal een ziekte is die 
goed reageert op behandeling. 
Een andere relativering: tijdens mijn eerste 
halve marathon werd ik ingehaald door een ex
kankerpatiënt van mij. Je eerste gedachte is: 
Nou zeg, maar direct daarna realiseer je je dat 
hij na zo'n zware behandeling toch maar weer 
is gaan trainen. Dat is pas een prestatie! Geen 
gekanker ( ... ) op het weer met het oog op de 
beste tijd die je ooit gelopen hebt, maar gewoon 
met hernieuwde moed opnieuw starten. Zo is 
uiteindelijk het prQ~t...Hllrdlopen voor Kanker 
voor de Stichting Aandacht ontstaan. Marathon
loper Cor Vriend heeft een aantal keren 
getraind met de (ex-)patiënten, hun (eventuele) 
partners en een aantal hulpverleners. Een groot 
aantal van de deelnemers heeft op 13 oktober jl. 
in Eindhoven de halve marathon uitgelopen. 
Dank zij de medewerking van de Stichting 

mijn vrouw, één minuutje meer. Dat 
geeft een enorme rust; kunnen we de 
marathon van New Y ork rustig 
lopen. Ik baal, dat we zo weinig tijd 
hebben en tussendoor ook nog even 
naar het buitenland moeten. 

Vreugdenhil, 
running for 

the kick 

Marathon Eindhoven, een aantal 
bedrijven, de lopers en een groot 
aantal vrijwilligers is er flink wat 
meer geld ingezameld dan 
verwacht. Dankzij de media is de 

Te weinig tijd om te lopen, maar dat mag 
gelukkig toch niet zoveel nu, wil je je lijf niet 
overbelasten. Mijn patiënte is inmiddels buiten 
bewustzijn. Ze heeft vanwege de pijn een 
hoeveelheid morfine nodig die vele malen 
hoger is dan ik bij het lopen van vijf marathons 
zou aanmaken. Door zelf morfine aan te maken 
beschermt de natuur ons dus tegen spierpijn als 
gevolg van hoge inspanningen. Dat heeft de 
Schepper goed geregeld! Nu haar ziekte 
voortwoekert kan de natuur haar evenwel niet 
langer beschermen. Als arts sta ook ik machte
loos. We moeten ons helaas voorbereiden op 
het ergste, zeg ik tegen haar echtgenoot. Het 
onvermijdelijke kan niet langer worden 
voorkomen: ze zal binnenkort stoppen met 
ademhalen. En zo gaat het ook, 24 uur later .. . 
U moet weten, dat deze 38-jarige vrouw zes 
maanden geleden nog trainde voor de halve 
marathon van Eindhoven. Ze deed mee aan ons 
sportrevalidatieproject na chemotherapie 
wegens kanker. Ze had die behandeling 
uitstekend doorstaan en was zeer gemotiveerd 
om snel te herstellen, zowel voor haar man en 

gedachte, dat je na kanker tot 
minder in staat zou zijn, voor een belangrijk 
deel teruggedrongen. 
In de maand maart van het vorige jaar kreeg een 
32-jarige patiënt van mij , die emstig ziek was 
geweest, de laatste van zijn acht chemokuren, 
die hij overigens goed verdroeg. Hij startte met 
het project, was duidelijk te dik, had blessures 
in het begin en een knieblessure waarvoor tot 
aan de marathon begeleiding van een sportarts 
noodzakelijk bleek. Maar hij moest en zou die 
marathon uitlopen! Ik zag hem in korte tijd 
afvallen en versnellen. Bij de policontroles ging 
het gesprek vrijwel alleen over het lopen. En 
dan is het zover en dan loopt hij zijn eerste 
halve marathon onder de I uur 50 min. Nota 
bene: ik liep mijn eerste in 1 uur 58 min. met 
misschien één keer een paracetamolletje in de 
voorafgaande zes maanden . En het was toen 
natuurlijk wel echt warm .. 
Toen we op zondag 3 november jl. de marathon 
van New York liepen had ik het weer zwaar, 
omdat ik slecht geslapen had en drie weken 
ervoor de Eindhovense marathon had gelopen. 
Wat een leed toch! Ik zag mensen 'running for 

dad ', ik zag diverse blinden lopen en een bijna 
blinde vrouw werd vijfde bij de dames. Ik zag 
veellopers van 'Fred 's team' van het Fred 
Hutchinson's Cancer Centre. Ik zag een groep 
vrouwen 'running against breast cancer' en een 
man 'against melanoma'. En ik zag Vreugden
hiJ- evenals Annemarie deed ik er 3 uur 58 min. 
over- 'running for the kick .... ' 

