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Verkrijgbaar na overmaking van het bedrag op Postbank nr.: 53.11.808 aan de Fami-
liestichting Vreugdenhil onder vermelding van het desbetreffende artikel, zijn de volgen-
de artikelen: 
STICHTINGSAKTE, Familiestichting Vreugdenhil € 3,50 
BOEK, Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, vier eeuwen genealogie door J. Verhulst 
475 pag. € 35,- 
FAMILIEWAPEN,  reproductie, ware grootte, met toelichting € 11,50 
BORDUURPATROON, Familiewapen, A3-formaat, met toelichting € 1,50 
HERINNERINGSBORD, Vreugdenhillendag (Delfts Blauw) € 9,- 
BALPEN, (met inscriptie Familiedag Vreugdenhil 1995) € 3,50 
VREUGDENHILLENMOK, wit met donkerrode opdruk € 5,75 
KAART van Cruquius, vermelding Vreugdenhilselaantje  € 3,40 
Het bestelde artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantoor-
uren) kunt u uw bestelling ook afhalen bij onze penningmeester Aat Vreugdenhil, Mole-
naarlaan 21 in De Lier. 

De Vreugdenhi l lenwinkelDe Vreugdenhi l lenwinkel   

Opmerkel i jk  famil iewapenOpmerkel i jk  famil iewapen   ColofonColofon   
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Payment from abroad (for donation 
or articles from the shop) 
You can transfer the money by using your 
credit card or a PayPal account. Please 
push the white button “VISA MASTER-
CARD DONEREN” on our website: http://
www.vreugdenhil-online.com/stichting/
donatie/default.html and fill in the form. 
You need to fill in the amount of money to 
transfer, your credit card data and your 
address. After this you need to confirm 
the transfer. 

Website in English 
The website is mostly written in Dutch. On 
top of the website you can find several 
buttons. The last one says ‘English’. When 
you click this one, you find a link to a 
translation program of Google.  

Enige edities terug hebben we in de 
Vreugdeschakel aandacht geschonken aan 
Hyves, het digitale platform voor vrienden 
en familie. Ook is een Hyves-groep opge-
richt voor alle Vreugdenhillen. Inmiddels 
hebben 133 Vreugdenhillen zich als vriend 
bij deze groep aangemeld. Het is mogelijk 
om daar foto’s op te plaatsen. Onlangs is 
er een heel bijzondere foto geplaatst door 
Robert Vreugdenhil (D XI ab.2) uit 
Moerdijk. Hij heeft het familiewapen op 
zijn bovenarm laten tatoeëren. Natuurlijk 
hebben we vanuit de redactie direct con-
tact gezocht met Robert. De reden voor 
de tatoeage is wat hem betreft vanzelf-
sprekend. “Ik wilde graag nog een tattoo 
en wilde iets wat niemand had en toen 
kwam ik het wapen tegen op hyves en 
dacht dat is wel een heel mooi iets om op 
m’n arm te zetten. Ik heb gelijk aan de 
binnenzijde de eerste letter van m’n va-
der, moeder en broer laten zetten.” 

Vreugdenhi l  op kop in  wielertourVreugdenhi l  op kop in  wielertour   
Op 22 maart jl. werd de Eneco Ronde van 
het Groene Hart gereden. Dirk van Veelen 
(getrouwd met Marjoke Vreugdenhil, K XI 
ah.5) maakte deze foto van Stefan Vreug-
denhil( C XI aa.2). De wielrenners pas-
seerden Nieuwerkerk aan den IJssel. Op 

dat moment reed Stefan Vreugdenhil (Van 
Vliet, nummer 152) op kop. Stefan is uit-
eindelijk op de 32e plaats geëindigd, ruim 
10 minuten na de winnaar. Meer foto's 
hiervan zijn te vinden op de website: 
www.vanveelen.info.  
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Schaatsverhalen van Bram Vreugdenhi lSchaatsverhalen van Bram Vreugdenhi l   

Bram Vreugdenhil uit Hardinxveld-Giessendam met schaatsen en Goudse pijpen. 

Dat er veel sportieve Vreugdenhillen zijn, 
is inmiddels wel bekend. Abraham Vreug-
denhil (C XI an) uit Hardinxveld-
Giessendam heeft zijn jeugd aan het St. 
Jorispad in Naaldwijk doorgebracht. En 
vroeger waren er nog echte winters en 
dus meer mogelijkheid tot schaatsen. 
Abraham heeft voor de Vreugdeschakel 
enkele schaatsverhalen en –avonturen 
van zijn familie opgeschreven. 

Vader Kees (C X aa, geboren in 1919) 
ging als 14-jarige al naar Gouda op friese 
doorlopers. Voor het eerst met buurman 
Huib van Rij. Ze vertrokken ’s morgens 
om vijf uur. Kees had een tas vol boter-
hammen. Huib voor hij vertrok een paar 
borrels jenever en niets eten. In 1933 kon 
je de Schie nog over, er werd toen minder 
gevaren. Je had daar een café en werd je 
over gezet. Daar werden ook de eerste 
boterhammen gegeten en buurman Huib 
nam uiteraard jenever. In Gouda hetzelf-
de verhaal, eerst een paar borrels en 
goudse pijpen op de mouwen en weer 
terug. Uit de verhalen begreep ik dat ze ’s 
avonds omstreeks zeven uur weer thuis 
waren. Hoeveel keer Kees geweest is weet 
ik niet, maar zeker elke winter als het ijs 
het toe liet. Daarna is Kees nog vele ma-
len geweest, zo ook met buurman Middel-
burg, die nam niet alleen pijpen mee, 
maar ook Gouds vuur. Die man schaatste 
en draaide tegelijkertijd shagjes waarbij 
hij met zijn oude de nieuwe aanstak. Kees 
schaatste in 1963 voor het eest met zijn 
oudste zoon Dik de bekende tochten.  

Traditie voortgezet 
22 jaar later werd de traditie voortgezet 
door zoons Bram, Liza en Dik. In 1985 op 
de schaats naar Gouda. Op 15 februari 
schaatsten de broers en buren van het St. 
Jorispad in Naaldwijk naar Vlaardingen. 
Zoals altijd als er ijs ligt om 13.00 uur 
verzamelen bij de Galgewegbrug bij fami-
lie Middelburg. Tijdens de heentocht was 
er altijd tegenwind, maar door het mooie 
en harde ijs zat de club toch al om half 
drie aan het bier. Na een uur in de kroeg 
komen de verhalen pas echt los. Ook over 
de broertjes Vreugdenhil, dat ze hetzelfde 
jaar als eerste in Café de Kroon waren. 
Waarschijnlijk staat onze naam nog 
steeds geschilderd op de balk aan de bar, 
vertelt Bram. Daar werd het idee geboren 
om de volgende dag maar eens een po-
ging te nemen naar Gouda te gaan, drie 
broers en  een zus.  

