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Arie Vreugdenbil bepaalde het gezicht van het bedrijf 
Als je het curriculum vita·e van Arie Vreugdenhil (N XI f) uit Hardenberg onder ogen 
krijgt kun je slechts concluderen dat deze 63-jarige domineeszoon een veelzijdige 
naamgenoot is, die de kunst van het woekeren met tijd in de loop der jaren onder de 
knie heeft weten te krijgen. En -zo denk je verder- hij moet natuurlijk ook flink wat 
affiniteit hebben met wat hij doet, want anders -om maar een voorbeeld te noemen
word je als jongetje van 15 jaar geen kerkorganist en houd je dat geen bijna vijftig 
jaar vol. Dat orgel bespelen zal dus vast en zeker veel meer inhouden dan routineus de 
gemeente begeleiden bij het zingen van Opent uwe mond. 
Bovendien blijkt hij ook nog twee jaar dirigent van een zangkoor te zijn geweest en 
dus moet hij wel van muziek houden. Wat we in ieder geval zeker weten, is dat hij van 
zijn werk hield. 

Deze zomer nam hij afscheid van dat werk: 35 
jaar was hij zeer actief in de meubelbranche 
bezig geweest. Na zijn hbs-tijd en het vervullen 

hield hij een aantal maanden geleden een 
afscheidsspeech waarvan het blad Meubel als 
volgt verslag deed: ' Arie Vreugdenhit vertelt 

van zijn militaire dienstplicht 
had hij tussen 1962 en 1968 
o.m. eerst nog gewerkt bij 
Jonker Fris in Heusden voordat 
hij de wereld van de meubelfa-

Hij excelleerde in de 
communicatie 

voor ongeveer een honderdtal 
vrienden, familieleden, klanten 
en collega ' s met veel liefde 
over de meubelbranche. Hij had 

brikanten binnenstapte. Tijdens een te zijner ere 
georganiseerde afscheidsreceptie in het Atrium 
van het Home Trade Center in Nieuwegein 

zich dan ook grondig voorbe
reid door al zUn oude agenda' s nauwkeurig 
door te bladeren. In 1968 debuteerde hij in de 
meubelindustrie door voor meubelfabriek De 

Ster in Geldermalsen te gaan 
werken. Tien jaar later kwam 
hij bij Vroomshoop Hout & 
Staal in de gelijknamige plaats. 
'Het was wel even wennen in 
die nieuwe omgeving,' vertelt 
hij.'Maar toch heb ik mij altijd 
op m'n gemak gevoeld'. 
VreugdenhiJ vond het destijds
we spreken over de jaren 
zeventig- niet onbelangrijk dat 
Vroomshoop financieel gezond 
was en overigens nog steeds is . 
' Ik heb behoorlijk veel 
bedrijven zien verdwijnen in 
Nederland, dat heeft mij wel 
eens verbaasd. Namen van 

Arie Vreugdenhil en zijn 
echtgenote A/i Verhoef tijdens 
Arie 's afScheidsreceptie 

Ineens was hij er weer ... 

In 1972 verscheen bij de Amsterdamse uitgeverij Meulenhoff het 236 pagina's omvat
tend boek In de bovenkooi, waarin 28 verhalen stonden. Kort na het verschijnen van 
dit boek werd de schrijver de Alice van Nahuys-prijs toegekend, een onderscheiding 
van de Vereniging van Letterkundigen voor het beste literaire debuut in twee jaar. 
Het was het debuut van Jacob Maarten Arend (Maarten) Biesheuvel die op 23 mei 1939 
in Rotterdam werd geboren en wiens in 1976 overleden moeder Huihertje een Vreug
denbil (K X b,2) was. In 1964 had Maarten overigens in het Hollands Maandblad al 
eens een verhaal onder de titel Het lieveheersbeestje gepubliceerd. 

Ten geleide 
In dit laatste nummer van 2003 maakt u kennis 
met een naamgenoot die zijn sporen heeft 
nagelaten in de meubelbranche en met een 
Vreugdenhil die een onvergetelijke reis maakte 
naar New Y ork. Ook wordt ruimschoots aandacht 
besteed aan schrijver Maarten Biesheuvel wiens 
moeder een Vreugdenhil was en die na lange tijd 
weer een bundel verhalen publiceeFde. Behalve 
de vaste rubrieken treft u in dit nummer ook 
bijdragen -in proza en in poëzie- uit de lezers
kring aan, waarvan er enkele al een paar maal 
noodgedwongen moesten overstaan. Met deze 
bijdragen zijn wij zeer ingenomen en wij willen 
alle afzenders daar nog eens hartelijk voor 
dankzeggen. 
Uiteraard hopen wij dat wij ook volgend jaar weer 
op deze vorm van medewerking mogen rekenen. 
Zoals u weet kan die bestaan uit een door u zelf 
samengestelde tekst dan wel uit een schriftelijke 
of telefonische tip of toezending van een knipsel 
uit een krant of tijdschrift waarin een of meer 
naamgenoten ter sprake komen. Als u overweegt 
op een van deze manieren mee te werken aan het 
eerstkomende (februari)nummer van ons familie
orgaan , doet u dit dan s.v.p. vóór half december 
a.s. of zoveel eerder als mogelijk is. Bij voorbaat 
onze dank voor uw reactie. U kunt schrijven of 
bellen naar de redactie -voor het adres zie het 
colofon- of een e-mail sturen naar de website van 
onze familiestichting en ook dat adres vindt u in 
het colofon. 

