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Vermist:  een 70 jaar  Vermist:  een 70 jaar  
oude r ingoude r ing   
Van mevrouw Riet Noordam-Boon uit 
Hoek van Holland ontvingen we een bij-
zonder verhaal over een gouden ring van 
haar moeder Marie-Boon Vreugdenhil (C 
VIII l.6). Dit verhaal is in 2006 gepubli-
ceerd in de Maasbever (huis-aan-huis-
krant in Maasdijk) en geschreven door 
Jaco Kaijen. 

Het verhaal van de gouden ring begint bij 
het overlijden van Marie Boon-
Vreugdenhil op 94-jarige leeftijd op 5 juni 
2006. Na deze treurige gebeurtenis heb-
ben de kinderen Boon haar persoonlijke 
bezittingen onderling verdeeld. Tijdens 
het uitzoeken van de sieraden kwam 
dochter Corrie van der Ende-Boon echter 
tot een opmerkelijke bevinding. “We mis-
ten één ring van mijn moeder. Ze is na-
melijk eerst verloofd geweest met Jaap 
Zegwaard, maar die is al snel daarna 
overleden. Ze had echter wel al een gou-
den ring van hem gekregen, met daarin 
haar naam. Een aantal jaar later trouwde 
ze met Jaap Boon en ook van hem kreeg 
ze een ring”, aldus Corrie van der Ende-
Boon. Tijdens het wekelijkse ochtendje 
werken van Van der Ende-Boon kwam er 
duidelijkheid over de zaak. Daar sprak ze 
met haar collega Corrie-Kruithof-
Middendorp over de ontbrekende ring. 
Deze Corrie had een aatnal weken daar-
voor van haar zwager Jan Sonneveld een 
bijzonder verhaal gehoord over hoe hij 
aan zijn gouden ring was gekomen.  

 

 

 

 

 

Jan Sonneveld met de 
‘vermiste’ ring. 

De inmiddels 86-jarige Sonneveld vertelt 
in geuren en kleuren nogmaals het ver-
haal. “Ik ben bijna 70 jaar geleden ver-
loofd met Marie Middendorp en ik heb 
uiteraard van haar een verlovingsring 
gehad. Nou werkte ik in die tijd bij Leen 
Dekker in de Polderhaak.  

Daar moest ik op een dag onkruid uit de 
grond trekken, maar doordat dat spul nat 
was, is mijn ring afgegleden en tussen het 
onkruid beland. Als je dus rijk wilt wor-
den, kan je in de Polderhaak nog gaan 
zoeken naar een gouden ring”, grapt Son-
neveld. “Mijn Marie werkte destijds bij 
Jaap en Marie Boon, en vertelde daar het 
verhaal van mijn zoekgeraakte ring. Marie 
Boon is toen meteen naar huis gegaan, 
heeft de ring die ze van Zegwaard had 
gekregen uit de kast gehaald, en aan mijn 
Marie meegegeven. Er stond dan een an-
dere verlovingsdatum in, maar wel de 
inscriptie ‘Marie’. Zo had ik toch nog een 
ring.” Inmiddels zijn alle inscripties uit de 
ring gesleten en is het gouden ding een 
stuk smaller geworden.  

Bijna 70 jaar lang heeft de ring om de 
vinger van Sonneveld gezeten. Corrie van 
der Ende-Boon staat versteld van het bij-
zondere verhaal. “Mijn moeder heeft het 
eigenlijk nooit over die ring gehad, en dus 
hebben we hem nooit gemist. Bij het ver-
delen van de sieraden vroegen we ons wel 
af waar deze gebleven kon zijn. Het is 
mysterie is nu dus opgelost. En Jan Son-
neveld mag de ring gewoon houden 
hoor!” 

Nog een ‘k le in’  Nog een ‘k le in’  
myster ie opgelostmyster ie opgelost   

In de Jubileumscha-
kel hebben we ge-
vraagd wie de kleine 
Vreugdenhillen op de 
foto zijn die gemaakt 
is tijdens de eerste 
reünie in 1985. De 
vader van deze twee jeugdige familiele-
den, Teun Vreugdenhil (O XI aa) heeft 
telefonisch laten weten dat zijn jongste 
twee telgen, Tim en Jenneke, op deze foto 
staan. Tim heeft inmiddels het transport-
bedrijf van zijn vader overgenomen en 
woont in De Lier. Jenneke woont in Put-
ten, waar ook haar ouders inmiddels wo-
nen.  

Twee jeugdige 
Vreugdenhillen tij-
dens de eerste reü-
nie in 1985. 

Van Cees Keijzer uit 
Vlaardingen ontvingen 
we bijgaande foto met 
een kort verslag van de 
reünie die in oktober 
2006 aan de Weverskade 
128 in Maassluis is ge-
houden. De reunie be-
treft de kleinkinderen 
van opa en oma Cornelis 
Vreugdenhil en Jacoba 
Wilhelmina Vreugdenhil-
van Buuren (N VIII.F.). 
Op dit adres waren zij 
ruim 41 jaar getrouwd 
en Cornelis heeft er ze-
ventig jaar gewoond. 
Daarom wilden wij het 
ook daar weer een feest-
je organiseren.  

