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MILICIËN IN HET LEGERVAN NAPOLEON 

Cornelis Lucaszoon Vreugdenhil, stamvader van tak 0. 

Cornelis Lucaszoon is gedoopt te Maasland op 5 oktober 1788 als zoon van Lucas 
Corneliszoon en Jaapje Cornelisse van der Knijff. Hij zal zich er niet van bewust 
geweest zijn, dat zijn aanwezigheid op aarde meer dan 350 nazaten tot gevolg zou 
hebben, al was hij zeer ondernemend. 

Uit het verleden 

Na als bouwmansknecht op het land gewerkt 
te hebben, moest hij in 1810- op 21-jarige 
leeftijd - opkomen en werd als miliciën in
gedeeld in het leger van keizer Napoleon. 
Zo ging dat in die tijd. Toen hij op 25 juli · 
1814 (in Breda) ontslagen werd uit de Fran
se dienst, had hij in die vier jaren dingen 
meegemaakt die _nauwelijM_vooJstelha_ar 
waren. 

"Het leger van keizer Napoleon", in de ge
schiedenisboekjes bekend als La grande Ar
mée, telde oorspronkelijk meer dan 500.000 
man aan Fransen, Duitsers en Hollanders. 
Maar er waren ook Denen, Portugezen en 
Italianen in dit voor die tijd geweldige leger, 
dat naar Rusland oprukte, opgenomen. 

Comelis van één van hen. Hij heeft alle ver
schrikkingen en veldslagen van deze oorlog 
overleefd. Een wonder, want hoewel de juis
te cijfers niet precies bekend zijn, is 90% van 
Keizers Armée op het slagveld achter
gebleven. Stelt u zich voor: één op de tien 
soldaten kwam levend uit deze hel. Negentig 
procent sneuvelde of overleed door ontbe
ringen, voedselgebrek, besmettelijke ziekte 
of de zeer slechte verzorging. De verschrik
kingen waren in feite onvoorstelbaar. 
(De heer J. Ham uit Den Hoorn heeft van 
deze oorlogsgebeurtenis veel gegevens ver
zaipeld en veel details op papier gezet. Hij 
geeft er ook lezingen over.) 

TROUWEN 
Als dan in juli 1814 Comelis eindelijk naar 
huis mag, wacht hem een nieuwe verrassing. 
Zonder blikken of blozen tracht de Neder
landse overheid de soldaten bij hun terug
keer uit deze helse oorlog alsnog te dwingen 
dienst te doen in het inmiddels opgerichte 
Nederlandse leger. En zelfs koning Willem 
I moet eraan te pas komen om dat "misbruik 
te weeren" zoals hij schrijft aan zijn minister 
van Oorlog. 

Maar de vrijgezel Comelis voelde zich toch 
niet helemaal veilig. Of dit de reden is van 
het feit dat hij op 12 november 1815 trouw
de met Antje Schrevelius- ·"moest trouwen", 
want het eerste kindje wordt op 24 mei 1816 
geboren - zal wel nooit te achterhalen zijn, 
maar ook toen was het huwelijk een reden 
om "er onderuit te komen". 

REQUEST 
Overigens, pas in augustus 1857 stelde 
N apo]J:onl!Leen zg. St. Helena medailkin. 
Deze onderscheiding was bestemd voor alle 
nog in leven zijnde Fransen en buitenlan
ders, die in de legers van keizer Napoleon I 

a 
hadden meegevochten. En Comelis schreef 
vanuit 's-Gravenzande op 20 februari 1858 
aan koning Willem 1: 

"Aan Zijne Majesteit den Kooning, 
Geeft met de diepste eerbied te kennen, 
Cornelis Vreugdenhil, bouwman woonende 
op het Staalduin onder 's-Gravesand, dat 
hij als soldaat uitgetrokken geweest zijnde 
voor de lichting van 1810 met het Groote 
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Voorzitter: 
Drs. D. Vreugdènhil, 
Willem Alexanderplantsoen 186, 
2991 NJ Barendrecht, 
tel. 01806-15453 (buiten kantooruren) 