Redactie 

meubelfabrikanten als Bol & Sharp, Pronk en 
Rohec zijn inmiddels allemaal verdwenen'. 
Tijdens de speech, die hij aankondigde met: 
'het zijn maar drie A4-tjes hoor' bedankte hij 
vooral de heren Henk Dekker -de huidige 
directeur- en voormalig directeur Henk 
Schuurman, beiden aanwezig tijdens de 
receptie . Arie Vreugdenhil: 'Ik ben de heer 
Schuurman veel dank verschuldigd, vooral 
doordat u mij de vrijheid gaf om 'het gezicht 
naar buiten toe' te zijn voor Vroomshoop.' 
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In de loop van de jaren '70 en '80 verschenen 
van Maarten Biesheuvel tal van verhalenbun
dels. ( Behalve het meer dan twintig maal 
herdrukte In de bovenkooi met o.a. het 
onvolprezen Brommer op zee, zijn dat o.a. 
Slechte mensen (1973), Het nut van de wereld 
(1975), De weg naar het licht (1977), De 
verpletterende werkelijkheid (1979), Duizend 
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Aan de verslaggever van het blad Meubel 
onthult onze naamgenoot o.m. dat hij de 
branche prachtig vindt, vooral doordat er bij 
meubels een hoop emotie komt kijken. Arie 
Vreugdenhil: 'Het heeft te maken met smaak 
van de mensen, het is een erg emotioneel 
product. Blijkbaar past dit goed bij mij, ik heb 
me er in ieder geval altijd goed bij thuis 
gevoeld'. 
Tijdens de receptie kwam ook de directeur van 
de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, 
Harry Nieuwenhuis, aan het woord. 'Er zit 35 
meubelindustrie in jouw hart en dat is iets om 
trots op te zijn', zo meende hij. 'Jij stond in de 
branche bekend als 'meneer Vroomshoop', was 
het gezicht naar buiten. Ik vroeg me af, toen ik 
bezig was met de voorbereiding op vandaag, 
wanneer ik je heb ontmoet. Ik kon dat niet meer 
achterhalen want je was namelijk altijd overal. 
Je kent ook zo goed als iedereen '. Nieuwenhuis 
vertelt uitgebreid over de CBM-activiteiten van 
de heer Vreugdenhil. Zo maakte hij o.m. deel 
uit van de sectie woonmeubelen. Volgens hem 
een zeer nuttige denktank die regelmatig met 
nieuwe ideeën komt. Na afloop van zijn verhaal 
roemt Nieuwenhuis VreugdenhiJ om zijn 
betrouwbaarheid en oprecht karakter en hij 
speldt hem de Gouden Speld van de CBM op. 

Ook de huidige directeur van Vroomshoop- hij 
volgde in 1998 zijn schoonvader Henk Schuur
man op- Henk Dekker komt naar voren. Hij 
refereert -aldus nog steeds het blad Meubel
o.a. aan de periode waarin Vroomshoop een 
enorme groei doormaakte. 'Begin jaren'90, wij 
hadden net veel investeringen achter de rug, 
steeg plotseling de vraag naar slaapplaatsen 
enorm. Arie aeeft destijds een grote bijdrage 
geleverd aan de groei van Vroomshoop. Nu 
gaat het allemaal iets moeilijker, maar de omzet 
is hier stabiel gebleven. Dat komt voornamelijk 
doordat we ons blijven onderscheiden van de 
concurrentie.' Hij roemt Arie VreugdenhiJ 
vooral om zijn communicatieve kwaliteiten. 'Hij 
excelleerde in de communicatie, zowel binnen 
als buiten het bedrijf. Wat dat betreft was hij 
echt van onschatbare waarde.' Tot zover de 
citaten. 

Het moet voor Arie Vreugdenhil, zijn echtgeno
te en hun twee zonen -met Tim, predikant in 
Aalsmeer, werd via de Vreugdeschakel eerder 
al eens kennis gemaakt- een gedenkwaardige 
dag zijn geweest daar in Nieuwegein . Nog even 
terug naar Arie VreugdenhiJs curriculum vitae. 
Hij blijkt ook heel wat werk in commissies in 
de meubelindustrie te hebben verzet, veel 
arbeid op kerkelijk terrein te hebben verricht, 
o.m. als ouderling van de Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt) van Heemstede en Hardenberg
Oost, functies in de politieke partij GPV zowel 
gemeentelijk als provinciaal te hebben uitgeoe
fend, leider en/of voorzitter van jeugdverenigin
gen te zijn geweest, kortom een ambitieuze 
VreugdenhiJ die van tal v;m markten thuis is. En 
blijft, want het lijkt bijna onvoorstelbaar dat 
iemand van 63 zoals hij het overal ineens voor 
gezien zou houden. Het ga hem en de zijnen 
goed! 
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Ze vlogen elkaar opge_wekt in de haren 

In het artikel 'Eer aan generatie K IX b' in de Vreugdeschakel van februari 2002 
werd gewag gemaakt van op hoge toon gevoerde discussies in het huis van opa en oma 
Vreugdenbil (K IX b) in Rotterdam. Ook Loes van Dalen- Vreugdenhil (K Xe, 3) 
herinnert zich deze familiale huiskamerstrijd nog goed. 'Ik denk :wat dat betreft 
vooral aan oma's verjaardag, die altijd op Tweede Kerstdag werd gevierd', schreef ze 
me. 'Mijn mooiste herinneringen zijn die aan de manier waarop de krakelende ooms 
dan als één man naar de schuif van de kachel doken als oma even naar de keuken 
ging. Het was er altijd stervenskoud, dus die schuif ging dan helemaal open. Als oma 
weer binnenkwam toonde zij zich verbaasd over de 'hoge' temperatuur en schoof hem 
prompt weer dicht, waarna er niets anders opzat dan eensgezind verder te bibberen'. 
Wat Loes zich ook nog herinnert is, dat op het hoogtepunt van het gekrakeel één van 
de tantes olie op de golven placht te gooien door in de schuifdeuren Stille Nacht te 
gaan zingen. 

Opvallend is, dat Loes van Dalen een kleine 
tien jaar geleden aan deze levendige discussies 
heeft gerefereerd in een Hillegoms kerkblad. In 
een stuk aan de redactie, over een ander 
onderwerp, schreef ze toen opgegroeid te zijn in 
de vooroorlogse sfeer van twee goed-gerefor
meerde families . 'Families', voegde ze eraan 
toe, 'die na kerktijd de zojuist aangehoorde 
preek aan een nabeschouwing plachten te 
onderwerpen en daarbij nogal eens uiting gaven 
aan zeer verschillende inzichten. Geen wonder. 
Met elkaar konden ze bogen op drie dominees 
en nog eentje in spé, die de discussie op 
theologisch niveau wensten te houden. En 
verder bestonden ze uit een heel stel andere 
mensen, die op meer praktische wijze binnen de. 
kerk actief waren en dus op grond dáárvan hun 
duit in het zakje deden. Los van elkaar waren 
deze familieleden opgewekte, aimabele mensen. 
Bij elkaar -in de huiskamer van één van de 
oma's- vlogen ze elkaar al even opgewekt in de 
haren. De jongere generatie was daaraan 
gewend en stoorde er zich niet aan. Integendeel. 
Vlak voor of net in de oorlog -het was in elk 
geval nog in de tijd van De Standaard- ont-

