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FAMILIETRAGEDIE AANLEIDING TOT ONTSTAAN 
BOEK OVER GESLACHT VREUGDENDIL (2) 

In een tweetal artikelen voor de Vreugde-schakel onthult Koos Verhulst de aanleiding 
tot het ontstaan van zijn prachtige boek Het Westlandse geslacht Vreugdenhil. 
Zoals in het voorwoord daarvan is venneld, wilde hij iets meer te weten komen over zijn 
grootvader van moeders zijde. Dat blijkt Jacob Vreugdenbil (0 VIll d) te zijn, die op 18 
juni 1865 is geboren. Hij groeit op in Haarlem waar hij verliefd wordt op Anna Jacomi
na Berghuijs uit Kampen met wie hij in 1889 trouwt. Het echtpaar vestigt zich in 
Haarlem. 

Op het adres Kampersingel 18 werd op 12 
oktober 1890 het eerste dochtertje geboren, 
Aagje, genoemd naar de moeder van Jacob. 
Een maand later verhuisde het gezin naar 
Loosduinen. Toen Jacob in de zomer van 
1892 tuinier kon worden op het landgoed van 
jhr. J.W. van Vredenburgh in Rijswijk -dat 
juist was overgegaan in het bezit van de 
familie Labouchère- en hij daar een zg. 
arbeidershuisje kon gaan bewonen, nam hij 
het besluit opnieuw te gaan verhuizen en wel 
op 9 juni 1892. Het landgoed, waarop het 
gezin kwam te wonen, staat vandaag de dag 
bekend als het Landgoed te Werve. Het ligt 
aan de Van Vredenburchweg 105 en is in 
vergelijking met vroeger zeer gedecimeerd. 
Het desbetreffende arbeidershuisje lag schuin 
tegenover de huidige ingang van het landgoed 
aan de Van Vredenburchweg, de weg waar ik 
nu zelf enkele honderden meters vandaan 
woon. 
Op dit landgoed werd op 17 april1893 
opnieuw een dochterge geboren, de al eerder 
genoemde Anna Jacomina, mijn moeder. 
Toen het landgoed evenwel opnieuw in 
andere handen overging vertrok het gezin op 
25 mei 1894 weer naar Haarlem en ging 
wonen in de Frankestraat, no. 17. 

Echtscheiding 

Daar werd hun eerste zoon geboren: Leendert, 
op 19 augustus 1894. In de komende jaren 
werd binnen Haarlem nog enkele malen 
verhuisd. Er begonnen zich ook donkere 
wolken boven het gezin samen te pakken. 
Uiteindelijk leidden de problemen tot een 
echtscheiding, de eerste in het geslacht 
Vreugdenhil... 
Als ik in mijnjeugdjaren aan mijn moeder 
(Anna Jacomina) vroeg waarom ik mijn toen 
nog in leven zijnde grootvader nooit had leren 
kennen, kreeg ik altijd te horen, dat Jacob zijn 
gezin aan het eind van de vorige eeuw in de 
steek had gelaten, dat hij te lui was om te 
werken en dat hij nooit of te nimmer naar zijn 
kinderen -dus drie in getal- had omgekeken. 
Informeerde ik bij andere familieleden dan 

Anna Jacomina Verhulst-Vreugdenbil 
(de moeder van Koos Verhuist) 

klonken dezelfde geluiden. Het werd me 
langzamerhand duidelijk, dat de mij welbe
kende grootmoeder Berghuijs -de voormalige 
echtgenote vanJacob-de oorzaak van al deze 
geluiden moest zijn. 

Fortuin 

In juni 1945 -een maand na afloop van de 
Tweede Wereldoorlog- ontving mijn moeder 
een brief van een notaris uit Haarlem. Uit de 
inhoud daarvan leidde ze af, dat haar vader op 
28 april 1945 als gevolg van oorlogsellende 
en honger op tachtigjarige leeftijd was 
overleden. Mijn moeder en haar broer 
Leendert -hun zuster Aagje was intussen op 4 
oktober 1937 overleden- werden uitgenodigd 
voor een gesprek met deze notaris met het 
oog op een erfenis. 
Mijn moeder voelde er niet zoveel voor om 
naar Haarlem te gaan, maar haar nieuwsgie
righeid won het uiteindelijk. Ook mijn oom 
Leendert besloot op de uitnodiging in te gaan. 
Tijdens het onderhoud in Haarlem kwam naar 
voren, dat hun vader een flinke polder ten 
noorden van Haarlem -vermoedelijk in de 
Oude Spaamdammerpolder- had nagelaten. 
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KONINKLUKE 
ONDERSCHEIDING 

