
Ten geleide 
Zoeken naar steeds meer innerlijke rust De nieuwigheid van 2004 is er wel af, maar toch 

willen we nog graag kwijt dat onze beste wensen 
u ook dit jaar weer vergezellen! Maak er s.v.p. 
het beste van! Ook wij proberen dat te doen, ook 
al komen wij later dan anders met het eerste 
nummer en is het blad ook nog kleiner dan u al 
enige tijd gewend bent. Hoe dit zij, mede dank zij 
meldingen en tips uit de lezerskring is het echt 
een editie van, over en voor Vreugdenhillen. 
Met wijze woorden en nieuws van voorzitter en 
secretaris, een bijdrage over het hoe en waarom 
van een passie, over een sterke loot aan de 
Vreugdenhillenstam en een exposé van naam
genoten in het nieuws. 

Beste familieleden, 
Het jaar 2003 was een bewogen jaar. Was u vlak 
voor de Kerstdagen ook zo blij even afstand te 
kunnen nemen van alles om u heen? Het was 
echt een jaar vol belangrijke, 
interessante en vaak griezelige 
gebeurtenissen en het lijkt er 
soms wel op dat die elkaar 
steeds sneller opvolgen: de oor
log in Irak, de landelijke verkie
zingen, de geboorte van het 
prinsesje Catharina-Amalia, het 
Najaarsakkoord tussen kabinet 
en werkgevers-en werknemers
organisaties, het voortdurende 
zinloze geweld, de discussie 
rondom de integratie van all
ochtonen, de aanhouding van 
Saddam Houssein. Al deze 
zaken maken indruk op ons en 
vele daarvan veroorzaken een 
wending aan politieke en maat
schappelijke ontwikkelingen, 
ragen enagie van d:e barger.

Zijn in deze veranderingen nu 
tendensen, richtingen te onder
kennen? Met andere woorden: gaan wij met z'n 
allen een bepaalde kant op of zijn het los van 
elkaar staande veranderingen? 
De vraag stellen is niet haar gemakkelijk beant
woorden. Misschien zijn de volgende waarnemin
gen richtinggevend: 

een steeds grotere nadruk op de eigen verant
woordelijkheid, die niet los gezien kan worden 
van de discussie over normen en waarden, 
eigen verantwoordelijkheid ook voor organisa
ties ten opzichte van overheden 
steeds meer duikt het woord transparantie op, 
wat betekent: eerlijkheid, het toegeven van 
fouten, terug durven komen op eerder gekozen 

Van het bestuur 
Jaarlijkse donatie 
Zoals gebruikelijk sluiten wij bij deze eerste edi
tie in een nieuw jaar een stortingsbiljet in voor de 
jaarlijkse donatie. Hoewel dat voor de meeste 
lezers vanzelfsprekend is, moeten wij andere 
naamgenoten en aangetrouwden er nadrukkelijk 
nog eens op wijzen dat, als het financieel niet 
langer haalbaar zou zijn, er snel een einde aan 
de activiteiten van onze familiestichting zou 
komen. Wij sporen daarom iedereen aan het 
stortingsbHjet metterdaad te gebruiken voor het 
overmaken van de donatie. 
In dit nummer kunt u lezen waarom tot een klei
ne verhoging van de minimale donatie tot € 15,
is besloten. Wij zeggen u van tevoren graag 
dank voor uw steun! 

Het bestuur 

uitgangspunten, communiceren over je inten
ties en het evalueren van samenwerking in 
allerlei vormen en situaties 

de wereld dringt zich 
steeds meer aan ons op 
en dichter bij huis breidt 
de Europese Gemeen
schap zich steeds verder 
uit; landen worden steeds 
meer afhankelijk van 
elkaar, economisch zowel 
als politiek; is de wereld
burger in aantocht? 
de belangrijkste waarne
ming is misschien wel 
dat, als gevolg van al die 
veranderingen de mens 
steeds meer innerlijke 
rust moet weten te vin
den. Dat vergt steeds 
meer innerlijke kracht en 
rust. De bron voor deze 
innerlijke rust zal voor -
iedereen verschillend 
zijn. Maar de mens heeft 

een inspiratiebron nodig om een antwoord te 
kunnen vinden op alle veranderingen. 

Als wij met diezelfde ogen naar de situatie 
binnen de Familiestichting Vreugdenhit kijken, 
kunnen wij eveneens constateren, dat de veran
deringen niet van de lucht zijn. De automatise
ring neemt hand over hand toe, wij vragen ons af 
op welke manier wij de volgende familiereünie 
moeten gaan opzetten en de relaties met de fami
lieleden in het buitenland, naar wie we via e
mail op zoek zijn, krijgen steeds meer aandacht. 