Tocht naar Gouda 
Om zes uur in de ochtend vertrokken we 
met helder vriezend weer, -18 graden 
maar windstil. Aangekomen bij Schiplui-
den stonden daar nog 17 schaatser te 
wachten. Ze hadden wat op gevangen van 
die ‘Vreugies’, dat ze naar Gouda gingen 
en dat wilden ze ook wel. Wij broers wis-

ten ongeveer de weg wel, mijn broer Dik 
was er met pa wel eens geweest, maar 
dat was wel 20 jaar geleden. Er bleek 
nogal wat veranderd, daar kwamen we al 
gauw achter. Op de Vlaardingse vaart na 
Vlietzicht derde sloot naar links, dat ging 
goed. 500 meter voor de Schie naar 
rechts, het hele gebied van de Spaanse 
polder was inmiddels volgebouwd, een en 
al baggersloten. We moesten meer klunen 
dan schaatsen. Om negen uur zaten we 
op de ringvaart bij Rotterdam, dat stuk 
ging wel vlot, maar we gingen te snel 
rechtsaf en kwamen in het centrum uit. 
Alle 22 man weer omdraaien met als reac-
tie: “He man, gaan we nu al terug?” Bij de 
eersten waren de bevriezingsverschijnse-
len al zichtbaar. “Nee, we zitten ver-
keerd”. “ZITTEN? We schaatsen toch!” Om 
11.30 uur waren we de Kralingse plassen 
gepasseerd en zaten goed op weg naar 
Moordrecht waar de beruchte sloot is met 
wel 100 bruggen. Elke keer weer klunen, 
beschermers om en dat met 22 man. Om 
12.30 uur aangekomen bij de sluizen bij 
Gouda. Daar hebben we vier taxi,s gebeld 
en zijn naar het centrum gebracht. Eerst 
pijpen gekocht en op truien en mutsen 
genaaid, daarna erwtensoep, maar voor-
al warme punch, heel veel punch.  

Liza Schenk 
Om twee uur ’s middags - eigenlijk veel te 
laat – aan de terugtocht begonnen. De 
beschermers onderbinden deed niemand 
meer. Het ging vlot. Ja, wat wil je met 
punch op en ook nog voor de wind. Om 
vijf uur kwamen we weer aan op de Vlaar-

dingse vaart. M’n broer Liza dacht “ze 
kunnen me wat, maar nu weet ik zelf de 
weg wel”. Die heeft me toch een slag, ze 
noemden hem gelijk Liza Schenk. Rond 
zes uur waren we weer thuis op het ka-
naal en al onze pijpen nog heel. En daar 
ging het tenslotte om. Vijf dagen later 
reed ik de elfstedentocht en heb de tocht 
ook uit gereden.  

Bram Vreugdenhil (C XI an) 
Hardinxveld-Giessendam 

OproepOproep   
De dag voor koninginnedag worden ieder 
jaar weer veel personen verblijd met een 
koninklijke onderscheiding. Het komt wel 
eens voor dat een Vreugdenhil een lintje 
in ontvangst mag nemen. Als bestuur 
vinden we dit een eervolle vermelding 
waard in de stamboom. Het is echter ge-
bleken dat het moeilijk is om van voor-
gaande jaren de lijsten met onderschei-
dingen terug te vinden en dus ook de 
eventuele onderscheiden Vreugdenhil. We 
doen hierbij een oproep door te geven 
indien u of een van uw naaste familiele-
den ooit een koninklijke onderscheiding 
heeft gekregen. Graag zouden we willen 
weten in welk jaar en welke onderschei-
ding de betreffende persoon ontvangen 
heeft. Wij bedanken u voor uw medewer-
king. 

Exclus ief:  Recept Vreugdenhi l lensoep op pagina 3Exclus ief:  Recept Vreugdenhi l lensoep op pagina 3   
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KroniekKroniek  
De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op mutaties van de burgerlijke stand die 
ons van 1 december 2008 tot 21 april 
2009 bekend zijn geworden. 

GEBOREN 
10-04-2000 te Swifterband, Chris Gustav, 
zoon van Gerrit Cornelis (Geerten) Vreug-
denhil (O XI k.2) en Jessica Jeanette 
Goud 
20-12-2001 te Sentani (Papua, Indone-
sië), Roze Caroline, dochter van Gerrit 
Cornelis (Geerten) Vreugdenhil (O XI k.2) 
en Jessica Jeanette Goud 
04-06-2005 te Timika (Papua, Indonesië), 
John Anton,  zoon van Gerrit Cornelis 
(Geerten) Vreugdenhil (O XI k.2) en Jessi-
ca Jeanette Goud 
20-05-2008 te Zwolle, Keano, zoon van 
Mark Vreugdenhil (K XII ak.2) en Marjo-
lein van den Berg 
31-05-2008 te Naaldwijk, Luke, zoon van 
Pieter Johannes Jacobus (John) Vreugden-
hil (J XI f.1) en Bianca Isabel Haaring 
11-06-2008 te Vlissingen, Rob Theodoor 
zoon van Gerrit Cornelis (Geerten) Vreug-
denhil (O XI k.2) en Jessica Jeanette 
Goud 
25-11-2008 te Nijmegen, Rens Jonathan, 
zoon van Samuel Rudolf Arie (Rolf)
Vreugdenhil (N XI f.2) en Berber Maria 
Tolsma 
11-01-2009 te Vijfhuizen, Boaz, zoon van 
Willem Cornelis Vreugdenhil (O XI h.3) en 
Cornelia Jacoba Marionne Olieman 

GETROUWD/Partnerschap aangegaan  

19-07-1991 te Vlissingen, Neeltje Jorina 
Vreugdenhil (O XI k.1 ) Adriaan (Andre) 
Meulmeester, geboren 6 oktober 1968 te 
Vlissingen, zoon van ? 
18-04-1997 te Dronten, Gerrit Cornelis 
(Geerten) Vreugdenhil (O XI k.2 ) met 
Jessica Jeanette Goud, geboren 15 januari 
1978 te Exeter (Ontario, Canada), dochter 
van Antonie Willem Goud en Grada Dees 
25-04-2003 te Wenen, IreneVreugdenhil 
(N X a.2 ) met Heinz Herbert Grossmann, 
geboren 25 april 1963 te Wenen, zoon 
van Herbert Grossmann en Hertha Gelb 
07-01-2005 te Zuid-Laren, Cornelia Jo-
hanna Vreugdenhil (O XI k.5 ) met Gert-
Jan Slotboom, geboren 22 december 1981 
te Groningen, zoon van Jan Willem Slot-
boom en Lena Cornelia van Duuren 
12-12-2008 te Zwolle, Jeroen Vreugdenhil 
(K XII ak.1) met Branka Percinlic, gebo-
ren 27 juni 1974 teTravnik, dochter van 
Josip Percinlic en Katica Tusun 

OVERLEDEN 

10-08-1988 te (South Dakota, USA), Stel-
la Vreugdenhil (K IX j.13) 
19-01-1995 te Moorpark (California, 
USA), Jeffrey John Vreugdenhil (K XI 
bc.2) 
11-03-1998 te Ter Heijde, Gerrit van 
Spronsen (C IX e.7) 
04-10-2000 te Loosduinen, Dirk Jan van 
der Starre (D IX c.8) 
04-12-2006 te Haarlem, Christoffel 
Vreugdenhil  (O XI e) 
19-01-2007 te Amsterdam, Ida Vreugden-
hil (D IX l.1) 
 