Tot hen die ter gelegenheid van Koninginne
dag koninklijk onderscheiden werden, 
behoorde ook Mafthijs P. Vreugdenhil 
(C X ac) te Schipluiden. 
Wegens zijn veelzijdige verdiensten werd 
hem de eremedaille in goud, verbonden aan 
de orde van Oranje-Nassau, toegekend. 
Graag feliciteren wij Matthijs, die wij in ons 
juninummer van vorig jaar aan u voorstelden, 
met deze onderscheiding. 

EEN LEUKE REACTIE 
VANUIT CANADA 

Red. 

Herinnert u zich het verzoek van het bestuur 
in het vorige nummer om de jaarlijkse 
bijdrage te storten? Een paar weken na de 
verzending van deze Vreugde-schakellag er 
bij de penningmeester in Vlaardingen een 
brief op de deurmat. 

Die brief kwam uit Calgary (Alberta) in 
Canada en was van de hand van Wynand van 
der Schee, kleinzoon van Adriana van der 
Schee-Vreugdenhil (K VIII d,10). 

'Hierbij stuur ikf 50, - ', schreef hij, zich 
excuserend voor het gebruik van de Engelse 
taal. 'Ik kan geen gebruik maken van de 
acceptgiro en als ik een cheque stuur 
berekent een Nederlandse bank me f 9, -. Dus 
stuur ik maar f 50,- ondanks het risico van 
diefstal. Waarom! 50,-? Omdat ik enkele 
jaren geen bijdrage zond en u mij toch de 
Vreugde-schakel bleef toesturen. En al kost 
het me soms moeite alles te begrijpen, ik lees 
het blad met veel genoegen'. 

Leuk om te horen, Wynand en hartelijk 
bedankt! 

OVER DE NAAM ... (7) 

De vorige aflevering van deze rubriek 
werd -zelfs zonder een dankwoordje aan 
het adres van de briefschrijvers- nogal 
abrupt afgebroken. Jammer natuurlijk, 
maar er was nu eenmaal te veel kopij en 
te weinig ruimte en in zo'n geval zit er 
weinig anders op dan een stukje tekst 
'over' te laten staan. En daar gaan we 
dan nu maar weer vreugdevol mee 
verder. 

Een tweetal orgelfans onder de Vreugdenhillen, 
Martin (EX b) en zoon Rob ui tEmmen, ontdek
te enige tijd geleden een verband tussen onze 
naam en die van de jonge organist Sirnon Glad
hili, die vorig jaar september concerten in ons 
land gaf. Namens zijn vader nam Rob toen 
contact op met de 26-jarige virtuoos op het 
theaterorgeL 
Over het resultaat schreef Martin ons het 
volgende: 'De naam Gladhili is volgens 
Sirnon synoniem aan Vreugdenhit Deze naam 
komt voor in Midden- en Noord-Engeland en 

VREUGDENHILFAMILIE TELT 
EEN HONDERDJARIGE 

Het overkomt je niet dagelijks, dat je een 
gesprek mag voeren met een honderd
jarige. Als je tegenover haar zit, voel je je 
daarom bevoorrecht. Ze praat met je 
over vroeger en je realiseert je daarbij 
dat, toen jij er nog niet was, zij al bijna 
een derde van haar leven achter de rug 
had. 
Ze verwoordt tal van herinneringen: met 
mazelen als kind op bed op de boerderij, 
de 'wurft' die bescherming en veiligheid 
bood aan de negen opgroeiende kinderen, 
de meisjeskrans, het enige vertier buitens
huis in haar jeugdjaren, de jeugdliefde 
die -en achteraf is ze daar blij om- werd 
afgebroken (en niet in een banketbak
kerszaak in de grote stad bekroning 
vond), de boerderij met de koeien en de 
weilanden met de kieviten, het tot in het 
Westland hoorbare geschut in België in 
de jaren '14-'18, het angstaanjagende 
bombardement van Rotterdam in '40, de 
tragische dood van een van haar twee 
'goeie jongens' en het feest ter gelegen
heid van haar 100ste verjaardag op 10 
februari van dit jaar ••• 