brandde in oma VreugdenhiJs achterkamer een 
dispuut over de verrijzenis van Christus: was 
Hij opgestáán of opgewékt? De genoemde krant 
had daar een artikel aan gewijd en dat was 
voldoende aanleiding voor een debat, waarbij 
de koffie koud en de cake vergeten werd. Eén 
van mijn neefjes en ik zaten als gewoonlijk 
ergens op de grond, met een stapel oude boeken 
en de poes, en hoorden het rumoer boven onze 
hoofden aan. Toen het tot mij doordrong waar 
het debat over ging, verbaasde mij dat. Ik stond 
op en sprak: 'Hij rees uit 't graf door eigen 
kracht'. Zo stond het immers in 'Daar juicht een 
toon, daar klinkt een stem'. Einde discussie, 
naar mijn idee. En inderdaad. Men zweeg, 
staarde mij verbluft aan en barstte vervolgens in 
lachen uit'. 
Loes sloot dit gedeelte van haar stuk in het 
kerkblad af met de mededeling, dat de laatste 
(toen nog levende en inmiddels ook overleden} 
tante het voorval niet was vergeten en nog 
plezier kon hebben om Loes' optreden -ze was 
toen een jaar of vijf- van meer dan vijftig jaar 
geleden. 

Jaap 

Vreugdenbilgedicht 
In Vreugdeschakel nr. 43 van juni 1999 stelden wij u mevrouw Louis a M (Loekie) VreugdenhiJ 
(D IX k,l) uit Duiven voor. In de afgelopen maanden ontvingen wij van deze inmiddels 90-jarige 
naamgenote een treffende poëtische bijdrage met een boodschap, die wij- met dank aan de maak
ster- graag hierbij doorgeven. 

De Vreugdenhillen begonnen met twee mensen 

die voldeden aan de toen gestelde wensen: 

'veel kindertjes' was het motto 

en -net als wel eens bij de lotto-

weinig werd een heleboel. 

Die hadden allemaal hetzelfde doel: 

de expansiepolitiek der lage landen 

had met de Vreugdenhillen goede banden: 

op alle plaatsen op deez' aarde 

bewijzen zij hun waarde. 

Want één wordt straks tweeduizend koppen. 

Hun expansiedrift is niet te stoppen. 

Van Australië tot Portugal, 

van India tot Senegal, 

van Curaçao tot de Antillen, 

het zit vol met Vreugdenhillen. 

Maar denk daarover niet te licht 

want dit verstoort 't ecologisch evenwicht. 

Laat ook plaats voor vogels, planten, dieren 

die nog het krimpend oerwoud sieren. 

Zij hebben óók recht om te leven 

En die ruimte moeten wij hun geven. 

Dus Vreugdenhillen, en iedereen! laat gezond 

verstand u drijven, 

Laat deze wereld leefbaar blijven! 
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vlinders (1981), De angstkunstenaar (1987), 
Carpe Diem (1989) en (in de jaren '90) Het 
wonder. In 1988 schreef hij ook het boeken
weekgeschenk Een overtollig mens. Biesheuvel 
toonde aan een belangrijk en oorspronkelijk 
schrijver te zijn en bovenal ook uitermate 
leesbaar te kunnen schrijven. Veel lovende 
kritiek viel hem ten deel om zijn weelderige 
stijl, die sierlijk en onnavolgbaar werd ge
noemd. Hij was -aldus één van de vele over 

sterer Lyceum liep het niet zoals het had moeten 
lopen. Maarten werkte een tijdlang in de 
Rotterdamse haven, maakte zeereizen tot de 
Rotterdamse waterschout hem op medisch 
advies zijn monsterboekje afnam. Hij bezocht 
ook nog een avondschool , maar een staatsexa
men mislukte. Maartens toenmalige arts 
adviseerde hem toen het laatste jaar van het 
stedelijk gymnasium in Schiedam te volgen en 
dat leverde het gewenste resultaat op. Vervol
gens ging Maarten rechten studeren in Leiden. 
Hij deed in vier maanden zijn kandidaats maar 
raakte -zoals hij dat zelf typeerde- in een 

hem gemaakte kwalifice
rende opmerkingen in de 
jaren ' 70 en '80 -'een 
beminnelijke zonderling, 
een kindse gek van tegen 

Een belangrijk en 
oorspronkelijk schrijver 

godsdienstcrisis die 2 Y, jaar 
zou duren. Hij moest in die 
periode ook een maand of 
vijf opgenomen worden in 

In een NRC-interview naar aanleiding van het 
verschijnen van Oude geschiedenis van Pa zegt 
de ' absurdistische romanticus bij uitstek' -om 
nog eens zo'n kwalificerende opmerking die 
over hem gemaakt is te gebruiken- dat hij veel 
onzin ziet en 'dat je het dan ook zo opschrijven 
moet'. Ook het verhaal over de dood van Pa in 
deze bundel komt ter sprake. Vastgesteld wordt 
dat Maarten Biesheuvel veel over zijn vader 
geschreven heeft. 'Ik heb meer een vader- dan 
een moederbinding', vindt hij zelf. Citaat uit 
het verhaal: 'Ik kwam bij Pa. De sleutel had ik. 
Pa lag in bed. 'En daar is Maarten', zei hij 
vriendelijk. 'Wat kan ik nou nog voor u doen, 
Pa?' vroeg ik. 'Karnemelk met stroop', zei hij. 
Ik ging het voor hem halen maar 't werd een 
smeerboel. ~Ik ben haast dood', zei hij, 'maar ik 
wil je nog één ding zeggen'. Hij lag ca. een Y, 
uur met zijn duimen te draaien en toen zei hij : 
'Aardigheid. Dat je een beetje aardigheid hebt 
in alle verschijnselen en vraagstukken en dat je 
een beetje aardig bent voor mens en dier.' Hij 
ging verliggen. 'Ik sterr, zei hij, 'dag Maar
ten '. Nou ja, Vader was dood, en het gekke was 
hij leefde niet meer. Een hikje en een snikje en 
weg was hij. Moeder was er toen nog niet. Ja, 
en't was een wonder dat wij niet zongen'. Einde 
citaat. 

de veertig, die zijn publiek om zijn vinger wist 
te winden'. Ook werd van hem gezegd dat hij 
een turbulent verteller was en dat hij aan de 
romantische dichter/schrijver J.J. Slauerhoff 
deed denken. 
Vele jaren is het stil geweest om Maarten 
Biesheuvel, maar eind vorig jaar verscheen bij 
Meulenhoff een bundeltje verhalen onder de 
(lange) titel Oude geschiedenis van Pa die 
leefde als een dier want hij schaamde zich 
nergens voor en hij was erg praktisch. Daarin is 
een twintigtal verhalen bijeengebracht en een 
vijftal daarvan is nog nooit eerder gepubliceerd. 
Andere verhalen verschenen eerder in een 
bibliofiele editie, in een speciale uitgave als 
nieuwjaarsgeschenk_Jjfin.Jite.raire_ tijdschriften. 