25 jaar  bestuurs l id25 jaar  bestuurs l id   
Sinds april 1984 is Aat Vreugdenhil (C X 
y.2) lid van het bestuur van de Fami-
liestichting Vreugdenhil. Vanaf 1980 heeft 
Aat Koos Verhulst bijgestaan in het zo 
compleet mogelijk maken van de stam-
boom met als resultaat het boek ‘Het 
Westlands geslacht Vreugdenhil, bijkans 
vier eeuwen genealogie’ dat in 1985 is 
uitgebracht. Daarna is Aat tot op de dag 
van vandaag bezig de stamboom actueel 
te houden. Verder heeft Aat ook de finan-
ciële zaken van de familiestichting onder 
zijn beheer en heeft hij jarenlang het se-
cretariaat van de stichting gevoerd. Je 
kunt wel zeggen dat Aat ‘de specialist’ is 
geworden wat betreft onze familie. Een 
grote wens van hem is om de ontbreken-
de familieleden op te sporen die eind 
1800/begin 1900 naar Amerika of Canada 
vertrokken zijn en die gaten in onze stam-

boom te dichten. In de Vreugdeschakel 
doet hij regelmatig verslag van deze ont-
wikkelingen. 

In de jaren dat hij in het bestuur zit, oe-
fent hij naast zijn drukke baan als regis-
teraccountant bij BDO ook nog hobby’s 
uit. Aat is zeer sportief. Hij heeft de Elf-
stedentocht van 1986 en 1997 gereden, 
rijdt regelmatig lange wielrentochten door 
het hele land, zoals de Ride for the Roses 
en staat ’s winters graag op de lange lat-
ten. Ook heeft Aat inmiddels een fijn ge-
zin met zijn vrouw Wilma en kinderen 
Sanne en Jorik (zie onderstaande foto). 
Het bestuur van de familiestichting wil Aat 
heel hartelijk bedanken voor zijn inzet 
voor de familiestichting. Wij hopen nog 
lang – minstens 25 jaar - met hem te 
mogen samenwerken. 

V.l.n.r. Jorik, Aat, Wilma en Sanne Vreugdenhil bij hun huis in De Lier. 

Vervolg Kroniek  

22-11-2008 te Vlaardingen, Regina Cor-
nelia van Beest - Vreugdenhil (K X n.2) 
17-12-2008 te Zwijndrecht, Christina 
Wilhelmina Vreugdenhil-Blokland (D X r) 
11-01-2009 te Hoofddorp, Rikste Vreug-
denhil- de Roos (N X d) 
13-01-2009 te De Lier, Huibrecht Vreug-
denhil  (K XI ac) 
16-02-2009 te Rotterdam, Arie Vreugden-
hil  (N XI z) 
20-03-2009 te Pijnacker, Abraham Vreug-
denhil  (C X o.6) 

Wie kan mij iets meer vertellen over: 
- de geboorte van Elsa Nona en Timme 
Huib Vreugdenhil op 28 mei 2008? 
- het huwelijk van Wim Vreugdenhil met 
Fliek? 
- het huwelijk van Matthijs van der Lugt 
met …. Vreugdenhil? 
Dank aan allen die hiervoor bericht in-
stuurden. Doet u het ook? 
Aat Vreugdenhil 

GezochtGezocht   
Mijn naam is Willem Ype Vreugdenhil, 
zoon van Gerrit Vreugdenhil (B X g). Ik 
woon in Strasshof an der Nordbahn in 
Oostenrijk en in het kader van een oplei-
ding ben ik op zoek naar familieleden, 
neven en nichten. Mijn vader had twee 
zusters, Jansje en Adriaantje Hendrika. Ik 
ben op zoek naar de kinderen van Jansje: 
Ernst? en Marco Habekottè uit het huwe-
lijk met Drs. Franciskus Hendrik Habekot-
tè en Adriana? Walrecht uit het huwelijk 
met Bernardus Hermannus David Wal-
recht. Verder zoek ik naar de echtgenoot 
van Adriaantje Hendrika, Leendert Brou-
wer, weet echter niet of hij nog leeft) en 
hun kinderen. Ik kan mij alleen de naam 
van mijn neef herinneren, Cees Brouwer.  

Mocht u informatie over bovengenoemde 
personen hebben dan kunt u dit aan de 
redactie doorgeven: info@vreugdenhil-
online.com. 
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Personal iaPersonal ia   

Vreugdenhi l lensoepVreugdenhi l lensoep   

* We dachten na de toekenning van de 
P.C. Hooftprijs in december 2006 en de 
daarmee samenhangende uitreikings-
plechtigheid in het jaar daarop, dat J.M.A. 
Biesheuvel, zoon van Cornelis Biesheuvel 
en Huibertje Vreugdenhil (K IX b.2), nu 
wel uit de publiciteit zou blijven. Want: hij 
schreef niet meer en zong op de radio 
geen Schubertliederen meer. Maar nee, 
vorig jaar verscheen bij uitgever A. van 
Oorschot in Amsterdam zijn verzameld 
werk, bezorgd door Hans Blom en Mirjam 
van Hengel. Drie dikke delen in een cas-
sette, omvattend 477 gepubliceerde ver-
halen, afgedrukt op 2500 pagina`s. En 
dat is nog niet eens alles wat hij geschre-
ven heeft, meldde NRC Handelsblad. Arjen 
Fortuin kenschetste in een recensie in 
deze krant Maarten Biesheuvels Verza-
meld werk – in hoofdzaak tussen twee 
grote depressies van de schrijver door in 
de jaren zeventig en tachtig geschreven - 
als weergaloos. En dat is een totaal ande-
re kwalificatie dan die van uitgever Geert 
van Oorschot die bij de aanbieding van 
een selectie verhalen van de toen nog 
onbekende Maarten Biesheuvel opmerkte, 
dat hij ‘dat gereformeerde rommeltje’ 
nooit uit zou geven en Maarten noodge-
dwongen debuteerde bij uitgeverij Meu-
lenhoff. Wie van een schrijver houdt die 
zijn lezers met de ene na de andere bizar-
re wending verrast, kan zijn hart ophalen 
met deze ‘weergaloze’ uitgave.  
* Niet dat we het in iedere uitgave van de 
Vreugdeschakel over publiciste/
kookpedagoge Janneke Vreugdenhil (K 
XI bk.2) zullen hebben, maar er is nu een 
bijzondere reden. Ze is meeverhuisd van 
het ter ziele gegane zaterdagbijvoegsel 
van NRC Handelsblad naar het nieuwe 
NRC Weekblad om wat de pot kan schaf-
ten in lekkere zinnen in haar kookrubriek 
aan haar lezers voor te schotelen. In de 
starteditie- 11- 17 april jl.- gaat het over 