Putten uit een eeuw herinneringen. Dat kan 
Huibertina Maria Kemmers-Vreugdenhit 
(C VIII k,2). Ze werd geboren in De Lier en 
trouwde in' 18 met Jan Hanemaaijer, die 
evenals haar vader veehouder was. Ze kreeg 
twee zonen. Haar man overleed in '51. Vier 
jaar later trouwde ze met Comelis Kemmers, 
een 61-jarige weduwnaar met vier (volwas
sen) kinderen. In '68 overleed ook haar 
tweede man. Sinds enige tijd woont ze in het 
verzorgingstehuis De Triangel in De Lier. Ze 
heeft het er prima naar haar zin. Op 10 
februari jl. werd op haar lldres een gelukwens 
van de Koningin bezorgd en kwam De Liers 
burgemeester Van Bochoven haar feliciteren 

is in het verleden ontstaan in Scandinavië. 
Martin rondde zijn brief af met de opmerking 
dit alles interessant genoeg te vinden om aan 
ons door te geven. Heel interessant zelfs, 
dachten wij. Voer voor genealogen! 
Hoe is het mogelijk, dat in Nederland een 
geslacht ontstaat, dat eeuwenlang de naam 
VreugdenhiJ draagt terwijl er zonder enige 
verwantschap ook een geslacht Bleijenberg 
bestaat, kennelijk in Engeland een geslacht 
Gladhitl (of Gledhill) en in Duitsland een 
geslacht Freugdenberg. Toeval? Of toch enig 
verband? 

Verband 

Inmiddels bezorgde de PTT ons weer een 
nieuwe bijdrage en wel van Hugo Vreugden
hit (D X V) uit Amsterdam. Omdat hij schreef 
pas na enig aarzelen tot het insturen van een 
brief te zijn overgegaan, willen we hem en 

Huibertina Maria Kemmers-Vreugdenhil 
.• lOOjaar •• 

en een fruitmand aanbieden. 's Middags was 
er feest met de kinderen en de kleinkinderen 
in een zaaltje in De Lier. 

Leiden 

De 100-jarige heeft van dat feest genoten. 
Maar: ze geniet nog van iedere nieuwe dag. 
Ze is iemand met een opvallend positieve 
levensinstelling en komt eigenlijk dankbaar
heid te kort. 
Lopen gaat weliswaar niet zo best meer, maar 
ze kan nog goed luisteren naar de radio, 
kijken naar de tv en dagelijks haar krant 
lezen. En natuurlijk heeft ze aanloop: ze 
wordt niet vergeten. 
Er is veel veranderd in de wereld, vindt 
mevrouw Kemmers. 'Maar', zegt ze, de 
wijsvinger van haar rechterhand opstekend, 
'wat mij het meest bezighoudt is, dat God me 
zo geleid heeft en dat Hij dit nog steeds doet'. 

]aap (red.) 

iedere andere VreugdenhiJ die zit te dubben of 
hij (of zij) al dan niet een bijdrage zal 
insturen, met klem vragen vooral niet (meer) 
te aarzelen. Immers, hoe meer inzendingen, 
hoe meer vreugd! 
Lees maar weer verder, want wie komt er nu 
op het idee eenjongeman Vreugdenhil de 
bijnaam Vreugdespier te geven? Het over
kwam Hugo. 'We hadden', zo schreefhij ons, 
'op de HBS te Velsen een leraar wiskunde. 
Hij was een bijzonder figuur. Hij was ondanks 
een handicap aan een been lid van het 
nationale cricketteam en stond bekend als een 
sadist. Iedereen die niet goed in wiskunde was 
-en daar hoorde ook ik bij- kreeg het van tijd 
tot tijd hard te verduren. Zo liet hij je op je 
vrije woensdagmiddag terugkomen, zette je 
met je neus tegen het schoolbord, tekende een 
kruisje op het punt waar je het bord geraakt 
had en liet je vervolgens met je neus tegen dat 
kruisje gedrukt een uur staan. Zulke ervarin-



VREUGDENDILKRONIEK 

(De gegevens hebben ditmaal betrekking op nog niet eerder gepubliceerde mutaties in de 
burgerlijke stand tussen 1 juli en 31 december 1991.) 