In Maarlens jeugdjaren -de familie Biesheuvel 
was van Rotterdam naar Schiedam verhuisd, 
waar vader Cornelis archivaris was op de 
scheepswerf Wilton-Fijenoord- werd het 
ouderlijk huis door een (tijd)bom getroffen. Op 
het Vlaardingse Christelijk Groen van Prin-

Maarten Biesheuvel in de bibliotheek van het 
Vredespaleis. Een portret gemaakt door 
Charlotte Mutsaers (Collectie Letterkundig 
Museum, Den Haag) 

een psychiatrische inrichting. 
Niettemin kon hij toch afstuderen. Maartens 
bijvakken waren Russisch recht en de Russische 
taal. Na zijn studie slaagde hij voor het examen 
Bibliotheekwetenschappen evenals zijn vrouw 
Eva (Gütlich) -hun relatie dateert van de 
gymnasiumtijd in Schiedam- die Russisch heeft 
gestudeerd. Biesheuvel was o.a. werkzaam als 
bibliothecaris op het Vredespaleis en als 
information officer in het European Translation 
Centre in Delft. Maarten is ere-burger van 
Leiden . 

Een roman schrijven is Maarten Biesheuvel tot 
dusver niet gelukt. Ooit had hij een manuscript 
geproduceerd, dat 200 volgetikte vellen, ruim 
400 pagina's in een boek, omvatte. 

In een ander interview uit die periode in Vrij 
Nederland schrijft redacteur Onno Blom, dat 
Maarten Biesheuvel tot dan toe 3.200 bladzij
den proza schreef en dat er inclusief het 
boekenweekgeschenk Een overtollig mens van 

'Toen ik het manuscript 
doorlas,' vertelde hij jaren 
geleden aan een verslagge
ver van de Haagse Post, 
'vielen mij de schellen van 
de ogen. Het was een nep

De (boks)wedstrijd 
met Maarten 't Hart 

lijkt verloren 

hem 1,2 miljoen boeken in 
Nederlandse huiskamers 
zijn terechtgekomen. Dank 
zij valium en Trilafoon -
aldus Onno Blom- is 

boek. Totaal mislukt'. Hij had zo graag de 
schrijver Maarten 't Hart, zijn vriend, laten zien 
dat ook hij een roman kon schrijven. 'Tussen 
Maarten en mij is een soort bokswedstrijd aan 
de gang, en die wedstrijd begin ik helaas te 
verliezen', aldus BiesheuveL Dezelfde 
Maarten't Hart gaf ooit eens te kennen, dat als 
je met Maarten Biesheuvel op stap ging er altijd 
wel wat geks gebeurde. 'Hij heeft een geheim
zinnig vermogen om juist altijd daar te zijn 
waar de gekste dingen gebeuren'. 

3 

Maarten Biesheuvel ca. 1 Y, 
jaar geleden weer voorzichtig begonnen met het 
maken van aantekeningen, die tot de verhalen
bundel Oude geschiedenis van Pa -'de langste 
titel ooit uit de geschiedenis van de Nederland
se letterkunde', vindt Blom- hebben 
geleid.'Maar als Eva er niet was geweest,' zegt 
Biesheuvel, ' liep ik nu als een hulpeloze over 
straat. Eva geeft me mijn pillen. Zij is mijn 
engel. Een vrouw uit duizenden, schrijf dat 
maar eens op ... ' 



Een onvergetelijke reis met onverwacht resultaat 

Zoon Pieter (toen 32 jaar) komt vorig voorjaar thuis in Maassluis met een inschrij
vingsformulier voor de marathon van New York op de proppen en vraagt zijn vader 
Kees (66) of hij met hem mee wil gaan. Mede door het aandringen van moeder Betty 
(60) -zelf zegt ze niet mee te zullen gaan omdat zij per se niet wil vliegen- wordt 
besloten deel te nemen aan een door radio Rijnmond georganiseerde groepsreis met 
o.a. verslaggever Hans van Vliet. Zo luidt de inleiding van Kees Vreugdenhits reisver
slag. Hij Iaat ook nog weten, dat hij de looptrainingen van zijn zoon gaat bekijken en 
aan de voorbesprekingen voor de reis zal deelnemen. 

Maanden later gebeurt er iets verschrikkelijks: 
als gevolg van een acute hartstilstand overlijdt 
Kees' echtgenote Betty op 17 augustus. Het 
echtpaar is net weer thuis van een fietsvakantie 
in Oostenrijk. Er volgen turbulente weken. En 
dan komt onvermijdelijk -je kunt het niet 
vooruit blijven schuiven- het moment waarop 
antwoord moet worden gegeven op de vraag 

Na een extra lange nachtrust moet Pieter die 
niet geheel fit is, last van z'n keel heeft en zich 
wat grieperig voelt, de volgende morgen al om 
06.30 uur opstaan voor de eerste training. Hij 
gaat er wel heen maar komt hoestend terug. In 
zijn verslag geeft Kees VreugdenhiJ uiting aan 
zijn verbazing over het enorme assortiment 
waaruit het Amerikaanse ontbijt bestaat. Er 
worden die morgen radioprogramma's opgeno
men en daarna staat er een excursie met 
deskundige, Nederlands gesproken begeleiding 
en een boottocht op het 

De aankoop van het familiewapen 
voor zijn zoon Pieter, de aansporing 
van onze secretaris om een reisver
slag te maken en het artikel in het 
februarinummer van de Vreugde
schakel over joggen en kanker, 
waarin ook de marathon van New 
York ter sprake kwam, vormden 
aanleiding voor Cornelis Vreugdenhil 
( N X ak) uit Maassluis om zes 
blocnotevelletjes over zijn trip naar 
New York vol te schrijven. Een 
samenvatting van Kees' belevenissen 
treft u in bijgaand~ kolommen aan. 