elBulli, het meest besproken restaurant op 
aarde, aan de kust van Catalonië 
(Spanje), even buiten Roses, en zijn eige-
naar Ferran Adrià. Hij schreef een boek en 
daar staan recepten in die Janneke als ze 
een ambitieuzere kok dan wel een man 
was tot de aanschaf van een suikerspin-
machine zouden verleiden om de oogstre-
lende ‘Thaise nimf’ te maken. Joost mag 
weten wat dat is want Janneke houdt dat 
geheim. Wel zegt ze zichzelf een prakti-
sche huisvrouw te vinden die simpele be-
reidingen kiest zoals Piña/hinojo. En wat 
mag dat dan wel zijn? Ananas geparfu-
meerd met venkel en steranijs. Moet best 
lekker zijn zo`n geinig gerechtje en ‘t is 
weer eens wat anders dan pannenkoeken 
met stroop om maar wat te noemen. El-
ders in deze uitgave vindt u een recept 
van Janneke speciaal voor de Vreugden-
hillen. 
* Lege flesjes of blikjes op straat gooien, 
ook zoiets wat niet mag en in dit geval 
ook nog milieuvervuilend. ‘t Gebeurt over-
al, ook op Curaçao. Waar ze nog het ex-
cuus hebben dat er weinig of geen afval-
bakken te vinden zijn. Bij een recente 
schoonmaakactie werden in twee weken 
tijd 300.000 glazen en plastic flessen en 
blikjes verzameld. Ook de supermarkten 
dragen bij aan het schoon en natuurlijk 
houden van het milieu. Voorzitter Karel 
Vreugdenhil (D X w) van de Vereniging 
van Supermarkten Suvecu is dan ook zeer 
content over de succesvolle actie waaraan 
ze hebben deelgenomen door de witte 
plastic tassen uit de winkels te verbannen, 
omdat die na gebruik vaak als zwerfvuil 
op straat of in de natuur terecht kwamen. 
Dat alles weten we van de Wereldomroep 
en internet.  
*  Internet meldde ook wat wij kennelijk 
gemist hebben vorig jaar: de introductie 
van het Pick-&-Joy-seizoen. Wie in De Lier 
woont, weet er waarschijnlijk alles van, 
want daar gebeurde het. Plantenkwekerij 
Vreugdenhil B.V. verraste zijn consumen-

ten met Pick-&-Joy-plukgroenten met 
pluktomaat Pick-a-Tom, paprika Pick-a-
Pep en peper Pick-a-Hot Pep als startvari-
anten. En dit jaar komt (is?) het Pick-
assortiment weer op de markt en wordt 
een groot aantal teeltproeven afgewerkt 
om het Pick-&-Joy-concept van nieuw elan 
te voorzien. Bravo!  
* Waar die terminologie vandaan komt is 
ons vreemdeling in het Jeruzalem van de 
plantenwereld onbekend en het moet wor-
den bekend: dat geldt ook voor de bena-
ming Decorum-leden en dealers. Maar bij 
Amarylliskweker Fa. L.G. Vreugdenhil (C 
XI ad) in `s-Gravenzande weten ze dat 
drommels goed, want dat bedrijf won voor 
de 2e keer – aldus het Hele Westland- de 
prijs voor de beste Decorum-kweker van 
2008. 
* Ongetwijfeld hief men bij deze naamge-
noten het glas en reken maar dat ook 
Frans Vreugdenhil dat deed want hij 
werd na een spannende eindstrijd waarbij 
partijen soms in de laatste seconden wer-
den beslist, uitgeroepen tot super snel-
schaker van Naaldwijk. En dat is een feli-
citatie waard.  
* We sluiten dit keer af met rector Cees 
Vreugdenhil uit Coevorden die – aldus 
de redactie van Hallo Emmen op internet 
– aankondigde dat zijn scholen-
gemeenschap een samenwerking is ge-
start met twee middelbare scholen in het 
Duitse Emlichheim. Waarom? Het ant-
woord lag ‘n beetje voor de hand: Emlich-
heim ligt 8 km van Coevorden en de 
dichtstbijzijnde Duitse beroepsopleidingen 
zijn in Nordhorn, 50 km verderop. Een 
praktische reden dus. Boven dit bericht 
stond de kop: Coevorder school werpt blik 
over de grens. Nergens in het bericht 
stond evenwel vermeld dat er in Coevor-
den tot nu toe tevergeefs naar de stoffer 
is gezocht… 

 

Oranje voor vreugde, en voor de kleur 
oranje in het wapen der Vreugdenhillen. 
Westlandse tomaten voor de bakermat 
van de familie. En een bergje van grijze 
Noordzeegarnaaltjes bij wijze van ‘hil’. 
Noem het Westlandse tomatensoep met 
een bergje van garnalen. Of noem het 
gewoon Vreugdenhillensoep. In ieder ge-
val wens ik mijn hele familie: eet smake-
lijk! 

voor 4 personen: 
2 eetlepels olijfolie 
1 ui, grof gesneden 
1 kilo sappige, rijpe Westlandse tomaten 
1 teentje knoflook, fijngehakt 
1 liter hete bouillon (van koe, kip of 
groente) 
een greepje bieslook (of andere kruiden 
uit de tuin), fijngehakt 
150 gram grijze Noordzeegarnaaltjes 
150  ml crème fraîche  

Verwarm de olie in een (soep)pan en voeg 
de ui toe. Strooi er een beetje zout over, 
draai het vuur laag en laat de ui twintig 
minuten rustig fruiten, zodat hij zacht en 
zoet, maar niet bruin wordt. Snijd de to-
maten in stukken en voeg ze, samen met 
de knoflook toe. Draai het vuur laag en 
laat opnieuw een halfuur sudderen. 
Schenk er een liter hete bouillon bij en 
laat de soep nog een kwartier zachtjes 
koken. Meng intussen de garnaaltjes met 
de bieslook en 2 eetlepels crème fraîche. 
Maak het mengsel op smaak met zout en 
versgemalen zwarte peper. Pureer de 
soep met een staafmixer. Wie van super-
glad houd, kan de soep nog door een zeef 
wrijven. Roer de rest van de crème fraî-
che door de soep en maak hem op smaak 
met zout en veel versgemalen zwarte 
peper. Verdeel de soep over 4 kommen of 
diepe borden. Maak bergjes van de garna-
len op 4 kleine schoteltjes en serveer die 
naast de soep. 

Janneke Vreugdenhil (K XI bk.2) 

Meer over Janneke en koken kunt u lezen 
op haar website: www.etenenzo.nl. 

60 jaar60 jaar   
Robert Vreugdenhil (N X t.4) uit Dordrecht 
liet ons eind 2008 weten dat op 23 sep-
tember 2008 zijn ouders Rien (N X t) en 
Nel Vreugdenhil-Groeneweg wonende te 
Schiedam, 60 jaar in goede gezondheid 
getrouwd waren. Een memorabel moment 
om ook in de Vreugdeschakel aandacht 
aan te schenken. De huwelijksfoto in 1948 
en een actuele foto van het paar heeft hij 
meegestuurd. 
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KroniekKroniek  
De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op mutaties van de burgerlijke stand die 
ons van 1 december 2008 tot 21 april 
2009 bekend zijn geworden. 