Reünie in  Maass lu isReünie in  Maass lu is   

Op de plek waar onze voorouders veel 
liefde en leed gedeeld hebben. Wij waren 
de middag en avond met ongeveer 65 
personen allemaal neven en nichten. We 
hebben ook nog een leuke groepsfoto 
gemaakt en een quiz gedaan; allen moes-
ten een foto van ongeveer van zes tot tien 
jaar inleveren en die raden. En een ieder 
moest een fotoboek van hun ou-
ders meebrengen. We waren met z’n allen 
dankbaar en blij dat wij het weer zo heb-
ben georganiseerd. 
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Hyves,  kent  u het  a l ?Hyves,  kent  u het  a l ?   
Op de internetsite Hyves staat de naam 
Vreugdenhil 454 keer vermeld. Hyves 
(naar hive, Engels voor bijenkorf) is een 
gratis Nederlandse profielensite, maar dan 
vooral gericht op het onderhouden en 
uitbouwen van een vriendennetwerk. Hy-
ves is vooralsnog met name populair on-
der studenten en scholieren. Deze site 
bestaat sinds oktober 2004 en er is geen 
specifieke computerkennis nodig voor het 
maken van Hyves-profielen. Op 13 de-
cember 2007 werd Hyves benoemd tot de 
populairste site van 2007.  

Er staan al vele miljoenen deelnemers 
met een profiel op deze site, waaronder 
dus vele Vreugdenhillen. Naast de indivi-
duele profielen kunnen er ook vrienden-
groepen, aanhangers van een merk, mu-
ziekband, of iets dergelijks een publieke 
Hyves oprichten. Ook is dit mogelijk voor 
achternamen. Pieter Vreugdenhil uit Den 
Hoorn heeft het initiatief genomen tot het 
oprichten van een publieke Hyves voor 
alle Vreugdenhillen (http://
vreugd.hyves.nl). Op dit moment hebben 
81 Vreugdenhillen zich voor deze groep 
aangemeld. Op de gezamenlijke pagina is 
het ook mogelijk een enquêtevraag te 
stellen, foto’s te plaatsen of een ‘krabbel’ 
op te schrijven.  

Vreugdenhillendag oubollig? 
Er zijn inmiddels drie enquêtevragen ge-
plaatst. Een vraag gaat over de plaats 
waar Vreugdenhillen wonen. Van de 54 
stemmen woont de helft in het Westen en 
in het zuiden van het land wonen slechts 
2 stemmers op deze vraag. Ook kun je je 
mening geven of een Vreugdenhillendag 
oubollig is. Van de 23 stemmers geven 13 
Vreugdenhillen aan dat dit niet oubollig is. 
Verder vinden 24 stemmers (van de 28) 
dat er in 2008 weer een reünie georgani-
seerd zou moeten worden. Dit heeft mede 
geleid dat het bestuur van de familiestich-
ting een mogelijke nieuwe reünie weer op 
de agenda zet.  

Vreugdenhille nichtjes 
Ook staan op de publieke Hyves pagina 
van Vreugdenhil diverse foto’s uit kranten 
waar de naam Vreugdenhil vermeld staat. 
Maar leuke familiekiekjes staan er ook op. 
Marjolein Vreugdenhil uit Maasdijk heeft 
een foto van ‘alle Vreugdenhille nichtjes 
bijelkaar’ geplaatst (zie hierboven). Mar-
jolein (tweede van links bovenaan) is een 
dochter van Jan Frans Vreugdenhil (C X 
ao) en Ada van der Hout. Van alle klein-
kinderen van Jochem Sophinus Vreugden-
hil (C IX x) zijn de vrouwen namelijk in de 
minderheid en zeker de moeite waard om 
op de foto te zetten.  

 

Speuren in  Amerika en CanadaSpeuren in  Amerika en Canada   

Dear mrs., mr., 

We are trying to fill in the gaps in our 
family tree book. For instance those fami-
lies/persons who emigrated to Canada, 
U.S.A., Australia or New Zealand in the 
19th or 20th century. We experience that 
communication with Vreugdenhil’s abroad 
is much easier by email.  We have some 
email addresses of Vreugdenhil’s abroad. 
We urgently request you to give us your 
correct email address together with the 
family code and/or postal address (to at-
tach them to the right person). Please add 
our email address ‘info@vreugdenhil-
online.com’  to your list permitted email 
addresses. Would you also be so kind to 
give us other email addresses of other 
Vreugdenhil’s. Any additional information 
is also welcome. For now I wish you and 
your family the best. Heartily greetings 
and hope to hear from you soon,  