Ook nu weer de nagenoeg onvermijdelijke 
vraag: gaat u ook dit jaar weer eraan meehelpen 
dat de edities van de Vreugdeschakel op een 
gevarieerde en aantrekkelijke wijze het reilen en 
zeilen van VreugdenhiJJen overbrengen? We 
gaan daar vanuit en wie dat voor het volgende 
nummer van plan is -een bijdrage inzenden, een 
tip doorgeven of knipsels uit kranten en tijd
schriften over VreugdenhiJJen sturen- moet dat 

\:farr'76ór ITalf"a:pril a.s:tloon of zoveei eerderal 
mogelijk. Voor de adressering verwijzen wij naar 
het colofon in dit blad. Al vast hartelijk dank voor 
uw medewerking! 

Redactie 

sluitend moet blijven. Helaas lukt ons dat steeds 
moeilijker. Na ampel overleg heeft het bestuur 
daarom moeten besluiten het minimale bedrag 
van de jaarlijkse donatie te verhogen van 
€ 11.50 tot € 15.- Wij realiseren ons volledig dat 
in deze tijd van stijgende prijzen de mededeling 
over deze verhoging niet door iedereen positief 

Onze aandacht concentreert 
zich nu op Amerika en 
Canada. Maar ook de rest van 

Automatisering neemt 
hand over hand toe 

zal worden ontvangen. Daar 
bestaat alle begrip voor en wij 
hopen dan ook dat diegenen 
onder u, voor wie een lichte de wereld willen wij in kaart 

brengen. Dat is geen gemakkelijke zaak en van
daar mijn opmerking: .als er onder u geïnteres
seerden zijn die ons daarbij een handje willen 
helpen, zouden wij dat bijzonder op prijs stellen. 

Al deze activiteiten moeten worden gefinancierd 
en ons uitgangspunt daarbij is, dat de exploitatie 

Van het bestuur 
Oproep inzenden foto's 

stijging van het donatiebedrag geen bezwaar zal 
opleveren, ons deze extra steun willen gunnen. 

Hoewel de jaarwisseling al weer enige tijd ach
ter ons ligt, wenst het bestuur u allen alsnog een 
voorspoedig en zinvol 2004 toe. 

Dirk Vreugdenhil, voorzitter 

Wij zouden het erg op prijs stellen familiefoto's van u te ontvangen. Uiteraard krijgt u het origineel terug. Bij 
de foto dienen de namen van de afgebeelde familieleden en eventueel een korte beschrijving van de lokatie 
te worden gevoegd. Wij proberen op deze manier ons archief verder te completeren. Uiteraard zal in de 
Vreugdeschakel zoveel mogelijk ruimte worden gereserveerd voor het afdrukken van uw foto. Voor de eerste 
50 inzendingen wordt gratis een exemplaar van de deelvergroting van de kaart van Cruquius ter beschikking 
gesteld. Inzendingen s.v.p adresseren aan het secretariaat in De Lier (adres zie colofon). 

Aat, secretaris 
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Het werd en bleef Walcheren 

Dat mijn negen jaar jongere nicht Loes, dochter van mijn oom Arend en tante Dit 
Vreugdenbil (K Xe), een zwak voor de provincie Zeeland had en met name voor het 
eiland Walcheren, wist ik. Een opmerkzaam lezer zal zelfs vaststellen dat dat ooit in de 
Vreugdeschakel is vermeld. Maar dat Loes zó weg is van het land, waar in januari 
'koud de wind weer langs je wangen komt stromen en tot d'einder 't lentevoelen ligt 
uitgestald'(Hans Warren), heel in het bijzonder van Zoutelande en omgeving, dat je 
slechts van een passie kunt spreken, dat wist ik niet. 
Na lezing van haar boek 'Wij zijn goed gezond en hopen van u hetzelfde' ben ik daar 
dus helemaal achter. Mijn persoonlijk zwak voor veel wat Zeeuws is valt bij wijze van 
spreken daarbij in het niet. Terwijl ik bijna twintig jaar geleefd en gewoond heb op 
een Zeeuws eiland en zij -in een viertal perioden- alles bij elkaar nog geen jaar. Is dat 
te verklaren? Rationeel zeker niet. Maar gevoelsmatig? 

standigheden in een grote stad als Rotterdam als 
gevolg van de Duitse bezetting. De herinneringen 
aan die tijd vormen de basis van het 128 pagina's 

Loes van Dalen (midden) overhandigt het eerste 
exemplaar aan burgemeester A.C. de Bruin van 
de gemeente Veere. Links uitgever R.J. Swiers. 