Zaterdag 2 november is aangebroken. Opstaan 
om 05.30 uur. Wat later die ochtend allemaal 
verzamelen bij de bus die het gezelschap naar 
de tuin van het gebouw der Verenigde Naties 
brengt. Daar vindt om 08.30 uur de start plaats 
van de Friendships Run. Wie doen er mee? 'Wij 
allemaal,' meldt Kees. 'Alle niet Amerikanen 
kunnen en mogen aan deze race meedoen en dat 
waren er vandaag meer dan 10.000. Hardlo-

pend, joggend, wandelend 

hoe het nu moet met die geplande reis naar New 
York. Kees VreugdenhiJ schrijft er dit over in 
zijn reisverslag: 'Het gezin sprak er openlijk 
over en kwam tot de conclusie dat in de geest 
van moeder Betty zou worden gehandeld als de 
reis zou doorgaan'. Weliswaar komt Pieter nog 
met bezwaren omdat hij vindt zich als gevolg 
van alle beslommeringen niet goed te hebben 
kunnen voorbereiden, maar vader Kees zegt, dat 
Pieter zich voor hem niet hoeft te bewijzen. 

programma. Met name 
Ground Zero, waar tot voor 
kort de Twin Towers 

Verslag gedaan door een 
blije en trotse vader 

(ook Pi eter in verband met 
het filmen), dwars door 
New York naar de finish in 
het Central Park. Een 

'Als jij de finish haalt, is dat voor mij voldoen
de!' verzekert hij zijn zoon. 

Op maandag 28 oktober vorig jaar belt Pieter 's 
nachts om tegen half drie zijn vader met de 
begroetingskreet: 'Good morning, this is your 
captain'. Via dochter Ingeborg die de heren weg 
zal brengen, arriveren vader en zoon bij het 

stonden, Wall Street en 
China Town waar -zo deelt Kees mede- 80.000 
Chinezen wonen, maken de grootste indruk op 
de schrijver van het reisverslag. 

De volgende morgen - weer vroeg- gaat vader 
Kees met zoon Pieter mee om de training te 
filmen. Later gaan de beide heren de startnum
mers voor de zg. Friendships Run van zaterdag 
en voor de marathon (plus chip) van zondag 
afhalen. Weer een tijd later staan ze beiden in 

Navotel in Rotterdam en 
vandaar gaat het verder met 
de bus naar Schiphol. Met 
een vertraging van een uur 

Handelen in de geest 
van moeder Betty 

de lift op weg naar de 86' 
verdieping van het Empire 
State Building. 'Groots', 
noemt Kees het uitzicht 

stijgt het vliegtuig op om iets over negen uur 
plaatselijke tijd. De landing in New York vindt 
plaats om even na elf uur, eveneens plaatselijke 
tijd. (Het tijdsverschil bedraagt 6 uur- jv) Na 
een als eerste kennismaking bedoelde rondrit 
door de stad stopt de bus bij het hotel Rampton 
Inn. Kees vermeldt dat er een welkomstborrel 
wordt aangeboden in Chi Chi, waar ook een 
maaltijd wordt gebruikt. Later in zijn verslag 
legt hij uit, dat Chi Chi het restaurant is waar 
lopers en supporters dagelijks ontbijten, waar de 
gehele groep (203 personen) kan dineren en 
waar de programma's over de reis van Radio 
Rijnmond voor het thuisfront worden gemaakt. 

Vader Kees en zoonPieteraan de Hudson met 
de sky line van New York op de achtergrond. 
Centraal staat het Empire State Building 

ondanks de nevel die boven New York hangt. 
Vervolgens gaan vader en zoon shoppen in wat 
Kees aanduidt als 'het grootste winkeltje van de 
wereld, Macys.' Kees komt bij wijze van 
spreken superlatieven te kort: 'Geweldig!' Het 
is tijd daarna voor een flinke wandeling op 7th 
Avenue. 's Avonds -na een lopend warm buffet
is er een Hollandse avond georganiseerd in het 
hotel. 'Maar', meldt Kees, 'dat vonden we maar 
niets. We zijn onze indrukken gaan verwerken. 
Tot nu toe is het een fijne reis maar het is aan te 
raden te proberen onze gedachten te. ordenen'. 

Het is inmiddels donderdag geworden, een vrije 
dag. 'De eerste', stelt Kees VreugdenhiJ vast. 
Vader en zoon maken wandelingen, genieten 
van het fraaie herfstweer, shoppen wat, sturen 
een e-mail naar Vlaardingen, zitten lekker te eten 
en concluderen, 'dat er weer een dag voorbij is 
en dat het allemaal toch wel erg snel gaat.' 
Ook de volgende vrijdag is een vrije dag, die 
o.m. besteed wordt aan het brengen van een 
bezoek aan de St. Patriek Cathedra!. Citaat van 
Kees: 'We gaan erheen om er een lichtje aan te 
steken zoals wij altijd deden als we in het 
buitenland waren. Een lichtje voor al mijn 
kinderen en kleinkinderen maar nu in de eerste 
plaats voor mijn vrouw, voor ma, voor oma. 
Een stil moment in zo'n wereldstad'. Vader en 
zoon lopen die dag ook o.a. over Broadway, 
door het Central Park en bezoeken een museum. 
'Prachtig!' becommentarieert Kees. 

onvergetelijke happening! Al het verkeer stond 
stil op de te passeren kruispunten met een 
stoïcijnse agent ervoor'. 's Avonds gaan vader 
en zoon aan de pasta voor de marathon 'waar', 
tekent Kees op, 'de hele reis om begonnen was.' 
Alles wordt klaar gelegd voor de volgende dag, 
de tas ingepakt, snel nog even naar de bijeen
komst waar de laatste instructies voor de lopers 
worden gegeven en dan vroeg naar bed: 21.00 
uur. 