On behalf of the family foundation Vreug-
denhil 

A.M. (Aat) Vreugdenhil 

Gedurende twintig jaar ben ik bezig om burgerlijke stand gegevens te verkrijgen van de 
afstammelingen van de Vreugdenhillen die aan het einde van de negentiende of het 
begin van de twintigste eeuw naar Amerika of Canada zijn geëmigreerd. Dankzij de in-
spanningen van Wynand van der Schee verkregen wij ongeveer tien jaar geleden de 
informatie over de nazaten van Cornelis Vreugdenhil (K VIII e). Verdere contacten met 
hen zijn tot op heden uitgebleven. Een aantal kinderen van Arij Vreugdenhil (K VIII g) 
zijn ook naar Amerika gegaan. Eveneens ongeveer tien jaar terug had onze oud-
bibliothecaris, Tom Vreugdenhil (O X z), e-mailcontact met Paul Kevin Vreugdenhil, een 
kleinzoon van Harmen Vreugdenhil (K IX j.6). Dit contact is echter verloren gegaan tot-
dat half januari van dit jaar Timothy James, een andere kleinzoon van voornoemde Har-
men, contact met ons opnam. Hierna hebben we via Ralph Lyle Vreugdenhil, een zoon 
van voornoemde Hermen, een groot deel van de nazaten van Jan Vreugdenhil (K IX j) in 
kunnen kleuren. De zojuist genoemde Jan was een van de kinderen van bovengenoem-
de Arij. Momenteel zijn we naarstig bezig om ook de nazaten van de andere kinderen, 
te weten: Jacob (K IX k), Arie (K IX n) en Cornelis (K IX o) te achterhalen. Wanneer dat 
eenmaal gelukt is zou het mij een goed plan lijken om een reünie in Amerika te organi-
seren, ‘but first things first’.  

Aat Vreugdenhil 

Engl i shEngl i sh   emai lemai l   addressesaddresses   requiredrequired   

Geregeld ontvangen we de vraag wat het 
wachtwoord is voor toegang tot de stam-
boom op de website. U kunt hiervoor 
‘online’ intikken en dan de stamboom be-
kijken. Mocht u daar niet correcte gege-
vens aantreffen, laat het ons weten!  

Toegang stamboom op websiteToegang stamboom op website   
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Bibl iothecar is  gezochtBibl iothecar is  gezocht   
De Familiestichting Vreugdenhil beheert een uitgebreide collectie van allerlei soorten 
informatie over de geschiedenis van de familie Vreugdenhil. Hiermee wordt vorm gege-
ven aan een van de doelstellingen van de stichting. De informatie betreft fotomateri-
aal, een catalogus van publicaties die zijn geschreven door een Vreugdenhil en histori-
sche documenten. Deze collectie moet  worden beheerd. Dit houdt voornamelijk in: 
- de informatie rubriceren en aanvullen met nieuwe, actuele  informatie;  
- de informatie toegankelijk maken voor bestuur, redactie en geïnteresseerde familie; 
- het verder digitaliseren van het archief.  
Wij zoeken een enthousiast familielid (of geïnteresseerde in onze familie) die ons daar 
bij wil helpen. De inschatting is dat het werk hooguit enkele uurtjes per maand gaat 
kosten, inclusief het bijwonen van een bestuursvergadering per jaar. 

Vri jwi l l igersuitjeVr i jwi l l igersuitje   
Op zaterdag 9 september 2006 was het 
zover. De vrijwilligers zich die op de achter-
grond inzetten voor onze stichting waren 
present op het bekende ‘vrijwilligersuitje’. 
Het bestuur wil op deze manier haar waar-
dering uiten voor de inzet en loyaliteit van 
deze groep mensen. Er was een interessant 
programma in elkaar gezet, met een beetje 
cultuur en een beetje frisse lucht en ook 
zeker mooi weer. Wij verzamelden bij het 
Gemeentemuseum van Schiedam. In het 
restaurant dronken wij gezamenlijk een kop 
koffie met gebak. Tijdens het koffiedrinken 
werd er gezellig gekeuveld. Zet een stel 
Vreugdenhillen ergens bij elkaar en er 
wordt driftig gebabbeld. Ze moesten weer 
tot de orde worden geroepen om op tijd te 
zijn voor het vertrek van de rondleiding 
door het museum, Het is een Museum voor 
moderne kunst. Dus geen schilderijen van 
Rembrandt, maar werken van Corneille en 
Appel en latere kunstenaars waren volop te 
zien. Er voltrok zich aan onze ogen een 
schakering van strakke, kleurige en niet 
altijd voor iedereen te begrijpen kunststuk-
ken. Onder het publiek was duidelijk te 
merken: je vond het mooi of je vond het 
niet mooi. De informatie van de rondleider 
heeft wel bijgedragen aan een beter begrip 
van wat zij te zien kregen. Na dit zware 
onderdeel deden wij ons tegoed aan een 
stevige lunch, die bestond uit soep met 
heerlijk belegd bruinbrood. De zon scheen 
prachtig en het was tijd geworden om in te 
schepen voor een rondvaart door Schie-
dam. In een open boot met een gezellige 
roerganger die veel wist van de historie van 
de stad.  En uiteraard vielen het meest de 
vele jeneverstokerijen op. En soms waande 
je in de grachten in Amsterdam. In dat 
weekeinde lagen er veel traditionele zeil-
jachten en andere boten in verband met 
een manifestatie. Het had een leuke mari-
tieme uitstraling. Nederland ziet er vanaf 
de waterkant veel mooier uit dan van de 
landkant.  