Er is toch iets met dat hardlopen en een goed 
doel. Sommigen zeggen dat dat is om je eigen 
schuldgevoel te compenseren, schuldgevoel 
omdat je veel tijd steekt in de training en je 
grotendeels met jezelf bezig bent. Wie weet! 
Niettemin draag ik het project Hardlopen voor 
Kanker voor de Stichting Aandacht een warm 
hart toe. Ook dit jaar zal dit waarschijnlijk weer 
van start gaan. Ik hoop dat vele (ex-)kankerpa
tiënten en hulpverleners, betrokken bij de 
oncologische zorg, met de (halve) marathon van 
Eindhoven in 2003 zullen meelopen. 

Art Vreugdenbil 

Vreugdenhilkroniek 
De gegevens hebben ditmaal betrekking op mutaties 
in de burgerlijke stand tussen 1 juli en 31 december 
2002. 

GEBOREN 
06-08-2002 te Capelle a/d IJssel , Noël Shivas en 

Yari Savier, zonen van Jasper 
Vreugdenhil (K XII a.2) en Desirée 
Zuidhoorn, geboren 21 mei 1968 te 
Rotterdam, dochter van Gornel is 
Zuidhoorn en Elisabeth de Ruyter. 

03-10-2002 te Utrecht, Sarah Elisabeth, dochter van 
Frederik Antonie Willem VreugdenhiJ 
(N X y.3) en Jozina Catharina Verschoof, 
geboren 26 november 1971 te Ede 

18-11-2002 te Delft, Bas Machiel, zoon van Willem 
VreugdenhiJ (0 XI w.1) en Jacqueline 
Dorothea van der Caay. 

GETROUWD I Partnerschap aangegaan 
13-09-2002 te Nijmegen, Samuël Rudolf Arie 

VreugdenhiJ (N XI f.2) met Berber Maria 
To/sma, geboren 29 juli 1978 te 
Apeldoorn, dochter van Roelof Tolsma 
en Ybeltje Tol. 

27-09-2002 te Naaldwijk, Richard Marcel Vreug
denhiJ (C XI u.3) met Wilhelmina 
Johanna Maria Krouwer, geboren 25 
december 1963 te Monster, dochter van 
Jacobus Dingemans Jozef Krouwer en 
Johanna Kok. 

OVERLEDEN 
14-07-2002 te Amersfoort, Aartje Langbroek (NIX n). 
14-08-2002 te 's-Gravenzande, Jan VreugdenhiJ (D Xe). 
17-08-2002 te Maassluis, Albertje van Heijst (N X ak). 
08-10-2002 te Voorburg, Harmina Gerharda 

Reimes (K X d}. 
17-10-2002 te De Lier, Cornelia VreugdenhiJ (K XI ac.4). 
08-12-2002 te 's-Gravenhage, Jacobus Verhulst (0 

VIII d.2) 

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

Secretaris, Aat 
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Có • Naar schatting vijf procent van 
alle kinderen krijgt, sinds dil in 1998 