één of twee eieren (van eend of gans, want dan 
zijn ze wat groter) eten, die een mooie kamer 
hebben waar ze ' s zondags slechts eventjes in 
zitten om koffie te drinken, die 'stropievet' op 
hun boterhammen smeren, die na de maaltijd 
nagenoeg onverstaanbaar met een typische dreun 
langdurig uit de bijbellezen en met zo 'n zelfde 
dreun bidden en danken, die geen badkamer, 

met veel foto's tellend boekwerk, 
geschreven vanuit het gezichts
punt van het kind dat ze toen 
was en omlijst met korte 

Bijkomen op het 
platteland 

geen geiser, geen telefoon heb
ben, die de achterdeur gebruiken 
in plaats van de voordeur.. .. 
(Klopt allemaal als een bus, 

Enkele hoofdrolspelers uit het boek, van wie twee 
nog altijd in klederdracht. 

Eerst dus maar wat meer over haar boek. Eerder 
schreef Loes in het inmiddels niet meer verschij
nend Zeeuws Magazine onder de titel 'Ochtend 
in Zeeland' een serie artikelen 

Zeeuwse impressies van veel latere en zelfs heel 
recente datum .. 

Het is geworden wat het moest worden: een sub
jectief verhaal, dat ik met heel veel aandacht en 
respect voor de wijze waarop ze het kind van 
toen doet herleven, heb gelezen en hier en daar 
herlezen. Het is natuurlijk heel knap als iemand 
van in de zestig op basis van wat er in het eigen 
geheugen is opgeslagen een stadskind van een 

over haar vier verblijfsperiaden 
op Walcheren in de jaren 1943-
1945, toen ze tussen de acht en 

Oprichten van een klein 
monument 

jaar of acht neerzet in een 
totaal andere wereld met 
vreemde, boerse mensen, die 
een onverstaanbare taal spre

tien jaar oud was. De opzet van haar twee tot 
vier maanden durende logeerpartijen in Zeeland 
was, dat ze op het platteland bij zou kunnen 
komen van de bepaald niet florissante levensom-

Van het bestuur 
Financieel overzicht 2003 

ken, vreemde kleren dragen, heel vroeg naar bed 
gaan maar ook weer onmogelijk vroeg opstaan, 
die stipt om 12 uur bloemige aardappelen met 
een klont boter van eigen fabrikaat plus sla plus 

Het aantal donateurs is rond de 400 blijven steken. Uit dit overzicht valt af te leiden, dat in het in totaal aan 
donaties ontvangen bedrag slechts een kleine vermindering ontstond vergeleken met het jaar daarvoor. Maar 
de opbrengst van artikelen uit de Vreugdenhillenwinkel daalde en bovendien moest er ook nog een nageko
men post, verband houdende met de familiereünie 2000, worden verrekend, waardoor ten slotte een nega
tief saldo ontstond van € 810.-. In 2003 verschenen net als in het jaar daarvoor drie afleveringen van de 
VreugdeschakeL Daarbij dient te worden aangetekend, dat in 2002 een correctie van circa € 900.- btw in 
ons voordeel heeft plaatsgevonden. 

Dil zijn de cijfers (vergeleken met die over 2002): 

Ontvangen 2002 2003 Uitgaven 
Aantal donateurs 402 401 Vreugdeschakel € 4.840,- € 5.445,-
Donaties € 5.964,- € 5.917,- Bestuurskosten 295,- 236,-
Verkoop boeken 509,- 35,- Winkel 167,- 510,-
Verkoop wapens 81,- 23,- Website 1.447,- 946,-
Verkoop overige Bankkosten 186,-
artikelen 120,- 43,- Algemene kosten 247,- 97,-
Rente 436,- 406,- Totaal € 7.182,- € 7.234,-
Totaal € 7.110,- € 6.424,-

Saldo ontvangsten/ 
uitgaven € -72,- € -810,-

We verwachten voor het jaar 2004 circa € 5.500,- aan kosten voor de Vreugdeschakel te zullen maken. In 
het lopende boekjaar zal voor de website de kostenpost op € 750.- moeten worden begroot en de overige 
kosten op € 500.- Wij hopen dat u onze inspanningen opnieuw zult willen belonen en vragen u daarom met 
klem een donatie of gilt voor onze familiestichting aan ons over te maken. 