Daar hebben wij met zijn allen van geno-
ten. En uiteraard kon de afsluiting met de 
borrel niet uitblijven. Iedereen ging met 
een voldaan gevoel naar huis. 

Tegen Vreugdenhillen van alle soort 
Zeg ik steeds maar: zegt het voort 
Zorg dat ons land zijn waarde houdt 
En waardigheid is ook niet fout 
Laat de schoonheid van de Wadden 
Niet door olie en gas bekladden 
Versterk de duinen in hun strijd 
Voor ons aller veiligheid 
Versta de vogels met hun kreten 
Dat ze niet genoeg meer kunnen eten 
Zet niet miljoenen kippen in een kooi 
In ruimte blijven ze gezond en mooi 
Word niet rijk door leed van dieren 
Zorg dat paarden, koeien, stieren, 
’s Winters in de stallen staan 
Maar ’s zomers buiten kunnen gaan 
In de strijd om steeds méér geld 
Wordt een dierenleven niet geteld 
Maar in ’t jaar tweeduizendenacht 
Wordt ‘respect voor al wat leeft’ verwacht 
Nederland is eigenlijk een vissenkom 
Drijvend in de zee rondom 
Met af en toe een deur naar buiten 
Om ’t teveel aan water uit te sluiten 
Want wonen beneden waterpeil 
Is niet altijd alles heil 
Dus staan we in 2008 
Met zijn allen goed op wacht. 

Mevrouw L.M. Vreugdenhil, Didam 

Verwacht ingen Verwacht ingen 
voor 2008voor 2008   

KroniekKroniek  
De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op niet eerder gepubliceerde mutaties in 
2006 van de burgerlijke stand.  

G E B O R E N  

02-03-2006 te Nijmegen, Lars Matthijs, zoon 
van Samuel Rudolf Arie (Rolf) Vreugdenhil (N XI 
f.2) en Berber Maria Tolsma 
30-03-2006 te Lacombe (Alberta, Canada), 
Ethan John, zoon van Darran Patrick Vreugden-
hil (D XI r.1) en Gayle Marie Salomons 
10-04-2006 te De Lier, Yara, dochter van Arie 
Vreugdenhil (N X ad.3) en Francina Johanna 
(Ineke) van Dijk 
26-04-2006 te Sydney (Australië), Hugo 
Jackson, zoon van Frank Vreugdenhil (N XI m.1) 
en Anne Elizabeth Phelan 
27-07-2006 te Vijfhuizen, Chiel Bastiaan, zoon 
van Willem Cornelis Vreugdenhil (O XI h.3) en 
Cornelia Jacoba Marionne Olieman 
08-09-2006 te Zoetermeer, Iris, dochter van 
Tjerk Vreugdenhil (K XII ac.3) en Ida Buist 
12-09-2006 te Amsterdam, Siem, zoon van Olaf 
Vreugdenhil (N X c.1) en Herma Willemina Hof 
30-09-2006 te Almelo, Jan Cornelis (Collin), 
zoon van Gerrit Jan (Gerard) Vreugdenhil  
(O XI r.) en Jocaba Wilhelmina (Willeke) Koop-
man 
11-11-2006 te De Lier, Julia Anna, dochter van 
Alexander Vreugdenhil (N X ar.3) en Brigitta 
Opstal 
07-12-2006 te Kwintsheul, Nathalie, dochter 
van Karel Vreugdenhil (C XI v.2) en Maartje 
Groen 

G E H U W D / P A R T N E R S C H A P  

27-04-2006 te Kampen, Annegien Vreugdenhil 
(N X b.6) met Willem Johan Vos, geboren 15 
november 1948 te Kampen, zoon van Barteld 
Vos en Geertruida Vermeulen 
01-04-2006 te Wellandport (Canada), Jakob 
Cornelis Vreugdenhil (C XI e.2) met Rashida 
Tara Dina Pouli, geboren 5 februari 1976 te 
Khulna (Bangladesh), dochter van Johannes 
Pouli en Marjorie Ann van Dyken 
28-04-2006 te Lacombe (Alberta, Canada), 
Samuel Paul Vreugdenhil (D XI r.4) met Alison 
Rochelle Knip, geboren 21 november 1979 te 
London (Ontario, Canada) 
06-05-2006 te Maassluis, Elisabeth Petronella 
(Lisette) Vreugdenhil (K XII v.1) met Henricus 
Arnoldus Johannes Maria (Henk) Janssen, gebo-
ren 5 augustus 1966 te Haarlem, zoon van Ka-
rel Bernardus Maria Janssen en Marijke Maria 
Willemse 
10-10-2006 te De Lier, Alexander Vreugdenhil 
(N X ar.3) met Brigitta Opstal, geboren 24 juni 
1975 te Voorburg, dochter van Leonardus Cor-
nelis Wilhelmus Opstal en Andrea Juliana Maria 
van der Wilk 
25-11-2006 te Sydney (Australie), Juliene Joy 
Vreugdenhil (D X n.1) met Robert Mathie 