1'1 \ door een wetswijziging -destijJ's ook in 
\I,J de Vreugdeschakel aan de orde gesteld

mogelijk is geworden, de achtemaam van 
de moeder. Aldus lazen we kortgeleden in 
NRC Handelsblad, maar dit nieuws zal 

ong~wijfeld ook in andere kranten en tijd
schriften gemeld zijn. Bron was een schrijven 
van het :Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het 
ministerie van justitie na een breed opgezet 
onderzoek. Een andere constatering: stellen die 
voor de naam van de vader kiezen, doen dat om 
de traditie in stand te houden. Nog een 
constatering: als er problemen bij de naamge
ving van babies ontstaan, spelen schoonfamilies 
daarin geregeld een rol. Zij willen voorkomen 
dat hun familienaam uitsterft. Tja, op zichzelf is 
daar natuurlijk weinig tegen in te brengen. 
• Wist u dat er op het voormalige Nieuw 
Guinea (het later Irian Jaya en kennelijk nu 
Papoea geheten eiland in voormalig Neder
lands-Indië) naamgenoten wonen en werken? 
We ontvingen een knipsel uit het Vaassens 
Weekblad, behelzend een bericht met foto van 
het pilotenechtpaar (en twee kindertjes) 
Geerten en Jessica Vreugdenhil, werkend voor 
de MAF, een luchtvaartbedrijf dat zonder 
overheidssubsidies luchtverbindingen voor 
kerken en hulporganisaties verzorgt naar 
ziekenhuizen, vluchtelingenkampen en 
duizenden andere afgelegen bestemmingen 
wereldwijd. Een aantal bedrijven in Vaassen 
voerde actie voor hen en daarop werd -aldus het 
genoemde weekblad- enthousiast gereageerd. 
Fijn voor de naamgenoten en voor wat zij doen e Waar ook met enige spontaneïteit op 
gereageerd zou moeten worden, is op de 
volgende door Maarten Vreugdenhit te Dieren 
(K XI j) samengestelde tekst: 'Mijn huis draagt 
het passende opschrift IJsselvreugd, want ik 
woon aan de rivier. Ongetwijfeld zijn er veel 
meer namen van huizen, van firma's enz. -denk 
aan Vreugde Tours- waarin onze familienaam is 
verwerkt. Graag even melden waarna de rij 
wordt gepubliceerd.' Tot zover Maarten. Een 
leuk idee. En als u, lezers, dat ook vindt, dan 
zorgt u voor 'de rij'. Afgesproken dus! e Werk 
aan de winkel geldt in ander opzicht voor Loes 
van Dalen-Vreugdenkil (K X e, 3) uit Hille
gom, die in de Provinciale Zeeuwse Courant 
onthulde, dat ze een boek schrijft over een kind 
dat als pleegkind op Walcheren wordt geplaatst. 
Een persoonlijk verhaal dus omdat ze in de 

oorlogsjaren herhaaldelijk op Walcheren 
verbleef. Ontzettend leuk voor haar om zo bezig 
te kunnen zijn. Beloofd: we komen er op terug! 
• Terugkomen doen we zelf nu ook en wel op 
Karel Looman, de aangetrouwde schilderende 
familiegenoot uit Ede, die maar blijft schilde
ren, exposeren, organiseren en nu ook een 
kunstkalender met werken van Edese kunste
naars heeft helpen samenstellen. Liever dan op 
te sommen wat er geëxposeerd wordt, ditmaal 
het advies om Karel te bellen (0318-616272) en 
een afspraak te maken voor een bezoek aan zijn 
atelier, Klinkenbergerweg I in Ede (nadere 
aanduiding: op de hoek van het Heuvelsepad, 
dichtbij gemeentehuis, Oude Kerk en 'Achter
doelen' ( winkelcentrum/ parkeergarage), 
Overigens: zonder afspraak is het · ate!ler ' · 
's zaterdags van 14-17 uur open! e Nog meer 
over schilderende familiegenoten? Ja, want ook 
Pita Vreugdenhit-Groen (K XI m), uit Ernst, 
die al eerder in deze en andere rubrieken vat\ dit 
blad figureerde, exposeerde in de afgelopen 
maanden schilderijen in Bosch en Duin, in 
Londen -waar zeven stillevens te zien waren en 
er drie aangekocht werden- en Nieuwkoop 
(expositie in Hoeve Rijlaarsdam tot en met 16 
februari 2003) .• Maar onze familie telt 
behalve schilderende al dan niet aangetrouwde 
naamgenoten ook kunstenaars van het woord. 
Tot hen behoort Maarten (J. M. A.) Biesheuvel 
wiens moeder een VreugdenhiJ (K IX b, 2 ) 
was. Interviews met hem in de afgelopen 
maanden in Vrij Nederland, HP/ De Tijd en 
NRC Handelsblad. 'De reden,' aldus Vrij 
Nederland, 'is dat hij na jaren uit het dal is 
opgekrabbeld. Hij schrijft weer.' En verder 
o.m.: 'Biesheuvel is altijd een man geweest van 
krankzinnige uitersten. Soms fabuleerde hij tot 
hij er bij neerviel, en componeerde het ene 
verhaal na het andere -in totaal schreef hij 3200 
bladzijden proza, en zijn er van hem, inclusief 
het boekenweekgeschenk 'Een overtollig mens' 
1,2 miljoen boeken in Nederlandse huiskamers 
terechtgekomen- en soms kwam er niets'. Titel 
van zijn nieuwste bundel verhalen is 'Oude 
geschiedenis van Pa die leefde als een dier want 
hij schaamde zich nergens voor en hij was erg 
practisch'. Het huisblad Spoor van de NS wist 
nog te melden, dat ook 'Eva's keuze' uitkomt, 
een boek met de favoriete verhalen van 
Maartens echtgenote Eva . • Uit een ons 
overhandigd knipsel uit De Volkskrant viel af te 
leiden, dat Dick Vreugdenhit, directeur van de 
basisschool Prinses Irene in Den Haag -eerder 
in ons familieblad in de schijnwerpers gezet in 