A.M. Vreugdenhil, secretaris/penningmeester 
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denk ik al lezend, me realiserend, dat in de oor
logsjaren in mijn woonplaats op Tholen nage
noeg niemand meer in klederdracht rondliep. 
Maar die dampende schaal met aardappelen en 
de rest van de dagelijkse warme prak zie ik weer 
voor me, evenals de lampetkan op je slaapkamer 
en ik hoor de dreun van de bijbellezer en de 
preeklezer als mijn vader ziek was of ergens 
anders voorging en ik zie de mannen in de zij
banken opstaan bij het lang gebed met de pet 
voor hun gezicht, de rand net onder hun ogen en 
ik herinner me de jongensspelletjes: strepen, 
murpelen, takje spelen, slootjespringen, zwem
men in de kil bij het stoomgemaal of bij de twee-
de weel in de zeedijk langs de Eendracht...) ' 

Terug naar het kind, dat zich, vanaf het allereer
ste moment dat ze kennis maakt met het Zeeuw
se pleeggezin, veilig zegt te weten en zich thuis 
voelt. 'En hoe het kwam dat ik mij in het stille 
land achter Zoutelande direct op mijn gemak 
voelde -sterker nog: ronduit gelukkig- dat weet 
ik nog steeds niet,' staat op pag. 15. Als Loesje 
vier maanden na haar aankomst weer terugkeert 
naar Rotterdam huilt ze en ze kan alleen maar 
getroost worden door de belofte dat ze gauw 
weer terug mag komen. Ze is inmiddels volledig 
ingeburgerd en zegt alleen al voor de poezen op 
Walcheren te willen blijven (waaruit weer eens 
blijkt welk een onwaarschijnlijk dominerende rol 
poezen in het leven van Loes ' (en mijn) oudere 
en huidige generatie spelen-jv). 
In het Rotterdam van die jaren is het leven één 
grote ellende en ook daarvan doet Loes tussen
door verslag. Eind '43-januari '44 en juni '44-
september '44 zijn de twee volgende perioden 
van het verblijf in Zoutelande, waar in tegenstel
ling tot de situatie in de Maasstad nog nagenoeg 
niets veranderd is. Schrijnend is het relaas over 
wat het gezin VreugdenhiJ op de Statenweg in 
Rotterdam in de hongerwinter moet doorstaan. In 
die tijd speelt zich ook op Walcheren een schok
kende gebeurtenis af: het eiland komt voor een 
groot deel onder water te staan en ook in 
Zoutelande moeten mensen hun ondergelopen 
huizen verlaten, ook het pleeggezin van Loesje. 
Terwijl het water er nog staat maar Nederland is 
bevrijd, gaat het kind voor de 4' maal naar 
Walcheren, uitgenodigd per briefkaart door de 
pleegouders, die hun post steeds beginnen met de 
woorden: 'Wij zijn goed gezond en hopen van u 



hetzelfde' . De reis naar Walcheren loopt via het 
eiland Tholen waar wordt overnacht 
(bij mijn ouders-jv) en Bergen op Zoom. 'Maar 
zoals altijd komt mijn pleegvader me een ein
dweegs tegemoet', aldus de schrijfster. Het 
pleeggezin woont nu in een pension onder aan 
het duin, het leven is volkomen anders geworden. 
Het kind van tien ziet voor het eerst de zee -
voordien waren de duinenrand en het strand door 
de bezetter totaal versperd- en beleeft in deze 
periode angstige avonturen, waarvan het rond
dobberen in een bootje op een ondergelopen mij
nenveld voor de nodige spanning zorgt. 

Zeeland -ze komt er nog vaak- is in het hart van 
de Loes van nu gebleven. Vanaf het eerste mo
ment voelde ze er zich thuis, heeft er 'gouden tij
den ' beleefd, beschermd door trouwe, altruïsti
sche Zeeuwse mensen. In het voorwoord van 
haar boek tref je dan ook deze regels aan: ' Ik wil 
met dit boek ook een klein monument oprichten 
voor een paar gezinnen in Zoutelande. Een van 
die gezinnen nam mij op in huis. En samen met 
de buren opende het mijn ogen voor allerlei 
waarden die ook nu nog mijn leven bepalen ' . 

Jaap 

~ Ook al behoor je dan 
---....; (nog?) niet tot de aller-allerbesten, 

het is natuurlijk een werkelijkheid 
1"1 \ wordende droom als je op drie van de 
"-' vier afstanden, die tijdens het EK all

round schaatsen moeten worden over-
-trru-gd;je-rondjenrra-gtijden:- I1er-overc -