O V E R L E D E N 

12-01-2006 te ’s-Gravenzande, Adriana de 
Zeeuw-Vreugdenhil (C IX l.1) 
15-01-2006 te Monster, Wilhelmina Maria Geer-
truida van der Meer-Vreugdenhil (E VIII j.6) 
26-01-2006 te Goes, Hendrina Bertje Joanna 
Maria Vreugdenhil-van Hofwegen (K XI an) 
27-01-2006 te Utrecht, Frederik Antonie Willem 
Vreugdenhil (N XI y.3) 
31-01-2006 te Hilversum, Rigte Wiegman (O IX 
b.12) 
21-02-2006 te Pijnacker, Jacoba Rodenburg - 
Vreugdenhil (C X o) 
05-03-2006 Tetje Vreugdenhil-Wijnia (N X a) 
15-03-2006 te ’s-Gravenhage, Neeltje Vreug-
denhil – Scholtus (O IX l) 
05-05-2006 te Maassluis, Trijntje Alberdina 
Vreugdenhil – Vet (M IX j) 
07-05-2006 te Maasland, Jan Vreugdenhil (N X 
ah)  
 
vervolg tweede kolom 

Vervolg O V E R L E D E N 

20-05-2006 te Klazienaveen, Vincentius Philip-
pus van der Meide (N IX p.3) 
05-06-2006 te Naaldwijk, Maria Johanna Boon - 
Vreugdenhil (C VIII l.6) 
09-06-2006te De Lier, Matthijs Pieter Vreug-
denhil (C X ac) 
13-06-2006 te Amsterdam, Geesje Maria 
Vreugdenhil – Krummer (C X ar) 
15-06-2006 te Warnsveld, Lolkjen Vreugdenhil 
(B IX a.2) 
19-06-2006 te De Lier, Trijntje Hanemaaijer - 
Vreugdenhil (J IX e.6) 
17-08-2006 te Maassluis, Huibertina Elizabeth 
Vreugdenhil–van Dorp (N IX m) 
17-10-2006 te ’s-Gravenzande, Cornelia Vreug-
denhil–Bouhuizen (X I) 
18-10-2006 te Waterland, Pleunis Pieter Vreug-
denhil (E X m) 
22-10-2006 te ’s-Gravenzande, Petronella 
Haaring - Vreugdenhil (J IX c.1) 
08-12-2006 te Honselersdijk, Gerritje Vreug-
denhil –Waaijenberg (D X k). 

In de volgende editie wordt een inhaal-
slag gemaakt met alle bekende en niet 
eerder gepubliceerde gegevens. 
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*Met uw welnemen gaan we nog even 
terug naar 2007. Om samen met u vast te 
stellen dat één ding heel zeker is: nog 
nooit in de geschiedenis van het geslacht 
Vreugdenhil viel een nakomeling de eer te 
beurt de P.C.Hooftprijs te worden toege-
kend. De belangrijkste literaire prijs uit 
het Nederlands taalgebied. Vorig jaar mei 
werd aan Jacob Maarten Arend  
(Maarten) Biesheuvel deze prijs- een 
buste van de 17e eeuwse schrijver en 
dichter P.C.Hooft- overhandigd tezamen 
met een cheque ter waarde van 60.000 
euro. En Maarten wiens moeder een 
Vreugdenhil was (K IX b.2), toonde zich 
er bijzonder gelukkig mee. In zijn met een 
door hemzelf gezongen lied afgesloten 
dankwoord na de overhandiging van de  
prijs gaf hij alle eer aan zijn echtgenote 
Eva.`Het is ongelooflijk dat je het zo lang 
met zo`n moeilijk mannetje hebt volge-
houden , dat de hele dag maar somber is 
behalve vandaag’, aldus een citaat in het 
Algemeen Dagblad. Eerder – zie uitgave 
55 van oktober 2003 – trof u in de Vreug-
deschakel een uitvoerig artikel over Maar-
ten Biesheuvel aan. Als gevolg van zware 
depressies komt er nagenoeg niets meer 
uit zijn handen.`Hij is een groot stilist, 
iemand met een rijk overladen fantasie. 
Het is daarom vreselijk jammer, dat hij zo 
goed als gestopt is met schrijven’, aldus 
zijn vriend Maarten `t Hart in NRC Han-
delsblad, woorden die wij met instemming 
onderschrijven.  

 

 

 

 

 

 
Ter gelegenheid van Koninginnedag 2008 
is Maarten Biesheuvel onlangs door de 
koningin benoemd tot ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester 
Henri Lenferink van Leiden speldde de 
auteur het lintje op. 