Geboren 
01-07-1991 te Bergschenhoek, Wouter, zoon van Adrianus Vreugdenhil (D X k.3) en Elly Bijsterveld. 

Gehuwd 
04-07-1991 te Leusden, Jannetje Elisabeth Vreugdenhil (K XI at.1) met Edwin H. Heusinkveld, 

geboren 12 maart 1967 te Enschede, zoon van Jan H. Heusinkveld en Anneke Wijbrands. 
05-07-1991 te Wassenaar, Maria Geertje Vreugdenhil (0 XI n.1) met Gijsbertus P. Wolleswinkel, 

geboren 23 februari 1966 te Voorschoten, zoon van Dik Wolleswinkel en Arina P. van der 
Does. 

19·09-1991 te Gouda, René Vreugdenhil (K XI ah.6) met Aleida H.M. Janssens, geboren 24 april1965 
te Rotterdam, dochter van Piet F.M. Janssens en Maria J.C. Janssen. 

07-12-1991 te Monster, Machiel Vreugdenhil (D XI d.2) met Cecilia C.M. Kester, geboren 8 september 
1969 te Delft, dochter van Johannes M.A.F. Kesteren Maria J. Volkering. 

Overleden 

31-07-1991 te Vlaardingen, Cornelia Vreugdenhil (K IX h.1). 
24-11-1991 te Schipluiden, Regina Cornelia Vreugdenhil (K X m.2). 
11-12-1991 te Rotterdam, Hendrika Hollemans (D X t). 
28-12-1991 te De Lier, Dirkvan Vliet (N VIII f.7) 

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

gen blijven je je hele leven bij. Zo ook de 
naam Vreugdespier die hij voor mij had 
bedacht'. 

Volgen 

De inzenders van bijdragen voor deze en de 
vorige aflevering van deze rubriek heel 
hartelijk bedankt! We gaan ervan uit, dat ook 
in Vreugdenhillenkringen goed voorbeeld 
goed doet volgen. Wat inhoudt, dat we uw 
reacties weer graag afwachten! 

Jaap (red.) 
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De 100-jarige met twee zus
ters, twee broers en een zwa
ger. (Zuster Jannetje Cl. van 
Harrewijn-VreugdenhiJ (84) 
kon wegeus ziekte het feest · 
niet meemaken). 
Zittend 
(v.l.n.r.): mevr.Janna vanden 
Boogaard-VreugdenhiJ (91), 
de 100-jarige en mevr. Jaapje 
Middelburg-VreugdenhiJ 
(94). 
Staand (v.l.n.r.): Jacob 
VreugdenhiJ (89),Jan Vreug
denhiJ (86) en GerritSolleveld 
(89). Voorverdere bijzonder
heden verwijzen wenaar pag. 
79 van het familieboek. 

De erfenis bleek een zeer behoorlijk fortuin 
op te leveren. Helaas kwam ook aan het licht, 
dat hun vader op zijn oude dag was onderhou
den door Maatschappelijk Hulpbetoon van de 
gemeente Haarlem, maar dat hij bij deze 
instantie nooit over zijn vermogen had gerept. 
De notaris moest daarom alsnog een finan
ciële regeling treffen met de gemeente 
Haarlem. Het laat zich raden dat Haarlem 
bepaald niet aan het kortste eind trok ... 

Vragen 

Toen ik dit alles later vernam, kwamen er 
steeds meer vragen bij mij op. Want, als 
iemand zijn leven lang erom bekend staat dat 
hij te lui is om te werken, hoe komt hij dan 
aan zo'n fortuin? En zou een vader die zo 
verschrikkelijk veel van zijn vrouw had 
gehouden echt nooit naar zijn kinderen 
hebben omgezien? Bovendien werd al spoedig 

bekend, dat ook de beide zusters van Jacob in 
zeer goede doen waren. De raadselachtige 
gang van zaken boeide me steeds meer. 
In 1980 overleed mijn moeder. Toen ik kort 
na haar heengaan in een stapel paperassen aan 
het bladeren was, ontdekte ik diverse foto's. 
Er waren er ook een paar bij die van mijn 
grootvader zouden kunnen zijn en die, naar 
later bleek, dat ook wáren. Toen nam ik het 
besluit om op zoek te gaan. 