kwam onze 'Belgische' naamgenoot 
André kortgeleden in Heerenveen, na Erfurt zijn 
2e EK, waar hij toen de zesde plaats veroverde in 
het eindklassement. Het dolzinnige publiek in 
Thialf vuurde hem aan: 'Hup, Vreugdenhil , hup!' 
En wij , schaatsminnende Vreugdenhillen, zaten 
het in onze huiskamers allemaal aan te kijken op 
de tv en verwelkomden bij iedere nieuwe ronde
tijd het scorebord: VreugdenhiJ 30.2 -
VreugdenhiJ 29.9 .. En eerlijk is eerlijk, je kijkt 
daar toch wel een beetje anders naar dan b.v. 
naar Tuitert, Verheijen, Uytdehaage of Romme. 
Jammer dus dat André de tien niet mocht rijden. 
e In hetzelfde weekend van de EK allround 
schaatsen was er nog een andere sportman 
Vreugdenhil, Dennis van voren, op tv in beeld. 
Hij speelt korfbal bij een club Fortuna in Delft, 
die in de finale· van de Europa Cup voor club
teams aantrad met als tegenstander het Belgische 
AKC. Aandacht was er voor Dennis niet alleen 
omdat hij scoorde -uiteindelijk won Fortuna met 
11-10- maar omdat hij tijdens de eerste speelhelft 
al binnen tien minuten met een heupworp 
gevloerd werd, aldus lazen we in het Algemeen 
Dagblad, door de tegenstanders. Zij hadden 
fysiek geweld tegen de tengere dames en heren 
van Fortuna als wapen gekozen. Maar je ziet 
maar weer: met geweld los je zaken niet op. Ook 
in het korfbal kennelijk niet. Maar goed: het was 
een weekend waarin de sportieve jongere garde 
onze en hun naam hooghield. Bravo! e Op een 
dag in de afgelopen maanden was er op tv, radio 
en in de pers ook veel belangstelling voor de aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam gepromo
veerde jeugdpsychiater Coby Vreugdenhit 
(C X x, 1 ). Zelf werkzaam in een jeugdgevange
nis in Spijkenisse ondervroeg ze meer dan twee
honderd veroordeelde jongens tussen de 12 en 18 

Ereplaats in bibliotheek gemeente Veere 

't Is geen grote zaal, maar hij puilt wel uit. Je hoort 
Loes van Dalen-VreugdenhiJ (K Xe, 3) hardop 
denken: ' Komen al die mensen voor mij?' 
'Wat zegt u?' , vraagt iemand van Uitgeverij Den 
Boer/De Ruiter op de Markt in Middelburg. 'Ja 
zeker, opvallend veel belangstelling. Meestal komt 
. er een mannetje of twintig opdagen als er een boek 
gepresenteerd wordt. ' 
Later op die zaterdag 8 november jl. verwelkomt 
Robbert Jan Swiers namens de uitgeverij en de 
Stichting 'Ooggetuigen van de 20ste eeuw 
Zeeland' de burgemeester van de gemeente Veere 
(13 dorpen op Walcheren) mevrouw A.C. de 
Bruijn, schrijfster Loes VreugdenhiJ en alle belang
stellenden op het overdekte binnenplein van het 
pand De Drvkkery. 'Het klikte allemaal fantastisch 
met Loes' , merkt hij op. Ook de burgemeester, die 
het eerste exemplaar in ontvangst mag nemen, is 
uitermate positief en zegt dat Loes ' boek, versche
nen in de serie 'Ooggetuigen van de 20ste eeuw 
Zeeland' , een ereplaats zal krijgen in de· biblio-

jaar voor haar promotie-onderzoek. De belang
rijkste conclusie van dit onderzoek is , dat 90 % 
van de jonkies die een straf van langer dan 3 1h 
maand uitzitten, psychiatrische stoornissen heeft 
en dat de behandeling van deze groep niet toerei
kend is. Loopt het mis als deze jongens zijn vrij
gekomen dan kunnen ze nergens naar toe. Maar 
volgens Trouw heeft de directie van de justitiële 
jeugdinrichting Jongerenhuis Harreveld een gou
den tip:-jeugdinrichtingen moeren samengaan 
met de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). 
e Coby VreugdenhiJ was niet de enige promo
venda: Harriet Vreugdenhit (0 X k, 1) uit Epe 
promoveerde kort geleden aan de Universiteit 
van Utrecht. Haar proefschrift had tot titel: 
Mechanische beademing en immuunfunctie. 
Volgens een artikel in de (een?) plaatselijke cou
rant studeerde de nu 31-jarige Harriet oorspron
kelijk economie in Maastricht, maar stapte ze na 
enkele jaren over op geneeskunde. De krant 
somde vervolgens een respectabel aantal feiten 
op uit Harriets curriculum vitae -studie in het bui
tenland, co-schappen in Barcelona en Brazilië, 
onderzoeken in Nederland-, eindigend met de 
vermelding dat ze in opleiding is voor huisarts en 
op het Gezondheidscentrum in De Bilt werkt. Ja, 
en dan was er ook nog een verrassende 'uitsmij
ter ' : exact op de dag waarop Harriet doctor werd, 
promoveerde ook haar partner. Hij heet Miehiel 
van der Flier, studeerde ook medicijnen en 
kwam met het proefschrift VEGF in meningitis 
en sepsis aan de doctorsgraad, meldde Harriets 
vader Adriaan ons. Allemaal van harte gefelici
teerd, Harriet, Michiel, Coby en de eerderge
noemde sporthelden André en Dennis en de hen 
omringende VreugdenhiJJen en mensen met een 
andere naam. e Felicitaties -beter laat dan 
nooit- ook voor Gerard Vreugdenhit (J XII a,3) 
uit Maasdijk, die afgelopen zomer kampioen 
werd bij de jeugdvakwedstrijden voor het 
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 
(VMBO) in Wageningen, categorie brood-en 
banketbakken. En dat nog steeds is, want je 
wordt dat voor de duur van 12 maanden. Aan de 
prestatie van Gerard die al eerder de beste van 
zijn opleidingsschool in Rotterdam werd, wijdde 
Groot De Lier in woord en beeld ruim aandacht. 
Daarin stond o.a. te lezen, dat Gerard vier uur 