* Nu de naam NRC Handelsblad gevallen 
is, kunnen we er niet omheen te vermel-
den, dat sinds enige tijd in het zaterdag-
bijvoegsel van deze krant Janneke 
Vreugdenhil u en ons wekelijks uitlegt 
hoe je bijvoorbeeld zelf mayonaise kunt 
maken, wat  het Simmentaler rund is, hoe 
maanzaadgebak te fabriceren valt enz. En 
dagelijks doet ze dat als vaste columniste 
van NRC next. En als dat nog niet genoeg 
is voor volgzame lezers: Janneke heeft 
ook nog een boek geschreven onder de 
titel Eten enzo. “Pure en praktische recep-
ten met nuttige informatie en handige 
boodschappenlijstjes, inspirerende verha-
len, persoonlijk en geestig’. Kosten: euro 
26.50. Te bestellen via www.nrc.nl/extra. 
Voor het geval dat uiteraard… 
* Overigens is zij niet de enige Vreugden-
hillentelg die medewerking verleent aan 
deze krant. Ook Dorrit van Dalen, doch-
ter van Jan en Loes van Dalen-
Vreugdenhil (K X e.3) doet dat zoals u 

weet van vorige afleveringen van deze 
rubriek. In de achter ons liggende periode 
signaleerden wij o.a. artikelen van haar 
hand in het katern Wetenschap en Onder-
wijs over universiteiten die interesse ver-
liezen in het vormen van internationale 
allianties die helpen bij armoedebestrij-
ding, over studeren in Tsjaad, over Weg 
met de zesjescultuur en over de Berber-
taal Tamazight.  
*Het zal u misschien deugd doen te ho-
ren, dat ex-schaatscrack André Vreug-
denhil sinds vorig jaar weer volbloed 
Nederlander is na zes jaar vanwege zijn 
sport als Belg door de wereld te zijn ge-
trokken. En dat had o.a. te maken met 
zijn huwelijk met Monique Hoogenraad, 
dat volgens Het Hele Westland vorige 
zomer voltrokken werd in Naaldwijk. Wel 
‘n beetje erg laat, maar toch…vanaf deze 
plaats van harte! Volgens genoemde bron 
rijdt André nog steeds rondjes mee als 
cameraman tijdens schaatsmarathons om 
thuis mooie beelden op de tv te kunnen 
laten zien. Intussen is er weer een naam-
genoot in de vaderlandse schaatskern-
ploeg opgenomen en is ons ter ore geko-
men dat een jeugdige vrouwelijke Vreug-
denhil op de plaatselijke ijsbaan in Eind-
hoven een baanrecord heeft gereden. Wie 
weet wat de toekomst voor deze naamge-
noten en voor schaatsenlievend Nederland 
nog in petto heeft.  
*Stefan Vreugdenhil heeft zich recente-
lijk in de kijker gereden volgens De West-
lander. Inderdaad, we hebben het nu over 
wielrennen.  En Stefan deed dat vorig jaar 
door een aantal goede wedstrijduitslagen. 
In de kolommen van De Westlander ver-
schenen kwalificaties als `het wielertalent 
‘met zijn` niet geringe capaciteiten’. Maar 
deze jeugdige Vreugdenhillentelg – hij is 
pas 18 jaar oud – heeft zich in 2004 in het 
mountainbikecircuit volgens genoemde 
weekkrant al als Nederlands beste ge-
toond. Als belofte maakt schuld ook in dit 
geval klopt, kunnen we van deze sportie-
ve naamgenoot nog heel wat verwachten.  

 

 

Mountainbiker 
Stefan Vreugdenhil 

 

*Je kunt in je sport 
ook totaal andere 
ervaringen opdoen. 
Voor de 37e keer 
deed afgelopen jaar Frans Vreugdenhil 
uit `s-Gravenzande mee aan het West-
lands Schaakkampioenschap. Naar Het 
Hele Westland onthulde, vergeleek hij 
zichzelf al met eeuwige tweede Joop Zoe-
temelk, omdat hij vijfmaal op de 2e plaats 
eindigde, Maar dit keer was het dan toch 
raak. Frans voor wie er maar twee dingen 
bestaan en dat zijn de tuinderij en het 
schaken, werd kampioen. En dus `n ze-
venendertigwerf hoera!  
 
  

Per sona l iPe r sona l i aa   
Ooit van JoJo Tours gehoord? Eerlijk ge-
zegd wij niet, maar dank zij het vakblad 
Ondernemers Belang weten we dat dit 
touringcarbedrijf alles met Vreugdenhil te 
maken heeft. Directeur André is er in fe-
bruari 2006 met één bus mee begonnen 
en het ziet er dankzij de aangetrokken 
economie naar uit, dat het huidige aantal 
van drie bussen niet voldoende is om aan 
de grote vraag naar touringcarvervoer uit 
de bedrijfswereld, van scholen, verenigin-
gen, families en andere gezelschappen te 
kunnen voldoen.  