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

afschrift STICHTINGSAKTE Familiestichting Vreugdenhil 
BOEK Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, bijkans vier eeuwen 
genealogie door J. Verhulst (475 blz.) 
reproductie FAMILIEWAPEN, ware grootte, met toelichting 
borduurpatroon FAMILIEWAPEN, A3-formaat, met toelichting 
HERINNERINGSBORD Vreugdenhillendag 6 oktober 1990 (Delfts blauw) 
BALPEN (met inscriptie Familiedag Vreugdenhil1995) 
VREUGDENHILLENMOK, wit met donkerrode opdruk 
DEELVERGROTING KAART van CRUQUIUS (met vermelding 
Vreugdenhilse laantje) 

€ 3,50 

€ 35,00 
€ 11,50 
€ 1,50 
€ 9,00 
€ 3,50 
€ 5,75 

€ 3,40 

Het bestelde artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantooruren) kunt u 
uw bestelling echter ook afhalen bij onze secretaris Aat Vreugdenhil, Molenaarlaan 21, De Lier. 
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verband met een tv-serie- weigert illegale 
kinderen die bij hem op school zitten, bij de 
politie te melden. Hij is niet de enige die dat 
standpunt inneemt: ook de Algemene Vereni
ging van Schoolleiders (A VS) denkt er zo over. 
e Uit andere berichtjes die ons werden 
toegezonden, blijkt dat schaatser André 
Vreugdenhit nauwlettend gevolgd wordt door 
de Westlandse pers, dat rayonkantonnier Cor 
Vreugdenhit (C XI g) optimistisch blijft 
ondanks de toenemende milieuvervuiling en dat 
kassenbouwer Arie Vreugdenhit (D XI g) op 
het Naaldwijkse Wilhelminaplein een huzaren
stukje uitvoerde, door hem zelf betiteld als een 
' tussendoortje' e En dat -laten we hen niet 
vergeten- Aad Vreugdenhit (C XI u) en Jo 
Vreugdenkil-van den Bos te De Lier en 
Johannes M. Eijgenraam en Leuntje Cornelia 
Eijgenraam- Vreugdenhit (J X e,3) te Den 

.. Hoorn in 2002 40 jaar getrouwd waren en 
Adrianus Vreugdenhit (D XI a) en Maria 
Vreugdenhit-Post te 's Gravenzande 50 jaar. 
Alsnog onze verlate felicitaties! We houden ons 
graag aanbevolen voor toezending van recente 
nieuwtjes voor de volgende rubriek! 
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Advertenties: 
Voor Vreugdenhillen en niet-Vreugdenhillen is er 
gelegenheid in de Vreugdeschakel te adverteren. 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de 
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financieel steunen, dan wordt dat zeer op prijs 
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