theek van de gemeente. Ze is kennelijk onder de 
indruk van wat Vreugdenbillen en hun nazaten alle
maal met de pen presteren, want ze herinnert niet 
alleen aan het proefschrift van Loes' nicht Cootje 
Kramer-Vreugdenhil, waarin een stuk geschiedenis 
van drie dorpen op Walcheren centraal staat, maar 
weet ook dat Loes ' dochter Dorrit schrijft en dat 
Maarten Biesheuvel een neef van Loes is. En Loes 
zelf, geroerd door de grote belangstelling, onthult 
dat bij de bewerking van de foto van haar 
inmiddels overleden pleegvader op het omslag van 
haar boek een kras werd ontdekt. Loes wist even
wel beter: geen kras maar het snoer van een 
gehoorapparaat. Ze dankt iedereen die haar bij de 
voorbereiding steun had verleend, waarna ze een 
groot aantal belangstellenden blij maakt met het 
signeren van een exemplaar van haar boek. 
'Wij zijn goe_d gezond en hopen van u hetzelfde', 
ISBN-nummer 90-74576-45-1 , is een uitgave van 
Uitgeverij Den Boer/ De Ruiter, Middelburg/Vlis
singen. Het boek kost € 13,50. 

had om zijn overheerlijke broodjes en superkro
kante pitmoppen te bereiden, maar ook ervoor 
moest zorgen, dat werkplek, werkbank, oven en 
alle gebruikte attributen na het karwei weer zui
ver schoon waren ('Hygiëne staat in het bakkers
vak nummer één op de prioriteitenlijst', onthulde 
Groot De Lier). Ook begrepen we dat 
Wageningen volgens insiders de hoofdstad van 
de bakkerswereld is, dat Maasdijk trots is op 
vakmensen als de bakkers VreugdenhiJ ('Een 
bedrijf dat van vader op zoon en van vader op 
zoon blijkt te gaan ' ) en dat 'onze warme bakker 
Jan (bedoeld is Gerards vader-red.) afgelopen 
zomer in Noorwegen non stop 504 km op z' n 
fiets heeft gezeten.' Kijk eens aan! Dat die vader 
zo trots is als een pauw op z'n zoon en de andere 
familieleden hadden we al vermoed voordat we 
kennis namen van de kop van het desbetreffende 
artikel: Bakker Jan is trots als een pauw. e Trots 
-ook maar dan- op de benaming 'zwarte school ' 
is Dirk (Dick) Joehem Vreugdenhit (C XI ah) , 
voormalig directeur van de Prinses lreneschool 
in de Haagse Schilderswijk -bekend van de 
AVRO-tv-documentatieserie Haagse Klasse
vader van vier kinderen en, zoals de 
Westlandsche Courant hem onlangs ook nog 
kwalificeerde, ervaringsdeskundige op het gebied 
van opgroeien. Dick, die enkele malen ook in de 
Vreugdeschakel figureerde, heeft een boerderij in 
de omgeving van Brielle geërfd en is, volgens de 
genoemde krant, verhuisd en van de 'zwarte 
school verkast naar 'twee witte scholen' in 
Brielle, waar welgeteld twee allochtone kinderen 
schoolgaan. Aan verslaggeefster Maaike Oppier 
vertelde hij o.a., dat op de zg. zwarte scholen de 
grootste kwaliteit aan personeel rondloopt, dat je 
overal verstand van moet hebben en dat de zorg 
op zo ' n school veel groter is. Of hij nog idealen 
heeft? 'Ja zeker' , zegt hij, 'elk kind dat je uit de 
stront haalt is er een. Dat is nog steeds mijn ide
aal ' . Kijkt Dick om in rouw? Zijn antwoord 
luidt: 'Islamitische mensen die afscheid nemen 
slaan hun hand op hun hart. Mooi hé! Zo zit die 
Schilderswijk ook in mijn hart'. e Opvallend in 
de afgelopen maanden mag ook het initiatief van 
Teus Vreugdenhit uit Haarlem, voorzitter van de 
Christen Unie/SGP-fractie in de gemeenteraad 
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Anna van Dorp-Vreugdenbil werd 97 