Secretaris: 
Drs. A. M. Vreugdenhil, 
Hohorst24, 
2678 DD De Lier, 
tel. 01745-16173 (buiten kantooruren) 

Penningmeester: 
J. P. Ch. Vreugdenhil, 

•. Lariksdreef 25, ....... ·... _ .. . 
-~137PH Viaardingen, · ~,.,_.,.,-

tel. 010-4750032 (buiten kantooruren) 

Bank (Rabo) nr. 31.36.07.060. 
Postgiro nt. 53.11.808 
t.n.v. Familiestichting Vreugdenhit 

Wilt u de Farniliestichting'moreel en financieel · 
steunen dan wordt dat zeer op prijs gesteld. 
De minimum-donatie bedraagt f 25,- per 
jaar. Giften klein of groot zijn uiteraard zeer 
welkom. 

Redactie: 
J. Vreugdenhîl, 
T. Vreugdenhil, 
J. Verhuist. 

Kopij: 
Gaarne zenden aan de secretaris. 

Advertenties: 
Voor Vreugdenhillen en niet-Vreugdenhillen is 
er gelegenheid in dè Vreugde-Schakel te 
adverteren. 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden 
tot de redactie, Van Vredenburchweg 617, 
2284 TG Rijswijk, tel. 070-69D.629 

7e jaargang, nummer 14 

----------------------------------------------------•OKTOBER1989 ______ _ 



De groeten uit Zeist 

Mevrouw J. Vreugdenbil-Albias (NIX 1), wonende in 
het bejaardencentrum "De Schutsluis" te Maassluis 
keek wel erg verrast toen de post haar een ansicht
kaart bezorgde • 

Vreugdenbillenvaria 

PRAKTISCH 

Het gebeurt niet vaak dat ik een aankondiging van een huwelijk van een Vreugdenbil 
ontvang. Tot dusverre waren dat er dit jaar twee. 
Beide zouden kerkelijk ingezegend worden. Dat dit eveneens in beide 1gevallen 's 
avonds zou gebeuren, was voor mij nieuw, edoch bijzonder praktisch. 

Ik was blij dat ik één van beide diensten kon 
bijwonen. De, door een stralende zon over
goten en pittoresk gelegen, N.H.-kerk te St. 
Pancras was, mede dankzij het gekozen 
aanvangstijdstip, nagenoeg vol. Velen kon
den door de prediking vernemen dat "een 
drievoudig snoer niet spoedig verbroken 
wordt" (Pred. 4:12b). 

Na de bevestiging en inzegening van het 
huwelijk tussenAnne Vreugdenkil (C X x.3) 
en W illem H aagsma werd hun een huisbijbel 
overhandigd. Door een geestige inleiding · 
hierbij wist de ouderling van dienst de 
lachers op z'n hand te krijgen. 
Op het feest dat hierop volgde was er aller
eerst een weerzien van een groot aantal neven 
en nichten. 

Na de koffie konden de gasten van een aantal 
"stukjes" genieten. De stemming zat er hier
door al snel goed in. De muzikale omlijsting 
en de nodige al dan niet alcoholische con
sumpties zorgden ervoor dat het een uitbun
dig feest werd. 
Bij deze hoop ik dat het huwelijk van Anne 
en Willem net zo stralend mag zijn als hun 
trouwdag en net zo plezierig als het feest 's 
avonds. 

A at 

VAN HUISSCHILDER TOT NIET 
ONVERDIENSTELIJK AMATEUR
KUNSTSCHILDER 

Het gemeentemuseum Maassluis exposeer
de in augustus jl. werken van leden van de 
vereniging Vrienden van het Museum. 
Daaronder waren ook enkele werken van 
Henk Vreugdenkil (MIX h), 78 jaar: 
o.a. een landschap en een schitterend zeege
zicht. Werkelijk de moeite waard om dit 
gezien te hebben. 
Hopelijk zal iets van zijn werk te zien zijn op 
de komende familiedag. 

T.Vr. 