En dan de grote dag: zondag 3 november. 
'Normaal', schrijft Kees in zijn reisverslàg, 'sta 
ik zondags om 08.00 uur op om om 09.30 uur in 
de kerk te zijn. Maar nu is het anders. We staan 
om 06.45 uur op. Om 08.15 uur worden de 
lopers uitgezwaaid door de supporters'. Pieter 
gaat starten met als inzet een halve marathon te 
lopen of tot het 28 km-punt om een indruk te 
hebben van hoe het in New York tijdens zo'n 
marathon toegaat. Uit Kees' verdere verslag 
blijkt, dat Pieter veellater dan 11.00 uur start 
omdat er 30.000 lopers moeten gaan beginnen 
aan hun race. Maar. .. . Pi eter meldt zich ' fris 
van geest ' met wat lichte krampverschijnselen 
om 14.50 uur op het 28 km-punt. Hij eet er wat, 
hij drinkt er wat en vervolgt zijn marathontocht 
hij ziet wel wat er gaat gebeuren. En om 15.40 
uur gaat Pieter de finishlijn over. Totaal 
onverwacht. Kees meldt in zijn verslag: 'n 
Geweldig moment toch voor een loper om dat 
voor de eerste keer mee te maken!' De dolge
lukkige Pieter is alle spierpijn en vermoeidheid 
gauw vergeten. Er is feest in het hotel 's avonds 
en er is Lee Towers die zingt: 
New York-New York! 

Aan alles komt een eind. Maandag 4 november, 
laat in de middag, vliegen ze terug naar 
Schiphol. 'Een onvergetelijke reis', concludeert 
Kees, 'vol indrukken. Een reis met een toch nog 
onverwacht resultaat van één van mijn kinde
ren. Een reeks belevenissen waarvan verslag is 
gedaan door een blije en trotse pa met een 
vroege instemming van en opgedragen aan ma!' 
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Hij was er ook weer 

't Was wekenlang snikheet op de camping in 
het zuiden van Frankrijk waar we in juni weer 
vertoefden. Vaak een niet verkoelende warme, 
forse landwind overdag, 's nachts slapen in de 
caravan bij een kamertemperatuur van om en 
nabij de dertig graden en zwemmen in de 
Middellandse Zee met een watertemperatuur 
van 26 à 27 graden, wat ook al niet zo verkoe
lend werkt. Of er ook nog leuke dingen waren? 
Nou, reken maar, volop! Wij waren er dus en 
ook onze Middelburgse kennis en zijn partner 
behoorden tot de geregistreerde gasten. 
'En', vroeg ik hem al gauw na de begroetingsri
tuelen, 'Eilandbewoners gelezen?' Hij reageer
de daarop met een enigszins gecompliceerd 
relaas over navragen naar Cootje Kramer
Vreugdenhils proefschrift in enkele boekhan
dels en bibliotheken zonder het gewenste 
gevolg. 'Maar', zei hij, 'ik zit op een tennisclub 
van een mannetje of twaalf in Middelburg en 
toen ik mijn. medespelers vroeg of zij ooit van 
Eilandbewoners hadden gehoord bleken er 
zeker vier het boek met heel veel interesse 
gelezen te hebben'. 'Geven die reacties je geen 
aanleiding om het zelf toch ook eens in te 
zien?' vroeg ik voorzichtig. ' Je laat me niet 
uitspreken, Jaap: ik heb me ernstig voorgeno
men om, als ik weer terug ben in het Zeeuwse, 
naar de stadsbibliotheek te gaan en het daar op 
te vragen. Ze hebben het daar vast wel'. 
Zekerheidshalve -ik wil nu eenmaal weten wat 
hij ervan vindt- maakte ik met hem de afspraak 
dat, als hij het dit najaar nog niet te pakken 
heeft kunnen-kFijgen, ik het bij hem ga 
aanreiken in de Zeeuwse hoofdstad. Je moet 

wat voor je nicht over hebben, nietwaar? 
Voorlopig houdt u zijn commentaar dus nog te 
goed en horen we ook na verloop van tijd wat 
hij van Janse van Biggekerke vindt. Als hij 
überhaupt over deze man een mening heeft ... 

Bij de volgende ontmoeting op het strand heb ik 
hem ter lezing Maarten Biesheuvels Oude 
geschiedenis van Pa overhandigd. De droge 
humor van Maarten -die dus ook al in de 
familie zit en over wie u meer leest op andere 
pagina's in dit nummer- was aan hem en zijn 
partner wel besteed. Met name het verhaal (Hoe 
de pelikaan aan zo'n grote snavel komt) dat de 
schrijver een schoolmeester laat vertellen over 
slechte mensen die van een kerk een zwembad 
met 3 m hoog water hadden gemaakt, in de 
preekstoel een duikplank zagen, het dak van de 
preekstoel als hoge wip gebruikten en de 
collectezakken als badmutsen over hun oren 
trokken, had grote hilariteit veroorzaakt. Hoe 
komt iemand op het idee. 'Er komt ook nog een 
gereformeerde schrijfster Jacoba M Vreugden
hit in één van Biesheuvels verhalen voor', 
merkte mijn Zeeuwse kennis op.'Is zij verzon
nen of bestaat zij?' Ik gaf hem enige informatie 
over deze te vroeg gestorven tante, in de jaren 
dertig één der belangrijkste protestants
christelijke schrijfsters die o.a. redactrice van 
het letterkundig tijdschrift Ontmoeting was en 
literaire boeken schreef als 7 Pedagogen en ik, 
Terug naar Teresia, Een meisje als Lientje en de 
Stem van de stomme. 'Kijk eens aan' , stelde hij 
vast, 'een heel schrijverscollectief al die 
Vreugdenhillen en hun nakomelingen'. 

Toen Anita Vreugdenhil dit voorjaar werd 
geïnterviewd voor het juninummer was zij 
nog in afWachting van de dag waarop haar 
de graad van doctor zou worden toege
kend. Hier is dit moment in beeld gebracht: 
op 9 mei ontving zij in Maastricht na ver
dediging van haar proefschrift uit handen 
van haar promotor prof dr. W. A. Buurman 
de officiële oorkonde 

Ik trots! Maar op dat moment vlogen er met 
veel lawaai vijf helikopters laag over en woei 
door een nijdige rukwind mijn pas zelf met de 
hand gewassen zonnepet de zee in. Nat en wel 
viste ik mijn hoofddeksel op. 'De ene dag heb je 
geluk, de andere dag wat meer' , zegt Maarten 
Biesheuvel in zijn boek van zijn tante Jacoba 
M. geleerd te hebben. Grinnikend zat mijn 
Middelburgse vriend het allemaal aan te zien. U 
hoort van hem over een tijdje, laten we hopen, 
opnieuw wat meer! 