vervolg van pagina 3 

Op 28 december van het 
vorige jaar werd Anna 
van Dorp-Vreugdenhil 
(C IX d, 3) 97 jaar oud. 
Ze woont in De Lier, 
nog helemaal zelfstan
dig. Ze doet de dagelUk
se boodschappen, kookt 
zelf, doet de was en ver
zorgt haar plantjes. Ze 

van deze stad, worden genoemd. Hij stelde tien 
leefregels voor om de normen en waarden te her
stellen Volgens het Haarlems Dagblad was 
Gouda het voorbeeld van onze naamgenoot, want 
in die stad zijn vele maanden geleden al 'tien 
geboden ' ingevoerd. e Onze verbazing was ook 
groot toen we in het bezit kwamen van een knip
sel uit het ons onbekende (moeten we ons daar
voor schamen?-red.) blad Vriendin en daarin 

heeft fijne buren en vriendinnen die graag bij 
haar op de koffie komen en zij bij hen. De kerk
diensten beluistert ze thuis via de kerkradio, 
maar ze bezoekt wel trouw de bijbelclub die 
onder leiding staat van de plaatselijke predikant. 
Tot voor kort ging ze ook naar bingo-avonden 
maar nu blijft ze 's avonds liever thuis. Behalve 
voor een staarbehandeling en een kleine ingreep 
aan een hand is ze nog nooit geopereerd. Een 
sterke loot aan een Vreugdenhillentak! 

lazen over een bruidsjurk. Sytvia en Cor Vreug
denhit (E XI c) uit Den Haag dankten via een 5-
regelig kolommetje in deze publicatie 'iedereen' 
van Vriendin voor de prachtige trouwjapon die ze 
gewonnen hadden met het oplossen van een puz
zel. Watje al niet met huisvlijt en het nodige 
geluk op deze manier kunt winnen! Maar wat te 
doen met zo'n gewonnen hagelwitte outfit met 
sleep? Je kunt er kwalijk mee op een warme dag 
op het strand gaan liggen. Had dochter Mandy 

Vreugdenhilkroniek 
De gegevens hebben ditmaal betrekking op mutaties in de burgerlijke stand tussen 1 januari en 31 december 2003. 

Geboren 
06-03-2003 te Schipluiden, Floor en Lisa, dochters 

vaQ Jan Vreugdenhil (N X ae.5) en 
Sándra Blok. 

08-03-2003 te ? , llse Rianne, dochter van Wiltred 
Vreugdenhil (N XI k.3) en Jeanetta W. 
J. van der Spek. 

19-04-2003 te Kampen, Anne Jacoba, dochter van 
Cornelis Franciscus Vreugdenhil 
(0 XI o.3) en Gerjanneke de Wilde. 

02-05-2003 te London (Engeland) Elia Mai, dochter 
van Kristin Moon-Ja Vreugdenhil (K Xl1.1). 

23-05-2003 te Maasdijk, Tessa, dochter van Richard 
Marcel Vreugdenhil (C XI u.3) en Wilhel
mina J.M. Krouwer. 

30-05-2003 te Veendam, Aad-Jan, zoon van Leendert 
Jacob Vreugdenhil (C XI x.2) en Arianne 
J. GroenendaaL 

Getrouwd/ Partnerschap aangegaan 
13-03-2003 te Lomas de Zamora (Argentinie), 

Eduardo Ariel Vreugdenhit (N X u.1) 
met Ceci lia Ana Palla, geboren 20 juli 
1971 te Lomas de Zamora, dochter van 
Aldo Palla en Eisa Dib. 

25-04-2003 te Monster, Mandy Samantha Vreugdenhit 
(E XI c.2) met Marlijn Alexander Kugel, 
geboren 9 augustus 1978 te Hilversum, 
zoon van Dirk Kugel en Elsien Koster. 

07-06-2003 te Zwolle, Chrisliaan Cornelis 
Vreugdenhil (~ XII ak) met Margat 
Geertsma, geboren 5 februari 1977 te 
Dalfsen, dochter van Andries Geertsma 
en Hillegonda Wagenmakers. 