Volgens het poststempel was die kaart op 19 
mei 1971 verzonden en gericht aan mejuf
frouw M. Vreugdenhil*, Huize "De Schut
sluis", Maassluis, schoonzuster van mevrouw 
Vreugdenbil-Alblas. 
Afzenders waren enkele vrienden en beken
den uit Maassluis. Op één na zijn deze mensen 
nog in leven en met hen heeft mevrouw 
Vreugdenbil inmiddels contact gehad. 
Herinneringen aan het vacantie-uitstapje van 
destijds kwamen natuurlijk weer boven. 
De kaart met een foto van restaurant "Het 
Jagershuis" te Zeist bewaart zij als een kost
baar souvenir. 
De foto toont de trotse bezitster van deze 
kaart. 

* Wilhelmina Vreugdenkil (N VIII d.2), 
geboren 16augustus 1899, overleden 12 
oktober 1976, ongehuwd. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINo 
Op 28 april 1989 werd een koninklijke 
onderscheiding verleend aan de heer ir. D. 
Vreugdenkil (B X b) uit Velp, oud-hoofdin
genieur-directeur van Rijkswaterstaat. 
De heer Vreugdenbil is benoemd totRidder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij 
ontving deze onderscheiding uit handen van 
de minister van Verkeer en Waterstaat, 
mevrouw N. Smit-Kroes. 
In de toelichting bij de uitreiking van de 
onderscheiding sprak de minister met waar
dering over de lange loopbaan van de heer 
Vreugdenrul bij Rijkswaterstaat. Hij was 
gedurende 36 jaar werkzaam bij de dienst in 
verschillende functies in Limburg, Gelder
land en Zuid-Holland. De laatste jaren is hij 
vanuit de Hoofddirectie van de Waterstaat in 
Den Haag internationaal werkzaam geweest 
als Rijnvaartcommissaris. 

Wij voegen graag onze hartelijke gelukwen
sen bij de vele die hij ongetwijfeld reeds in 
ontvangst heeft mogen nemen. 



Vreugdenbillen en hun talenten 

Muziek en zang 

Met de plannen tot oprichting van een "Vreugdenhillenorkest'' en eventueel zangkoor 
ter opvrolijking van de komende familiedag zijn wij in onderling overleg iets verder 
gekomen. 
De beperking tot deelnemers(sters) uit het Westland alleen hebben wij laten varen. 
Aantrekkelijker is heel Nederland daarbij te betrekken. 

De mogelijkheid tot regelmatig repeteren is 
dan wel nagenoeg uitgesloten, maar wan
neer wij in aanmerking komende muziek 
aan serieuze deelnemers toesturen kan thuis 
ingestudeerd worden. Op de familiedag 
zullen de deelnemers wat eerder worden 
verwacht, zodat alsnog gezamenlijk kan 
worden gerepeteerd. 

Buiten de reeds binnengekomen aanmeldin
gen kunnen we nog veel meer deelnemers 
gebruiken. Daarom is ons verzoek: 
bespeelt u een muziekinstrument, meldt u 

zich dan spoedig aan. Geeft u daarbij aan 
of u beginnend of gevorderd of eventueel 
professioneel bent en welk muziek· 
instrument(en) u bespeelt. 
Voor het zangkoor komen alle stemmen 
in aanmerking (man en vrouw). 

Hoe eerder u zich aanmeldt, des te eerder 
kunnen wij starten en u nader informeren. 
Aanmeld-adres: M.P. Vreugdenhil, 
Noordlierweg 35a, 
2636 AB Schipluiden, 
telefoon 01745-6001. 

Vreugdenbillenvaria 

WIL HET ECHTE BRUIDSPAAR NU OPSTAAN? 

Tijdens de Vreugdenbil-reünie van 5 oktober 1985 kon je duidelijk zien dat de Vreug
denbillen onderling, zeker qua uiterlijk, een aantal overeenkomsten hebben. 