Jaap 

Maarten gesnapt bij 't kaarten 
Heel vroeger schijnt fietsen op zondag in sommige kringen als zondig te zijn be
s<:houwd. Maar omdat, evenals zeden en gewoonten ook bepaalde opvattingen 
kunnen veranderen, is men daar anders over gaan denken. Zo zullen er tegenwoordig 
weinig nieuwe kerken worden opgetrokken zonder dat er aan ruimte voor een fietsen
stalling is gedacht. Zou het ook zo zijn gegaan met de opvattingen over het kaartspel, 
dat mijn vader zaliger als ik mij goed herinner ooit betitelde als 'het duivels prenten
boek'? Het is mij nooit duidelijk geweest waarom kwartetten en bamzaaien wel 
mochten en petoeten en pesten niet. 

In een boekje dat in 1983 verscheen ter 
herdenking van het 25 -jarig bestaan van het 
gebouw van de Gereformeerde Kerk van 
Maasland staat op pagina 25 dit te lezen: 'Het 
kaart-spel wordt als zondig en verkeerd 
ervaren. Als ds. Diemer (de plaatselijke 
predikant-red.) -nadat hem is verteld dat daar 
wordt gekaart- bij één van de gemeenteleden 
binnentreedt, zijn de jongelui inderdaad aan het 
kaarten en de ouders kijken toe'. 
We slaan vervolgens de notulen op van een 

In 's-Gravenzande woont op de Poelkade 
een gezin in een huis op een huis: Jelle 
Siebren Vreugdenhil (D XII a) en zijn 
vrouw en kinderen. Hij stuurde ons deze 
foto met de vermelding dat het om een 
oorlogswoning gaat, gebouwd door 'de 
opa van mij11 ma '. Op de toenmalige 
schuur (het witte gedeelte) bouwde hij in 
de oorlog het bovenhuis 'zodat wij een 
goed uitzicht hebben over het Westland'. 

kerkeraadsvergadering die begin maart 1870 
gehouden werd, en lezen daar het volgende: 
'Daar den Leeraar E. Diemerdoor een lit of l 
leden der gemeente te weten is gekomen, dat er 
bij Maarten Vreugdenhij (lid der gemeente) in 
huis met de Kaarten gespeeld word, is den 
Leeraar des avonds den 22 February bij ge
noemd lit in huis gegaan, en heeft bevonden, 
dat Maarten met Jacob Boer en Willem vd Mark 
(levende leden) met de Kaarten zaten te spelen 
en geld op tafel, en Dirk Mostert (ook levend 

lit) er naar zat te kijken, ook in het bijzijn 
van de vrouw Cornelia van Zijl, litmaat'. De 
tekst gaat verder: 'Den Leeraar eischt de Kaar
ten, die worden Z.E.W. gewijgerd, doch bij 
aanhoudend vragen, bekomt hij de Kaarten, 
werpt ze in de brandende kagchel en de speelers 
worden door den Leeraar ernstig volgens ambt 
en pligt vermaand en de ouders worden tegen de 
aanstaande kerkeraadsvergadering uitgenodigd 
om daar te verschijnen'. De ouders komen in 
de kerkeraad die volledig is ingelicht door 'den 
Leeraar'en worden ernstig vermaand.'De heele 
vergadering acht het Kaart en Dobbelspel 
ongeoorloofd en het past nimmer een lit der 
gemeente'. Overigens vinden sommige 
kerkeraadsleden dat niet alle kaartspelen op één 
lijn gesteld kunnen worden. Als kerkeraads
leden in 1870 dus al gedifferentieerd over het 
kaartspel dachten, kan ik in 2003 met een gerust 
geweten met mijn kleinkinderen, als ze dat 
vragen, een potje pesten (met kaarten) mee gaan 
zitten spelen ... De teksten die aanleiding 
vormden tot het schrijven van deze bijdrage 
werden mij toegestuurd door Cootje Kramer
Vreugdenhij (K X f, 2) te Waalre, die ze op haar 
beurt kreeg van een goede kennis, wiens over
grootvader (van moederszijde) ooit in de kerke
raad in Maasland zat. Maar of dat de kerkeraad 
van maart 1870 was, is mij niet bekend. 
Evenmin of de gesnapte Maarten ooit nog met 
'de Kaarten' heeft durven spelen... Jaap 
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~ g<wmdoo ~ ok " dit o=m" io d< 
ff \ brievenbus krijgt is het als het ~lemaal 
\I,J goed gaat ook nog oktober. De tijd dus 

van het najaar, van de herfst, van de de
pressies, de periode 'waarin alles zich 
terugtrekt, de takken in hun bomen de 

bomen in hun wortels, de mens in zijn dromen' 
(Vict r Vroomkoning). En, 'kijk eens om je 
heen,' r,gept de enkele jaren geleden gestorven 
dichter/schrijver Bert Schierbeek ns toe: 'de 
bomen staan e roesten I in de herfstwind I de 
boeren verbranden ï de resten van de zomer'. 