GEBOREN 
10-04-2000 te Swifterband, Chris Gustav, 
zoon van Gerrit Cornelis (Geerten) Vreug-
denhil (O XI k.2) en Jessica Jeanette 
Goud 
20-12-2001 te Sentani (Papua, Indone-
sië), Roze Caroline, dochter van Gerrit 
Cornelis (Geerten) Vreugdenhil (O XI k.2) 
en Jessica Jeanette Goud 
04-06-2005 te Timika (Papua, Indonesië), 
John Anton,  zoon van Gerrit Cornelis 
(Geerten) Vreugdenhil (O XI k.2) en Jessi-
ca Jeanette Goud 
20-05-2008 te Zwolle, Keano, zoon van 
Mark Vreugdenhil (K XII ak.2) en Marjo-
lein van den Berg 
31-05-2008 te Naaldwijk, Luke, zoon van 
Pieter Johannes Jacobus (John) Vreugden-
hil (J XI f.1) en Bianca Isabel Haaring 
11-06-2008 te Vlissingen, Rob Theodoor 
zoon van Gerrit Cornelis (Geerten) Vreug-
denhil (O XI k.2) en Jessica Jeanette 
Goud 
25-11-2008 te Nijmegen, Rens Jonathan, 
zoon van Samuel Rudolf Arie (Rolf)
Vreugdenhil (N XI f.2) en Berber Maria 
Tolsma 
11-01-2009 te Vijfhuizen, Boaz, zoon van 
Willem Cornelis Vreugdenhil (O XI h.3) en 
Cornelia Jacoba Marionne Olieman 

GETROUWD/Partnerschap aangegaan  

19-07-1991 te Vlissingen, Neeltje Jorina 
Vreugdenhil (O XI k.1 ) Adriaan (Andre) 
Meulmeester, geboren 6 oktober 1968 te 
Vlissingen, zoon van ? 
18-04-1997 te Dronten, Gerrit Cornelis 
(Geerten) Vreugdenhil (O XI k.2 ) met 
Jessica Jeanette Goud, geboren 15 januari 
1978 te Exeter (Ontario, Canada), dochter 
van Antonie Willem Goud en Grada Dees 
25-04-2003 te Wenen, IreneVreugdenhil 
(N X a.2 ) met Heinz Herbert Grossmann, 
geboren 25 april 1963 te Wenen, zoon 
van Herbert Grossmann en Hertha Gelb 
07-01-2005 te Zuid-Laren, Cornelia Jo-
hanna Vreugdenhil (O XI k.5 ) met Gert-
Jan Slotboom, geboren 22 december 1981 
te Groningen, zoon van Jan Willem Slot-
boom en Lena Cornelia van Duuren 
12-12-2008 te Zwolle, Jeroen Vreugdenhil 
(K XII ak.1) met Branka Percinlic, gebo-
ren 27 juni 1974 teTravnik, dochter van 
Josip Percinlic en Katica Tusun 

OVERLEDEN 

10-08-1988 te (South Dakota, USA), Stel-
la Vreugdenhil (K IX j.13) 
19-01-1995 te Moorpark (California, 
USA), Jeffrey John Vreugdenhil (K XI 
bc.2) 
11-03-1998 te Ter Heijde, Gerrit van 
Spronsen (C IX e.7) 
04-10-2000 te Loosduinen, Dirk Jan van 
der Starre (D IX c.8) 
04-12-2006 te Haarlem, Christoffel 
Vreugdenhil  (O XI e) 
19-01-2007 te Amsterdam, Ida Vreugden-
hil (D IX l.1) 
 

25 jaar  bestuurs l id25 jaar  bestuurs l id   
Sinds april 1984 is Aat Vreugdenhil (C X 
y.2) lid van het bestuur van de Fami-
liestichting Vreugdenhil. Vanaf 1980 heeft 
Aat Koos Verhulst bijgestaan in het zo 
compleet mogelijk maken van de stam-
boom met als resultaat het boek ‘Het 
Westlands geslacht Vreugdenhil, bijkans 
vier eeuwen genealogie’ dat in 1985 is 
uitgebracht. Daarna is Aat tot op de dag 
van vandaag bezig de stamboom actueel 
te houden. Verder heeft Aat ook de finan-
ciële zaken van de familiestichting onder 
zijn beheer en heeft hij jarenlang het se-
cretariaat van de stichting gevoerd. Je 
kunt wel zeggen dat Aat ‘de specialist’ is 
geworden wat betreft onze familie. Een 
grote wens van hem is om de ontbreken-
de familieleden op te sporen die eind 
1800/begin 1900 naar Amerika of Canada 
vertrokken zijn en die gaten in onze stam-

boom te dichten. In de Vreugdeschakel 
doet hij regelmatig verslag van deze ont-
wikkelingen. 

In de jaren dat hij in het bestuur zit, oe-
fent hij naast zijn drukke baan als regis-
teraccountant bij BDO ook nog hobby’s 
uit. Aat is zeer sportief. Hij heeft de Elf-
stedentocht van 1986 en 1997 gereden, 
rijdt regelmatig lange wielrentochten door 
het hele land, zoals de Ride for the Roses 
en staat ’s winters graag op de lange lat-
ten. Ook heeft Aat inmiddels een fijn ge-
zin met zijn vrouw Wilma en kinderen 
Sanne en Jorik (zie onderstaande foto). 
Het bestuur van de familiestichting wil Aat 
heel hartelijk bedanken voor zijn inzet 
voor de familiestichting. Wij hopen nog 
lang – minstens 25 jaar - met hem te 
mogen samenwerken. 

V.l.n.r. Jorik, Aat, Wilma en Sanne Vreugdenhil bij hun huis in De Lier. 

Vervolg Kroniek  

22-11-2008 te Vlaardingen, Regina Cor-
nelia van Beest - Vreugdenhil (K X n.2) 
17-12-2008 te Zwijndrecht, Christina 
Wilhelmina Vreugdenhil-Blokland (D X r) 
11-01-2009 te Hoofddorp, Rikste Vreug-
denhil- de Roos (N X d) 
13-01-2009 te De Lier, Huibrecht Vreug-
denhil  (K XI ac) 
16-02-2009 te Rotterdam, Arie Vreugden-
hil  (N XI z) 
20-03-2009 te Pijnacker, Abraham Vreug-
denhil  (C X o.6) 

Wie kan mij iets meer vertellen over: 
- de geboorte van Elsa Nona en Timme 
Huib Vreugdenhil op 28 mei 2008? 
- het huwelijk van Wim Vreugdenhil met 
Fliek? 
- het huwelijk van Matthijs van der Lugt 
met …. Vreugdenhil? 
Dank aan allen die hiervoor bericht in-
stuurden. Doet u het ook? 
Aat Vreugdenhil 

GezochtGezocht   
Mijn naam is Willem Ype Vreugdenhil, 
zoon van Gerrit Vreugdenhil (B X g). Ik 
woon in Strasshof an der Nordbahn in 
Oostenrijk en in het kader van een oplei-
ding ben ik op zoek naar familieleden, 
neven en nichten. Mijn vader had twee 
zusters, Jansje en Adriaantje Hendrika. Ik 
ben op zoek naar de kinderen van Jansje: 
Ernst? en Marco Habekottè uit het huwe-
lijk met Drs. Franciskus Hendrik Habekot-
tè en Adriana? Walrecht uit het huwelijk 
met Bernardus Hermannus David Wal-
recht. Verder zoek ik naar de echtgenoot 
van Adriaantje Hendrika, Leendert Brou-
wer, weet echter niet of hij nog leeft) en 
hun kinderen. Ik kan mij alleen de naam 
van mijn neef herinneren, Cees Brouwer.  