Dat was op de receptie naar aanleiding van 
het huwelijk tussen Gerardina Vreugdenkil 
(K XI ae.ll) en Roland Jansen (zie ook het 
artikel in nummer 11 onder het kopje "Het 
bestuur onbekend maar voor hoelang nog") 
nogmaals te zien: de bruidenJenny, een vier 

jaar oudere zus van haar, werden menigmaal 
als een eeneiïge tweeling beschouwd. Ge
zien het leeftijdsverschil is dat zeker niet het 
geval. 

Het werd pas echt verwarrend toen ik de 
bruidegom en z'n broers zag. Twee van de 
drie vertoonden zo'n sterke gelijkenis met 
Roland, dat je ze bij gelijke kledij gemakke
lijk door elkaar zou halen. 
Nu moet u niet denken dat andere personen 
voor het bruidspaar werden aangezien. Nee 
zeker niet, want Gerardina en Roland waren 
dankzij de prachtige bruidskieding (zie bij
gaande foto) het stralende middelpunt van 
de door mij bijgewoonde receptie. 

A at 

DE VREUGDENHILLENWINKEL 

VAN DE REDACTIE E.A. 

Nieuw redactielid 
Het bestuur prijst zich gelukkig dat 
Jaap VreugdenhiJ uit Hendrik-ldo
Arpbacht ·· (k XI k) het verzoek de re
dactie van ons familieblad te verster
ken, positief heeft beantwoord. 
Daarmede bestaat de redactie thans 
uit: .Jaap Vreugdenhil (k XI k), Tiemen 
Vreugdenhil (N X j)- die tevens de ver
zending van zo'n 1200 exemplaren 
vaii·de Vreugde-Schakel· verzorgt en 
dat is geen geringe klus - en Koos 
Verhulst (VIII d.2). 

Adreswijziging 
Koos Verhulst is verhuisd. Zljn adres 
luiqtthans: 1 
Van· Vredenburchweg 617, 2284 TG 
Rijswijk, telefoon 070-690629. 

BORDUURPATROON 
w • •0:· '" 

FAMILIEWAPEN 11 
Medio juni 1989 werd ik opgebeld door 
Anja Vreugaenhii(D Xtae) met de me- t 
dedeling dat het verbeterde borduur
patroon - zie Vreugde-Schakel nr. 13-
klaar was. '' 
OpQ.etogen ging ik nàar Zwijn~kecbt en_,_~ 
inderdaad, het resultaat mocht er zijn. · 
Er was evenwel een klein probleem: 
het was in kleur uitgevoerd en een 
kleurencopie zou een veelvoud van de 
indertijd vastgestelde verkoopprijs van 
f. 3,· moeten koste~. Kortom, er zat 
niets anders op dan het wapen over te 
trekken en de zeven kleuren te vérvan
gendOOF .zeven versetlillende tekens. r 
Dat heb ik geweten, maar het resultaat 
is bevredigend te noemen. Een ieder 
kan .. dus nu weer naar hartelust een ' 
copie bestellen. 
Als het goed is hebben alle kopers van 
het eerste uur gratis een copie van de 
nie~e versieontvang~an. Mocht ik toch 
nog iemand vergeten 'Zijn, dan hoor ik. 
dat graag zo spoedig mogelijk. 

Aat 

Door storting of overmaking van het terzake geldende bedrag op Raborekening nr. 
31.36.07.060 of Postgironr. 53. 11.808 te Vlaardingen t.n.v. de Familiestichting Vreugdenhit en 
onder vermelding van het betreffende artikel, zijn verkrijgbaar: 

- afschrift Stichtingsakte Familiestichting VreugdenhH - I 7.50 

- boek 'Het Westlandse geslacht Vreugdenhil; bijkans vier eeuwen 
genealogie', door J Verhulst (475 pagina's) - I 75,00 

- reproduktie Familiewapen Vreugdenhil, ware grootte. met toelichting - 125.00 

- borduurpatroon van het Familiewapen. A3 formaat. plus toelichting - I 3.oo 
Het wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantooruren) kunt u deze 
artikelen echter ook afhalen bij onze secretaris A at Vreugdenhil, Hohorst 24. 2678 DO De 
Lier. tel. 01745-16173. 