Archieven 

Het eerste doel van mijn speurtocht was het 
gemeente-archief van Den Haag. Vervolgens 
verdiepte ik mij in de gemeente-archieven van 
Haarlem, Amsterdam en Rotterdam -ook daar 
had het gezin waarin mijn moeder opgroeide 
gewoond- en later belandde ik ook op het 
Centraal Bureau voor Genealogie. Ik kwam 
onder meer aan de weet waar mijn grootvader 
sinds 1905 in Haarlem had gewoond en het 
viel mij op, dat het daarbij om -zeker voor die 
tijd- zeer respectabele huizen ging. En weer 
vroeg ik mij af hoe het mogelijk was dat 
iemand die te lui was om te werken zo had 
kunnen wonen. Ik moest en zou de volledige 
waarheid weten. 
Dat hield o.a. in, dat ik een cursus genealogie 
van het gemeente-archief van Den Haag zou 
moeten volgen. Toen ik dat deed, stelde ik 
vast, dat ik voor gerechtelijke stukken niet bij 
een gemeente-archief maar bij het Rijks
archief in de desbetreffende provincie moest 
aankloppen. Helaas was in die periode een 
verhuizing van het Rijksarchief van Noord
Holland naar een nieuw onderkomen gepland, 
zodat het gedurende enige tijd slecht toegan
kelijk was. 
Ik was daar zo teleurgesteld over, dat ik 
brutaalweg vanuit Den Haag opbelde. 
Gelukkig kreeg ik een zeer welwillende 
ambtenaar aan de lijn, die bereid was mij toch 
te helpen. Twee dagen later kreeg ik alle 
aanwezige bescheiden in afschrift in handen 
die betrekking hadden op de echtscheiding 
van Jacob VreugdenhiJ en Anna Jacomina 
Berghuijs. En wat was de waarheid? 

Inwonen 

Zoals ik reeds vermeldde verhuisde het gezin 
Vreugdenhil-Berghuijs op 3 september 1895 
naar de Saenredamstraat 48 in Haarlem. 
Jacobs vrouw Anna Jacomina kreeg daar na 
enige tijd -vermoedelijk in het najaar van 
1896- kennis aan een ter plaatse werkende 
stucactoor uit Amsterdam: Willem Hendrik 
van Teunenbroek. Hij was weduwnaar en 
vader van zeven kinderen, drie meisjes en vier 
jongens. Hij zag als veertigjarige wel wat in 
het knappe blondje uit Kampen. Vooral als hij 
een borreltje op had ... en dat gebeurde heel 
veel. 
Moeder Berghuijs was zo weg van deze man 
dat ze op 1 juli 1897 met kinderen en het 
meeste huisraad bij Van Teunenbroek in 

z.o.z. 



Amsterdam ging inwonen. Enkele maanden 
later -om precies te zijn op 18 november 
1897- verhuisden beiden met hun wederzijds 
kroost naar Rotterdam en vestigden zich in de 
Gerard Scholtenstraat 60. 

Jacob Vreugdenhil, verscheurd door intens 
verdriet, diende in november 1897 een eis tot 
echtscheiding in via zijn procureur mr. Prins 
uit Haarlem. Omdat hij bang was dat er 
mogelijk een kind geboren zou worden dat 
zijn naam zou dragen, vertrok hij diezelfde 
maand, zijn belangen aan de genoemde mr. 
Prins overlatend, naar Londen. Pas in 1905 
keerde hij terug naar Nederland. Het mocht 
evenwel niet baten ... 

Overspel 

In de gerechtelijke stukken is o.m. het 
volgende te lezen: 

'Overwegende dat den eischer- Jacob 
Vreugdenhit - bij dagvaarding stelt: 
- dat hij op 19 maart 1889 te Kampen is 

gehuwd met gedaagde; 
- dat hij gedurende dit huwelijk heeft 

moeten ondervinden dat gedaagde 
gedurende geruime tijd als man en vrouw 
samenwoont met zekere Van Teunen
broek, eerst in Amsterdam, nu te 
Rotterdam, en zij met die man meermalen 
geslachtsgemeenschap heeft gehad, 
terwijl zij hem openlijk haar man noemt; 
Op zulke gronden den eischer vordert dat 
zal worden uitgesproken de ontbinding 
van het tusschen partijen bestaande 
huwelijk door echtscheiding ... ' 

'Overwegende dat de gedaagde niet is 
verschenen om tegenspraak te doen en de 
vordering niet als onregtmatig, nog 
ongegrond behoort te worden toegewezen', 
'Verklaart ontbonden door echtscheiding 
op grond van overspel door gedaagde 
gepleegd, het huwelijk tusschen partijen 
bestaande, met alle wettelijk gevolgen van 
dien' ... 
'Aldus gevonnist bij de Regtbank voor
noemd, den 22 Maart 1898'. 