Mocht u informatie over bovengenoemde 
personen hebben dan kunt u dit aan de 
redactie doorgeven: info@vreugdenhil-
online.com. 
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Personal iaPersonal ia   

Vreugdenhi l lensoepVreugdenhi l lensoep   

* We dachten na de toekenning van de 
P.C. Hooftprijs in december 2006 en de 
daarmee samenhangende uitreikings-
plechtigheid in het jaar daarop, dat J.M.A. 
Biesheuvel, zoon van Cornelis Biesheuvel 
en Huibertje Vreugdenhil (K IX b.2), nu 
wel uit de publiciteit zou blijven. Want: hij 
schreef niet meer en zong op de radio 
geen Schubertliederen meer. Maar nee, 
vorig jaar verscheen bij uitgever A. van 
Oorschot in Amsterdam zijn verzameld 
werk, bezorgd door Hans Blom en Mirjam 
van Hengel. Drie dikke delen in een cas-
sette, omvattend 477 gepubliceerde ver-
halen, afgedrukt op 2500 pagina`s. En 
dat is nog niet eens alles wat hij geschre-
ven heeft, meldde NRC Handelsblad. Arjen 
Fortuin kenschetste in een recensie in 
deze krant Maarten Biesheuvels Verza-
meld werk – in hoofdzaak tussen twee 
grote depressies van de schrijver door in 
de jaren zeventig en tachtig geschreven - 
als weergaloos. En dat is een totaal ande-
re kwalificatie dan die van uitgever Geert 
van Oorschot die bij de aanbieding van 
een selectie verhalen van de toen nog 
onbekende Maarten Biesheuvel opmerkte, 
dat hij ‘dat gereformeerde rommeltje’ 
nooit uit zou geven en Maarten noodge-
dwongen debuteerde bij uitgeverij Meu-
lenhoff. Wie van een schrijver houdt die 
zijn lezers met de ene na de andere bizar-
re wending verrast, kan zijn hart ophalen 
met deze ‘weergaloze’ uitgave.  
* Niet dat we het in iedere uitgave van de 
Vreugdeschakel over publiciste/
kookpedagoge Janneke Vreugdenhil (K 
XI bk.2) zullen hebben, maar er is nu een 
bijzondere reden. Ze is meeverhuisd van 
het ter ziele gegane zaterdagbijvoegsel 
van NRC Handelsblad naar het nieuwe 
NRC Weekblad om wat de pot kan schaf-
ten in lekkere zinnen in haar kookrubriek 
aan haar lezers voor te schotelen. In de 
starteditie- 11- 17 april jl.- gaat het over 

elBulli, het meest besproken restaurant op 
aarde, aan de kust van Catalonië 
(Spanje), even buiten Roses, en zijn eige-
naar Ferran Adrià. Hij schreef een boek en 
daar staan recepten in die Janneke als ze 
een ambitieuzere kok dan wel een man 
was tot de aanschaf van een suikerspin-
machine zouden verleiden om de oogstre-
lende ‘Thaise nimf’ te maken. Joost mag 
weten wat dat is want Janneke houdt dat 
geheim. Wel zegt ze zichzelf een prakti-
sche huisvrouw te vinden die simpele be-
reidingen kiest zoals Piña/hinojo. En wat 
mag dat dan wel zijn? Ananas geparfu-
meerd met venkel en steranijs. Moet best 
lekker zijn zo`n geinig gerechtje en ‘t is 
weer eens wat anders dan pannenkoeken 
met stroop om maar wat te noemen. El-
ders in deze uitgave vindt u een recept 
van Janneke speciaal voor de Vreugden-
hillen. 
* Lege flesjes of blikjes op straat gooien, 
ook zoiets wat niet mag en in dit geval 
ook nog milieuvervuilend. ‘t Gebeurt over-
al, ook op Curaçao. Waar ze nog het ex-
cuus hebben dat er weinig of geen afval-
bakken te vinden zijn. Bij een recente 
schoonmaakactie werden in twee weken 
tijd 300.000 glazen en plastic flessen en 
blikjes verzameld. Ook de supermarkten 
dragen bij aan het schoon en natuurlijk 
houden van het milieu. Voorzitter Karel 
Vreugdenhil (D X w) van de Vereniging 
van Supermarkten Suvecu is dan ook zeer 
content over de succesvolle actie waaraan 
ze hebben deelgenomen door de witte 
plastic tassen uit de winkels te verbannen, 
omdat die na gebruik vaak als zwerfvuil 
op straat of in de natuur terecht kwamen. 
Dat alles weten we van de Wereldomroep 
en internet.  
*  Internet meldde ook wat wij kennelijk 
gemist hebben vorig jaar: de introductie 
van het Pick-&-Joy-seizoen. Wie in De Lier 
woont, weet er waarschijnlijk alles van, 
want daar gebeurde het. Plantenkwekerij 
Vreugdenhil B.V. verraste zijn consumen-

ten met Pick-&-Joy-plukgroenten met 
pluktomaat Pick-a-Tom, paprika Pick-a-
Pep en peper Pick-a-Hot Pep als startvari-
anten. En dit jaar komt (is?) het Pick-
assortiment weer op de markt en wordt 
een groot aantal teeltproeven afgewerkt 
om het Pick-&-Joy-concept van nieuw elan 
te voorzien. Bravo!  
* Waar die terminologie vandaan komt is 
ons vreemdeling in het Jeruzalem van de 
plantenwereld onbekend en het moet wor-
den bekend: dat geldt ook voor de bena-
ming Decorum-leden en dealers. Maar bij 
Amarylliskweker Fa. L.G. Vreugdenhil (C 
XI ad) in `s-Gravenzande weten ze dat 
drommels goed, want dat bedrijf won voor 
de 2e keer – aldus het Hele Westland- de 
prijs voor de beste Decorum-kweker van 
2008. 
* Ongetwijfeld hief men bij deze naamge-
noten het glas en reken maar dat ook 
Frans Vreugdenhil dat deed want hij 
werd na een spannende eindstrijd waarbij 
partijen soms in de laatste seconden wer-
den beslist, uitgeroepen tot super snel-
schaker van Naaldwijk. En dat is een feli-
citatie waard.  
* We sluiten dit keer af met rector Cees 
Vreugdenhil uit Coevorden die – aldus 
de redactie van Hallo Emmen op internet 
– aankondigde dat zijn scholen-
gemeenschap een samenwerking is ge-
start met twee middelbare scholen in het 
Duitse Emlichheim. Waarom? Het ant-
woord lag ‘n beetje voor de hand: Emlich-
heim ligt 8 km van Coevorden en de 
dichtstbijzijnde Duitse beroepsopleidingen 
zijn in Nordhorn, 50 km verderop. Een 
praktische reden dus. Boven dit bericht 
stond de kop: Coevorder school werpt blik 
over de grens. Nergens in het bericht 
stond evenwel vermeld dat er in Coevor-
den tot nu toe tevergeefs naar de stoffer 
is gezocht… 