In kort bestek 

20KEER! 
V oor de twintigste maal heeftArend Vreug
denhit (0 IX l) de Vierdaagse in Nijmegen 
gelopen. Hij is 75 jaar en dus wat laat hier
mee begonnen, maar weet nu van geen 
ophouden meer! 

KAMPIOENEN 
In april van dit jaar wist het jeugdteam van 
de Schaakvereniging Leiderdorp het Neder
landse kampioenschap te behalen in de leef
tijdsklasse tot en met 16 jaar. 
In het winnende vijftal speelde onder andere 
Edwin Vreugdenhit (0 X z 1) mee. Een bij
zonderheid daarbij is nog, dat hij topscorer 

was van zijn team met zeven punten uit acht 
wedstrijden. 

Hij is niet de enige jeugdige Vreugdenbil op 
sportief gebied. 
Arianne Vreugden/:lit (0 X k.2) uit Epe, 11 
jaar oud, wist met haar gemengde tennis
team kampioen van Gelderland te worden. 
De tennisvereniging T. V .E. Epe was bijzon
der trots op dit team. Er waren bloemen en 
een taart van maar liefst één meter en natuur
lijk een tennisplaquette voor elk van de 
spelers en speelsters. 

Wij mogen best een beetje trots zijn op deze 
jeugdige Vreugdenhillen. 

Vreugdenhilkroniek 
---------------------~Mh-

Naar aanleiding van de geboorte van de hieronder genoemde kinderen feliciteren wij de 
respectievelijke ouders van harte. Daarbij hopen wij dat het kind mag opgroeien tot een 
volwaardige telg van het toch al zo talrijke geslacht Vreugdenhil. Wij wensen de ouders dan ook
voor zover nog van toepassing - veel sterkte bij de opvoeding. 

06-10-1965 te Chatham (Canada), Elizabeth, dochter van Cornelis Vreugdenhil (N X v.2) en Lijsbeth 
Alkema. 

28-07-1969 te Sarnia (Canada), Karen Ai/een, dochter van Jacob Vreugdenhil (N X v.3) en Christina 
W. Brus. 

01-02-1973 te Sarnia (Canada), Janet Marie, dochter van Jacob Vreugdenhil (N X v.3) en Christina 
W. Brus. 

04-06-1974 te Chatham (Canada), Corine Jennifer, dochter van Cornelis Vreugdenhil (N X v.2) en 
Lijsbeth Alkema. 

13-01-1985 te Vlaardingen, Bart, zoon van Lucas Vreugdenhil (J XI j) en Geertrui E. Ouweneel. 
13-06-1986 Claudette, pleegdochter van Arend Vreugdenhil (0 X aa) en Wilhelmina C. Storm. 
28-01-1987 te Haarlem, Barend, zoon van Jan Cornelis Vreugdenhil (N X am) en Hendrike A. van der 

Laan. 
21-01-1988 te Berkel en Rodenrijs, Leendert Christiaan, zoon van Gerard Adriaan Vreugdenhil (K 

XII ah.1) en Alida T. de Gelder. 
07-06-1988 te Zevenhuizen, Bart, zoon van Huibrecht Cornelis Vreugdenhil (K XI aa.1) en Yvonne 

J. van den Brande. 
21-06-1988 te Rayston Park (Australië), Nicholas Mark, zoon van Roger Mark Vreugdenhil (0 X n.2) 

en Anthea Juncken. 
07-10-1988 te Haarlem, Reinier, zoon van Jan Cornelis Vreugdenhil (N X am) en Hendrike A. van der 

Laan. 

Onderstaande echtelieden willen wij van harte feliciteren en hun een fijn en gelukkig huwelijk 
toewensen. Daarbij hopen wij dat anderen in hun vreugde mogen delen. 

?- ?-1978 te F'ruitland (Ontario, Canada), Nico/aas Vreugdenhii(N X v.4) met Margaret Veldstra. 
21-02-1983 te Hellevoetsluis, Pieter Johannes Vreugdenhil (D XI y) met Marianne A.S. de Wilde, 

geboren 4 februari 1947 te Monster, dochter van Marinus J . de Wilde en Suzanna 
Overkleeft 

09-12-1983 te Rijswijk, Adrianus Vreugdenhii(D X k.3) met Elly Bijsterveld, geboren 27 juni 1959 te 
's-Gravenhage, dochter van Arie Bijsterveld en Hendrika J. van Mastrigt. 