21 -06-2003 te Loenen, Mathilde Jacoba 
Vreugdenhit (C XII b.1 ) met Adrianus 

Van het bestuur 
Publikatie gegevens Vreugdenhilkroniek 

Franciscus de Oude, geboren 26 april 
1963 te Zevenhuizen, zoon van Johannes 
de Oude en Trijntje van Rijs. 

12-09-2003 te Rotterdam, Jasper Vreugdenhit 

Overleden 

(K XII a.2) met Desirée Zuidhoorn, geboren 
21 mei 1968 te Rotterdam, dochter van 
Cornelis Zuidhoorn en Elisabeth de Ruyter. 

08-02-2003 te De Lier, Jannetje Clasina 
Vreugdenhit (C VIII k.11) 

04-03-2003 te Krimpen aan den IJssel, Jaapje 
Vreugdenhit (K X r.1 ). 

11-03-2003 te Maassluis, Hendrik Vreugdenhil (M IX h). 
24-03-2003 te De Lier, Adriana Vreugdenhil N IX g.12) 
30-03-2003 te Den Hoorn, Pieter Willem Lekkerkerk 

(C IX o.5). 
08-04-2003 te Den Haag, Elisabeth Cornelia 

Vreugdenhit (E VIII g.12). 
12-04-2003 te Den Hoorn, Arie Broekman (C X e.1) . 
27-04-2003 te Usquert, Cornelia Adriana 

Vreugdenhil (K X w.1 ). 
13-06-2003 te Leidschendam, Jacobus Adrianus 

Vreugdenhit (0 X p). 
30-06-2003 te De Lier, Willem de Bruijn (K IX e.2). 
11-07-2003 te Bosch en Duin, Dirk Vreugdenhil (N X g). 
05-10-2003 te Naaldwijk, Antonia Ad ria na Tiemens 

(D X d). 
07-11-2003 te Naaldwijk, Leentje Cornelia Vreugdenhil 

(J IX e.4). 
08-12-2003 te De Lier, Susanna Vreugdenhit (N IX j.7). 
09-12-2003 te Bolsward, Jacobus Jasper 

Vreugdenhit (E IX f). 
Dank aan allen die hiervoor berichten instuurden. Doet 
u het ook? 

Aat, secretaris 

Vanwege drukke werkzaamheden slaagde ik er niet in de kroniekgegevens betreffende het eerste halfjaar 
van 2003 tijdig ter beschikking te krijgen. Bovendien verzuimde ik dit door te geven aan de redactie en de 
opmakers van ons blad. Daardoor moest de op pagina 3 van het vorige nummer gereserveerde ruimte leeg 
blijven. Graag bied ik mijn verontschuldigingen hiervoor aan. De gegevens in de VreugdenhiJkroniek hebben 
ditmaal daarom betrekking op het gehele jaar 2003. Aat, secretaris 
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Enkele jaren geleden schreef kleindochter 
Anja Romein onder de titel Mijn oma en ik. 
een boek over Anna van Dorp-Vreugdenhil. 
Ook in de Vreugdeschakel werd aandacht aan 
dit boek besteed. Anja Romein heeft nog 
enkele exemplaren beschikbaar Desgewenst 
kunt u het bestellen door € 10.- over te ma
ken op rek.nr. 323203043 t.n.v. H. Romein
van Dorp te ·s-Gravenzande onder vermel
ding van Mijn oma en ik, en uw naam en 
adres of door een envelop met € I 0,- te zen
den aan H. Romein-van Dorp. Marktplein 29, 
2691 BV ·s-Gravenzande. (Tel. 0174-413438). 

Samantha (E XI c,2) overigens geen trouwplan
nen? Jawel, en zo stond Mandy met haar"Martijn 
afgelopen zomer toch in kleur voor de fotograaf 
op het strand. In bikini? Ga nou toch weg, in die 
bruidsjurk natuurlijk! Good luck, Mandy en 
Martijn. e Uit wat onder onze ogen kwam of ons 
werd gemeld ten slotte nog een greep: Abraham 
Vreugdenhit en Engelina ]. Vreugdenhit-v.d. 
Kraan (K XI ad) uit De Lier en A. Vreugdenhil 
en ]. Vreugdenhit-Louter (K XI aa), ook al uit 
De Lier, waren op respectievelijk 17 september 
en 20 november van het vorige jaar 50 jaar ge
trouwd. Beide echtparen bieden wij graag alsnog 
onze gelukwensen aan. Voor dit keer moeten we 
het hierbij laten. U weet het: heeft u iets wat in 
deze rubriek zou kunnen worden gepubliceerd, 
meld het ons. 

De Vreugdeschakel is een uitgave van de 
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