 

Oranje voor vreugde, en voor de kleur 
oranje in het wapen der Vreugdenhillen. 
Westlandse tomaten voor de bakermat 
van de familie. En een bergje van grijze 
Noordzeegarnaaltjes bij wijze van ‘hil’. 
Noem het Westlandse tomatensoep met 
een bergje van garnalen. Of noem het 
gewoon Vreugdenhillensoep. In ieder ge-
val wens ik mijn hele familie: eet smake-
lijk! 

voor 4 personen: 
2 eetlepels olijfolie 
1 ui, grof gesneden 
1 kilo sappige, rijpe Westlandse tomaten 
1 teentje knoflook, fijngehakt 
1 liter hete bouillon (van koe, kip of 
groente) 
een greepje bieslook (of andere kruiden 
uit de tuin), fijngehakt 
150 gram grijze Noordzeegarnaaltjes 
150  ml crème fraîche  

Verwarm de olie in een (soep)pan en voeg 
de ui toe. Strooi er een beetje zout over, 
draai het vuur laag en laat de ui twintig 
minuten rustig fruiten, zodat hij zacht en 
zoet, maar niet bruin wordt. Snijd de to-
maten in stukken en voeg ze, samen met 
de knoflook toe. Draai het vuur laag en 
laat opnieuw een halfuur sudderen. 
Schenk er een liter hete bouillon bij en 
laat de soep nog een kwartier zachtjes 
koken. Meng intussen de garnaaltjes met 
de bieslook en 2 eetlepels crème fraîche. 
Maak het mengsel op smaak met zout en 
versgemalen zwarte peper. Pureer de 
soep met een staafmixer. Wie van super-
glad houd, kan de soep nog door een zeef 
wrijven. Roer de rest van de crème fraî-
che door de soep en maak hem op smaak 
met zout en veel versgemalen zwarte 
peper. Verdeel de soep over 4 kommen of 
diepe borden. Maak bergjes van de garna-
len op 4 kleine schoteltjes en serveer die 
naast de soep. 

Janneke Vreugdenhil (K XI bk.2) 

Meer over Janneke en koken kunt u lezen 
op haar website: www.etenenzo.nl. 

60 jaar60 jaar   
Robert Vreugdenhil (N X t.4) uit Dordrecht 
liet ons eind 2008 weten dat op 23 sep-
tember 2008 zijn ouders Rien (N X t) en 
Nel Vreugdenhil-Groeneweg wonende te 
Schiedam, 60 jaar in goede gezondheid 
getrouwd waren. Een memorabel moment 
om ook in de Vreugdeschakel aandacht 
aan te schenken. De huwelijksfoto in 1948 
en een actuele foto van het paar heeft hij 
meegestuurd. 
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Verkrijgbaar na overmaking van het bedrag op Postbank nr.: 53.11.808 aan de Fami-
liestichting Vreugdenhil onder vermelding van het desbetreffende artikel, zijn de volgen-
de artikelen: 
STICHTINGSAKTE, Familiestichting Vreugdenhil € 3,50 
BOEK, Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, vier eeuwen genealogie door J. Verhulst 
475 pag. € 35,- 
FAMILIEWAPEN,  reproductie, ware grootte, met toelichting € 11,50 
BORDUURPATROON, Familiewapen, A3-formaat, met toelichting € 1,50 
HERINNERINGSBORD, Vreugdenhillendag (Delfts Blauw) € 9,- 
BALPEN, (met inscriptie Familiedag Vreugdenhil 1995) € 3,50 
VREUGDENHILLENMOK, wit met donkerrode opdruk € 5,75 
KAART van Cruquius, vermelding Vreugdenhilselaantje  € 3,40 
Het bestelde artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantoor-
uren) kunt u uw bestelling ook afhalen bij onze penningmeester Aat Vreugdenhil, Mole-
naarlaan 21 in De Lier. 

De Vreugdenhi l lenwinkelDe Vreugdenhi l lenwinkel   

Opmerkel i jk  famil iewapenOpmerkel i jk  famil iewapen   ColofonColofon   
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Payment from abroad (for donation 
or articles from the shop) 
You can transfer the money by using your 
credit card or a PayPal account. Please 
push the white button “VISA MASTER-
CARD DONEREN” on our website: http://
www.vreugdenhil-online.com/stichting/
donatie/default.html and fill in the form. 
You need to fill in the amount of money to 
transfer, your credit card data and your 
address. After this you need to confirm 
the transfer. 

Website in English 
The website is mostly written in Dutch. On 
top of the website you can find several 
buttons. The last one says ‘English’. When 
you click this one, you find a link to a 
translation program of Google.  

Enige edities terug hebben we in de 
Vreugdeschakel aandacht geschonken aan 
Hyves, het digitale platform voor vrienden 
en familie. Ook is een Hyves-groep opge-
richt voor alle Vreugdenhillen. Inmiddels 
hebben 133 Vreugdenhillen zich als vriend 
bij deze groep aangemeld. Het is mogelijk 
om daar foto’s op te plaatsen. Onlangs is 
er een heel bijzondere foto geplaatst door 
Robert Vreugdenhil (D XI ab.2) uit 
Moerdijk. Hij heeft het familiewapen op 
zijn bovenarm laten tatoeëren. Natuurlijk 
hebben we vanuit de redactie direct con-
tact gezocht met Robert. De reden voor 
de tatoeage is wat hem betreft vanzelf-
sprekend. “Ik wilde graag nog een tattoo 
en wilde iets wat niemand had en toen 
kwam ik het wapen tegen op hyves en 
dacht dat is wel een heel mooi iets om op 
m’n arm te zetten. Ik heb gelijk aan de 
binnenzijde de eerste letter van m’n va-
der, moeder en broer laten zetten.” 

Vreugdenhi l  op kop in  wielertourVreugdenhi l  op kop in  wielertour   
Op 22 maart jl. werd de Eneco Ronde van 
het Groene Hart gereden. Dirk van Veelen 
(getrouwd met Marjoke Vreugdenhil, K XI 
ah.5) maakte deze foto van Stefan Vreug-
denhil( C XI aa.2). De wielrenners pas-
seerden Nieuwerkerk aan den IJssel. Op 

dat moment reed Stefan Vreugdenhil (Van 
Vliet, nummer 152) op kop. Stefan is uit-
eindelijk op de 32e plaats geëindigd, ruim 
10 minuten na de winnaar. Meer foto's 
hiervan zijn te vinden op de website: 
www.vanveelen.info.  