 

 

 

   André  
   Vreugdenhil 

 

Geweldig toch? Wat JoJo bete-
kent?’Genoemd naar het speeltje van kin-
deren. Net als bij een jojo gaan onze bus-
sen heen en weer. Bovendien ligt JoJo 
Tours uitstekend in het gehoor. De men-
sen zullen het niet snel vergeten,’ meent 
André Vreugdenhil.  
*Onlangs werd ons het aprilnummer 2007 
van het maandblad voor veteranen Check 
Point overhandigd en daarin troffen we 
een artikel met mooie foto`s aan over 
Hugo en Theresia Vreugdenhil (D X v) 
uit Amsterdam. (Beiden zijn in het verle-
den herhaaldelijk in de Vreugdeschakel 
voor het voetlicht geplaatst). In dit artikel 
legt Hugo uit waarom hij op zijn 27ste van 
de koopvaardij overstapte naar de haute 
couture, waarin zijn grootmoeder een 
belangrijke rol speelde. Eerst worden be-
levenissen op zee tijdens de oorlogsjaren 
opgehaald en wordt uiteengezet wat er 
met Hugo in Engeland allemaal gebeurde 
nadat hij afgemonsterd was in Cardiff in 
1940. Het artikel eindigt met de beëindi-
ging van de activiteiten op modegebied en 
het vervaardigen van kleding voor konin-
gin Beatrix.  Op Prinsjesdag 2006 droeg 
zij de laatste japon die op het atelier van 
Theresia Couture werd gemaakt. Een arti-
kel om in te lijsten! N.B. Dit artikel en nog 
een heel mooi artikel uit Vorsten kunt u in 
z’n geheel op onze website bekijken. 

Regelmatig ontvangen we via de website 
vragen van mensen die een Vreugdenhil 
zoeken. In de meeste gevallen zijn er 
genoeg gegevens bekend om de betref-
fende persoon te vinden. De vraag van 
Noeke Pan uit ’s-Hertogenbosch is erg 
beknopt, maar we willen haar graag hel-
pen. Noe-Wong Lain-Pan (roepnaam Noe-
ke) zoekt een vriendin van vroeger, Lydia 
Vreugdenhil en haar zusje heet Rita. Ze 
woonden in Leiden op de hoek van de 
Lange Pieterskerkkoorsteeg. Lydia is nu 
rond de 60 jaar oud en haar zus is iets 
jonger. De ouders van Noeke hadden het 
Chinese Restaurant Hong Kong in dezelfde 
straat. Bent u Lydia of Rita of kent u een 
van beiden? Wilt u dan een bericht sturen 
naar info@vreugdenhil-online.com of 
neem telefonisch contact op met de re-
dactie. We brengen u dan in contact met 
Noe-Wong Lain-Pan. 

OproepOproep   
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Bibl iothecar is  gezochtBibl iothecar is  gezocht   
De Familiestichting Vreugdenhil beheert een uitgebreide collectie van allerlei soorten 
informatie over de geschiedenis van de familie Vreugdenhil. Hiermee wordt vorm gege-
ven aan een van de doelstellingen van de stichting. De informatie betreft fotomateri-
aal, een catalogus van publicaties die zijn geschreven door een Vreugdenhil en histori-
sche documenten. Deze collectie moet  worden beheerd. Dit houdt voornamelijk in: 
- de informatie rubriceren en aanvullen met nieuwe, actuele  informatie;  
- de informatie toegankelijk maken voor bestuur, redactie en geïnteresseerde familie; 
- het verder digitaliseren van het archief.  
Wij zoeken een enthousiast familielid (of geïnteresseerde in onze familie) die ons daar 
bij wil helpen. De inschatting is dat het werk hooguit enkele uurtjes per maand gaat 
kosten, inclusief het bijwonen van een bestuursvergadering per jaar. 

Vri jwi l l igersuitjeVr i jwi l l igersuitje   
Op zaterdag 9 september 2006 was het 
zover. De vrijwilligers zich die op de achter-
grond inzetten voor onze stichting waren 
present op het bekende ‘vrijwilligersuitje’. 
Het bestuur wil op deze manier haar waar-
dering uiten voor de inzet en loyaliteit van 
deze groep mensen. Er was een interessant 
programma in elkaar gezet, met een beetje 
cultuur en een beetje frisse lucht en ook 
zeker mooi weer. Wij verzamelden bij het 
Gemeentemuseum van Schiedam. In het 
restaurant dronken wij gezamenlijk een kop 
koffie met gebak. Tijdens het koffiedrinken 
werd er gezellig gekeuveld. Zet een stel 
Vreugdenhillen ergens bij elkaar en er 
wordt driftig gebabbeld. Ze moesten weer 
tot de orde worden geroepen om op tijd te 
zijn voor het vertrek van de rondleiding 
door het museum, Het is een Museum voor 
moderne kunst. Dus geen schilderijen van 
Rembrandt, maar werken van Corneille en 
Appel en latere kunstenaars waren volop te 
zien. Er voltrok zich aan onze ogen een 
schakering van strakke, kleurige en niet 
altijd voor iedereen te begrijpen kunststuk-
ken. Onder het publiek was duidelijk te 
merken: je vond het mooi of je vond het 
niet mooi. De informatie van de rondleider 
heeft wel bijgedragen aan een beter begrip 
van wat zij te zien kregen. Na dit zware 
onderdeel deden wij ons tegoed aan een 
stevige lunch, die bestond uit soep met 
heerlijk belegd bruinbrood. De zon scheen 
prachtig en het was tijd geworden om in te 
schepen voor een rondvaart door Schie-
dam. In een open boot met een gezellige 
roerganger die veel wist van de historie van 
de stad.  En uiteraard vielen het meest de 
vele jeneverstokerijen op. En soms waande 
je in de grachten in Amsterdam. In dat 
weekeinde lagen er veel traditionele zeil-
jachten en andere boten in verband met 
een manifestatie. Het had een leuke mari-
tieme uitstraling. Nederland ziet er vanaf 
de waterkant veel mooier uit dan van de 
landkant.  