e Zo, deze poëtische 'ontsporing' mocht wel 
eens ' n keertje, hè! Terug nu naar het spoor dat 
naar de Vreugdenhillen leidt. In het blad Zuid
Wester werd onlangs de loftrompet gestoken 
over Gerrit Vreugdenhi/ (C XI ac) uit ' s -Gra
venzande, speciaal om zijn inzichten en toe
komstverwachtingen. Gerrit is iemand die een 
bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de sa
menleving. Hij was initiatiefnemer en stimula
tor van het inmiddels met succes zo goed als 
afgeronde herverkavelingsproject De Kreeklan
den. Drie jaar geleden stopte hij met tuinen 
maar hij wordt nog regelmatig gevraagd mee te 
denken in de veranderingsprocessen in het 
Westland. 'Ik geloof in de herstructurering van 
de glastuinbouw en blijf me er dus voor inzet
ten,' vindt deze gewaardeerde naamgenoot en 
communicatievaardige Westlander • 
Maar over Vreugdenhillen, hun nakomelingen 
of aangetrouwden wordt ook wel eens sceptisch 
geschreven. Achterpagina-vrijdagcolumnist 
Max Pam deed dat in NRC Handelsblad onlangs 
over Jan en Loes van Dalen-Vreugdenhits (K X 
e,3) schoonzoon Willem Otterspeer die, zoals 
in deze rubriek eerder vermeld is, een biografie 
over de auteur Willem Frederik Hermans 
schrijft. In het tijdschrift Hollands Maandblad 
heeft Otterspeer opvattingen over de opzet van 
deze biografie gepubliceerd waar Max Pam het 
niet mee eens is. Eén van die meningsverschil
len heeft te maken met zg. Aberraties of wel 
afwijkingen van psychische aard. Otterspeer 
acht die ondergeschikt, Pam vindt die ontzet
tend belangrijk, want, zegt hij: 'Hermans was 
de keizer, nee, de god van de aberraties!' Hij 
beschuldigt Otterspeer er tenslotte van zijn 
biografie niet met het begin maar met het eind 

te beginnen . • Nu verblijft de aangevallene in 
de U.S .A . om daar een half jaar les te geven. 
Wat hij van Max Pams kritiek vindt, is voor
alsnog onbekend. Maar stel dat hij t.z.t. die 
kritiek zou willen weerleggen, dan zou hij - 't is 
maar een voorstel- de Vreugdeschakel kunnen 
inschakelen. Waarom niet, je bent lid van de 
familie of je bent het niet. En voor ons familie-

blad zou dat een p.r. van jewelste zijn: (literair) 
Nederland in rep en roer. 'En' .. zouden de 
letterlievenden zeggen, 'hebben we ooit van de 
Vreugdeschakel gehoord? Wat een geweldig 
(familie)blad! Daar moeten we in dit land veel 
meer aandacht aan gaan schenken' . We 
beginnen met het instellen van een prijs voor 
het beste familieblad in Nederland, wat zeg ik, 
het Nederlandse taalgebied. Met een prijs van 
100.000 euro. Wordt natuurlijk gewonnen door 
de Vreugdeschakel: zijn ze in ieder geval tot het 
50-jarig bestaan in 2032 uit de financiële 

zorgen ..... e Ho, ho, ho. Wat zegt u? Een 
tweede ontsporing? Sorry, sorry! In hetzelfde 
dagblad waarin Max Pam zijn kritiek schreef, 
verscheen ook een artikel van Otterspeers 
echtgenote -nee, het ligt/lag niet in onze 
bedoeling een discussie op gang te brengen over 
de vraag of toeval al of niet bestaat! - Dorrit 
van Dalen. Onderwerp: de Wereldbank heeft 
met haar leningen tot verbetering van het 
onderwijs in de ontwikkelingslanden de plank 
flink misgeslagen. Kop boven het artikel: 
Weggegooid geld. Dorrit baseert zich op 
uitspraken van internationale deskundigen. Het 
gaat al 40 jaar zo en er zit weinig of geen 
verbetering in. 'Ideeën van de Wereldbank 
verdwijnen trager dan het zwerfvuil,' zo wordt 

veelzeggend geconcludeerd e De Tweede 
Kamer moet zich nog buigen over eventuele 
aanpassing van de wet waarin de naamskeuze . 
van geboren kinderen is geregeld, lazen we 
onlangs in het Algemeen Dagblad. Wat die 
aanpassing zou inhouden en wanneer dat beslag 
krijgt is onbekend. Toch schijnen er volgens 
deze krant mensen te zijn, die het niet eens zijn 
met de conclusie, dat de nieuwe wet -van kracht 
sinds I 998- in zijn opzet geslaagd is, dat de 
meeste ouders snel en gemakkelijk een besluit 
nemen over de achternaam van een geboren 
kind en tevreden zijn over het verloop van het 
onderling overleg. 'Maar dat zegt niets over de 
gelijkwaardigheid tussen de ouders", aldus de 
tegenstanders. Uiteindelijk krijgt de man toch 
gelijk, omdat hij het recht aan zijn kant heeft en 
daarom heeft het geen z in om te gaan strijden. 

e Een der meest regelmatig in ons familieblad 
genoemde naamgenoten is schaatser André 
Vreugdenhil. Deze zomer verspreidde het ANP 
een bericht waaruit afgeleid kon worden dat 
André zich heeft aangesloten bij de Duitse for
matie Team Grefath met trainer Jan Koopmans. 
Volgens André wilde Koopmans hem erbij 
hebben om het niveau op te krikken. André is 
blij met zijn nieuwe ploeg. Het afgelopen 
seizoen sukkelde hij met zijn schildklier en 
presteerde hij onder niveau. Evenals zijn 
ploeggenote Barbara de Loor zou hij samen met 

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 Vreugdenhi l, 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 Vreugdenhi l 1995) 
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. 

-s 

de Duitse nationale selectie op diverse training
stages gaan. We zullen ongetwijfeld weer meer 

van hem gaan horen. • Wij kregen onlangs 
een gele kaart. Een bijzondere. Eigenlijk was de 
kaart meer grijs dan geel. Er stond op: Binnen 
tien minuten is hij van jou ... Verder een afbeel
ding van een niet goed afgesloten (kartonnen?) 
doos met opschrift: 100% Vreugdenhil-100% 
Flexibel. Op de achterkant was geschreven : 
'Nieuwsgierig? Ga naar. .. www.vreugdenhil 
wordt 100% tlexibel.nl'. Nieuwsgierig waren 
wij niet maar we vroegen ons af of er misschien 
een leuk item voor deze rubriek in zat. Dat 
bleek niet het geval want op het scherm ver
scheen een tekst die ons verwees naar de web
master van de site. Maar misschien duiken we 

er later nog wel eens verder in. e Zijn er nog 
meer huizen, firma's enz. die een naam dragen 
waarin onze familienaam is verwerkt? vroegen 
wij u kort geleden in deze rubriek. 'Jawel', 
reageerde Jan Pieter Vreugdenhil (C XII b) uit 
Bleiswijk, 'wij hebben sinds 1987 een bloemen
winkel die we de naam Bloemenvreugd hebben 
gegeven'. Lijkt ons een uitnemende keus! En 
een heel plezierig woord om de rubriek deze 
keer mee te beëindigen ... 
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