Volledigheidshalve kan hieraan nog worden 
toegevoegd, dat de inschrijving van het 
vonnis in de burgerlijke stand -de juridische 
datum van echtscheiding- plaatsvond op 1 
oktober 1898. 

Zoon 

Maar voor deze 1ste oktober was ten huize 
van Van Teunenbroek-Berghuijs in Rotterdam 
reeds een zoon geboren met de namen 
Johannes Wilhelmus Martinus en met de 
geslachtsnaam VreugdenbiL De geboorte had 
plaatsgevonden op 3 juli 1898 .. . Het moet 
voor Jacob Vreugdenbil een vreselijke 
gewaarwording zijn geweest. Hij heeft na zijn 
terugkomst in Nederland in november 1905 
-hij vestigde zich weer in Haarlem- bij 
herhaling pogingen gedaan om zijn kinderen 
in Rotterdam te ontmoeten. Ik heb slechts 
kunnen achterhalen dat hem dit één, hoog-

stens tweemaal is gelukt, want erg welkom 
was hij niet. 

Tragiek 

Jacobs leven was verwoest. Hij is nimmer 
meer gehuwd geweest. Zijn kinderen -ik 
vermeldde het al- zag hij zelden: ze waren te 
negatief geïndoctrineerd. Maar niet alleen 
Jacobs leven was verwoest. Moeder Berghuijs 
heeft haar beide dochters Aagje en Anna 
Jacomina -mijn moeder dus- in 1914 het 
ouderlijk huis doen verlaten omdat haar man 
-mede door toedoen van de drank- deze jonge 
vrouwen niet met rust kon laten. Zij zijn 
beiden enkele malen voor hun leven bescha
digd, wat in het huwelijk van mijn ouders een 
tragische component is geweest... 

Bestseller 

Dit alles heeft mij aanleiding gegeven mij in 
de genealogie te verdiepen. Maar toen ik die 
ervaring eenmaal had opgedaan -en me zeker 
niet bewust was dat de Vreugdenbillenfamilie 
zo omvangrijk was als later zou blijken- was 
het niet zo moeilijk om op de ingeslagen weg 
voort te gaan. Inmiddels heb ik wel begrepen, 
dat het totstandbrengen van een boekwerk als 
Het Westlandse geslacht Vreugdenhit in ruim 
vier jaar tot de uitzonderingen is gaan 

behoren. 
Zoals ik ook 
verwonderd 
was over de 
uitzonderlijk 
goede 
recensies van 
verschillende 
deskundigen. 

Koos Verhulst 
(eind '73) 

In de studiezaal van het Centraal Bureau voor 
Genealogie te Den Haag geldt het boek als 
een bestseller en wordt ten voorbeeld gesteld. 
Ik ben voor dit alles uiteraard zeer erkentelijk, 
zoals ik ook diep getroffen ben door de 
dankbaarheid van zeer vele Vreugdenhillen. 

Tenslotte: voor zover mij bekend is, kwamen 
echtscheidingen in de vorige eeuw nauwelijks 
voor. In de spaarzame gevallen werd lichame
lijk ongeschiktheid voor het huwelijk van een 
der partners als oorzaak aangemerkt. Maar 
zélfs dan werd de betrokkene veelal in een 
'zenuwinrichting' geplaatst. Toch blijf ik er 
benieuwd naar wanneer een juridische 
echtscheiding in Nederland nu voor het eerst 
mogelijk werd en hoe vaak daarvan gebruik 
gemaakt werd. Mocht iemand mij hierover 
nader kunnen inlichten, dan zou ik dat zeer op 
prijs stellen. 

Koos 

VAN HET BESTUUR 
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