21-09-1984 te Hoek van Holland (Rotterdam), Huibrecht Cornelis Vreugdenhil (K XI aa.1) met 
Yvonne J. van den Brande, geboren 22 november 1964 te Hoek van Holland, dochter 
van Adriaan W. J . van denBrandeen Anna C. Landa. 

09-08-1986 te Chatham (Canada), Nicolas Keith Vreugdenhii(N X v.2 .1) met Helena Mast, geboren 
6 november 1963 te Chatham (Canada), dochter van Albert Mast en Grace Hoekstra. 

01-10-1987 te Modeling (Oostenrijk), Willem Ype Vreugdenhil (B X g.1) met Gerda Krammer, 
geboren 20 januari 1963 te Wenen (Oostenrijk), dochter van Alfred J . Krammer en Anna 
Th. Luttenberger. 

19-12-1987 te Belleville (Canada), Paul Nicho/as Vreugdenhil (N X v.3.1) met Beth Me Dougall, 
geboren 29 september 1960 te Chatham (Canada), dochter van Murray Me Dougall en 
Merle .... (?) .. .. 

Dank aan allen die hiervoor berichten instuurden. Doet u het ook? 
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Leger van Keizer Napoleon I en gepaspor
teert in 1814, thans door Keizer Napoleon 
lil vereerd is geworden met de St. Helena 
medaille, tot het mogen dragen van welke 
medaille, hij rekwestrant zich eerbiediglijk 
om vergunning tot Uwe Majesteit wendt. 
's-Gravesand, 20 Februari 1858." 

Dit request ligt nu keurig cpgeborgen in het 
archief van de Kanselarij der Nederlandse 
Orden. 
Op 1 maart 1858 werdhemdeFranseonder
scheiding toegekend in de vorm van een 
bronzen medaille. Op de voorzijde vertoont 
die de beeldenaar van Napoleon I en op de 
achterzijde prijkt in wat hoog Frans ''a ses 
compagnons de gloire sa derniere pensée, 
St. Hé/ene, 5 mei 1821". 
Zowel de toekenningsbeschikking als de 
medaillle zelf zijn in het bezit van de familie 
(Arend Vreugdenhil, 0 x r) en worden te
recht trots getoond: 

IN 's GRA VENZANDE 
Als Comelis zijn gezin heeft gesticht woont 
dit eerst in Naaldwijk en verdient hij de kost 
als bouwmansknecht 
In 1829 of 1830 verhuist het gezin naar 
Staalduinen onder 's-Gravesand. Volgens 
familie-overleveringen zou hij daar boswach
ter geweest moeten zijn. In de archieven van 
het Centraal Bureau voor Genealogie werd 
een advertentie uit mei 1844 gevonden waarin 
een nieuwe bezigheid werd aangekondigd: 
"Kastelein op Staalduinen, aangenaam ge
legen bij 's-Gravesand, maakt bekend, dat 
hij in de gelegenheid is om goede gezel
schappen afte wachten, hetzij om te verver
schen, de koude keuken mede te brengen of 
te eeten na vooraf te hebben besteld, tegen 
civiele prijs". 

Op 2 februari 1861 sterft Comelis' vrouw 
Antje. Kort daarna verlaat hij "zijn" Staal
duin en neemt hij zijn intrek bij zijnjongste 
zoon Teunis, bouwman te Loosduinen. Nog 
zeven gelukkige jaren volgen. Op 21 no
vember 1868, 's middags om half vier, sterft 
hij ten huize van zijn zoon, "staande in wijk 
C nummer 5 in Loosduinen", zoals in de 
Akte van Overlijden in het Haagse Gemeen
te-archief staat vermeld. 
Een bewogen leven met vele gevolgen is dan · .~ 
voorbij. ~ 
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