 

 
mei 2009 

Schaatsverhalen van Bram Vreugdenhi lSchaatsverhalen van Bram Vreugdenhi l   

Bram Vreugdenhil uit Hardinxveld-Giessendam met schaatsen en Goudse pijpen. 

Dat er veel sportieve Vreugdenhillen zijn, 
is inmiddels wel bekend. Abraham Vreug-
denhil (C XI an) uit Hardinxveld-
Giessendam heeft zijn jeugd aan het St. 
Jorispad in Naaldwijk doorgebracht. En 
vroeger waren er nog echte winters en 
dus meer mogelijkheid tot schaatsen. 
Abraham heeft voor de Vreugdeschakel 
enkele schaatsverhalen en –avonturen 
van zijn familie opgeschreven. 

Vader Kees (C X aa, geboren in 1919) 
ging als 14-jarige al naar Gouda op friese 
doorlopers. Voor het eerst met buurman 
Huib van Rij. Ze vertrokken ’s morgens 
om vijf uur. Kees had een tas vol boter-
hammen. Huib voor hij vertrok een paar 
borrels jenever en niets eten. In 1933 kon 
je de Schie nog over, er werd toen minder 
gevaren. Je had daar een café en werd je 
over gezet. Daar werden ook de eerste 
boterhammen gegeten en buurman Huib 
nam uiteraard jenever. In Gouda hetzelf-
de verhaal, eerst een paar borrels en 
goudse pijpen op de mouwen en weer 
terug. Uit de verhalen begreep ik dat ze ’s 
avonds omstreeks zeven uur weer thuis 
waren. Hoeveel keer Kees geweest is weet 
ik niet, maar zeker elke winter als het ijs 
het toe liet. Daarna is Kees nog vele ma-
len geweest, zo ook met buurman Middel-
burg, die nam niet alleen pijpen mee, 
maar ook Gouds vuur. Die man schaatste 
en draaide tegelijkertijd shagjes waarbij 
hij met zijn oude de nieuwe aanstak. Kees 
schaatste in 1963 voor het eest met zijn 
oudste zoon Dik de bekende tochten.  

Traditie voortgezet 
22 jaar later werd de traditie voortgezet 
door zoons Bram, Liza en Dik. In 1985 op 
de schaats naar Gouda. Op 15 februari 
schaatsten de broers en buren van het St. 
Jorispad in Naaldwijk naar Vlaardingen. 
Zoals altijd als er ijs ligt om 13.00 uur 
verzamelen bij de Galgewegbrug bij fami-
lie Middelburg. Tijdens de heentocht was 
er altijd tegenwind, maar door het mooie 
en harde ijs zat de club toch al om half 
drie aan het bier. Na een uur in de kroeg 
komen de verhalen pas echt los. Ook over 
de broertjes Vreugdenhil, dat ze hetzelfde 
jaar als eerste in Café de Kroon waren. 
Waarschijnlijk staat onze naam nog 
steeds geschilderd op de balk aan de bar, 
vertelt Bram. Daar werd het idee geboren 
om de volgende dag maar eens een po-
ging te nemen naar Gouda te gaan, drie 
broers en  een zus.  

Tocht naar Gouda 
Om zes uur in de ochtend vertrokken we 
met helder vriezend weer, -18 graden 
maar windstil. Aangekomen bij Schiplui-
den stonden daar nog 17 schaatser te 
wachten. Ze hadden wat op gevangen van 
die ‘Vreugies’, dat ze naar Gouda gingen 
en dat wilden ze ook wel. Wij broers wis-

ten ongeveer de weg wel, mijn broer Dik 
was er met pa wel eens geweest, maar 
dat was wel 20 jaar geleden. Er bleek 
nogal wat veranderd, daar kwamen we al 
gauw achter. Op de Vlaardingse vaart na 
Vlietzicht derde sloot naar links, dat ging 
goed. 500 meter voor de Schie naar 
rechts, het hele gebied van de Spaanse 
polder was inmiddels volgebouwd, een en 
al baggersloten. We moesten meer klunen 
dan schaatsen. Om negen uur zaten we 
op de ringvaart bij Rotterdam, dat stuk 
ging wel vlot, maar we gingen te snel 
rechtsaf en kwamen in het centrum uit. 
Alle 22 man weer omdraaien met als reac-
tie: “He man, gaan we nu al terug?” Bij de 
eersten waren de bevriezingsverschijnse-
len al zichtbaar. “Nee, we zitten ver-
keerd”. “ZITTEN? We schaatsen toch!” Om 
11.30 uur waren we de Kralingse plassen 
gepasseerd en zaten goed op weg naar 
Moordrecht waar de beruchte sloot is met 
wel 100 bruggen. Elke keer weer klunen, 
beschermers om en dat met 22 man. Om 
12.30 uur aangekomen bij de sluizen bij 
Gouda. Daar hebben we vier taxi,s gebeld 
en zijn naar het centrum gebracht. Eerst 
pijpen gekocht en op truien en mutsen 
genaaid, daarna erwtensoep, maar voor-
al warme punch, heel veel punch.  

Liza Schenk 
Om twee uur ’s middags - eigenlijk veel te 
laat – aan de terugtocht begonnen. De 
beschermers onderbinden deed niemand 
meer. Het ging vlot. Ja, wat wil je met 
punch op en ook nog voor de wind. Om 
vijf uur kwamen we weer aan op de Vlaar-

dingse vaart. M’n broer Liza dacht “ze 
kunnen me wat, maar nu weet ik zelf de 
weg wel”. Die heeft me toch een slag, ze 
noemden hem gelijk Liza Schenk. Rond 
zes uur waren we weer thuis op het ka-
naal en al onze pijpen nog heel. En daar 
ging het tenslotte om. Vijf dagen later 
reed ik de elfstedentocht en heb de tocht 
ook uit gereden.  

Bram Vreugdenhil (C XI an) 
Hardinxveld-Giessendam 

OproepOproep   
De dag voor koninginnedag worden ieder 
jaar weer veel personen verblijd met een 
koninklijke onderscheiding. Het komt wel 
eens voor dat een Vreugdenhil een lintje 
in ontvangst mag nemen. Als bestuur 
vinden we dit een eervolle vermelding 
waard in de stamboom. Het is echter ge-
bleken dat het moeilijk is om van voor-
gaande jaren de lijsten met onderschei-
dingen terug te vinden en dus ook de 
eventuele onderscheiden Vreugdenhil. We 
doen hierbij een oproep door te geven 
indien u of een van uw naaste familiele-
den ooit een koninklijke onderscheiding 
heeft gekregen. Graag zouden we willen 
weten in welk jaar en welke onderschei-
ding de betreffende persoon ontvangen 
heeft. Wij bedanken u voor uw medewer-
king. 
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