Daar hebben wij met zijn allen van geno-
ten. En uiteraard kon de afsluiting met de 
borrel niet uitblijven. Iedereen ging met 
een voldaan gevoel naar huis. 

Tegen Vreugdenhillen van alle soort 
Zeg ik steeds maar: zegt het voort 
Zorg dat ons land zijn waarde houdt 
En waardigheid is ook niet fout 
Laat de schoonheid van de Wadden 
Niet door olie en gas bekladden 
Versterk de duinen in hun strijd 
Voor ons aller veiligheid 
Versta de vogels met hun kreten 
Dat ze niet genoeg meer kunnen eten 
Zet niet miljoenen kippen in een kooi 
In ruimte blijven ze gezond en mooi 
Word niet rijk door leed van dieren 
Zorg dat paarden, koeien, stieren, 
’s Winters in de stallen staan 
Maar ’s zomers buiten kunnen gaan 
In de strijd om steeds méér geld 
Wordt een dierenleven niet geteld 
Maar in ’t jaar tweeduizendenacht 
Wordt ‘respect voor al wat leeft’ verwacht 
Nederland is eigenlijk een vissenkom 
Drijvend in de zee rondom 
Met af en toe een deur naar buiten 
Om ’t teveel aan water uit te sluiten 
Want wonen beneden waterpeil 
Is niet altijd alles heil 
Dus staan we in 2008 
Met zijn allen goed op wacht. 

Mevrouw L.M. Vreugdenhil, Didam 

Verwacht ingen Verwacht ingen 
voor 2008voor 2008   

KroniekKroniek  
De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op niet eerder gepubliceerde mutaties in 
2006 van de burgerlijke stand.  

G E B O R E N  

02-03-2006 te Nijmegen, Lars Matthijs, zoon 
van Samuel Rudolf Arie (Rolf) Vreugdenhil (N XI 
f.2) en Berber Maria Tolsma 
30-03-2006 te Lacombe (Alberta, Canada), 
Ethan John, zoon van Darran Patrick Vreugden-
hil (D XI r.1) en Gayle Marie Salomons 
10-04-2006 te De Lier, Yara, dochter van Arie 
Vreugdenhil (N X ad.3) en Francina Johanna 
(Ineke) van Dijk 
26-04-2006 te Sydney (Australië), Hugo 
Jackson, zoon van Frank Vreugdenhil (N XI m.1) 
en Anne Elizabeth Phelan 
27-07-2006 te Vijfhuizen, Chiel Bastiaan, zoon 
van Willem Cornelis Vreugdenhil (O XI h.3) en 
Cornelia Jacoba Marionne Olieman 
08-09-2006 te Zoetermeer, Iris, dochter van 
Tjerk Vreugdenhil (K XII ac.3) en Ida Buist 
12-09-2006 te Amsterdam, Siem, zoon van Olaf 
Vreugdenhil (N X c.1) en Herma Willemina Hof 
30-09-2006 te Almelo, Jan Cornelis (Collin), 
zoon van Gerrit Jan (Gerard) Vreugdenhil  
(O XI r.) en Jocaba Wilhelmina (Willeke) Koop-
man 
11-11-2006 te De Lier, Julia Anna, dochter van 
Alexander Vreugdenhil (N X ar.3) en Brigitta 
Opstal 
07-12-2006 te Kwintsheul, Nathalie, dochter 
van Karel Vreugdenhil (C XI v.2) en Maartje 
Groen 

G E H U W D / P A R T N E R S C H A P  

27-04-2006 te Kampen, Annegien Vreugdenhil 
(N X b.6) met Willem Johan Vos, geboren 15 
november 1948 te Kampen, zoon van Barteld 
Vos en Geertruida Vermeulen 
01-04-2006 te Wellandport (Canada), Jakob 
Cornelis Vreugdenhil (C XI e.2) met Rashida 
Tara Dina Pouli, geboren 5 februari 1976 te 
Khulna (Bangladesh), dochter van Johannes 
Pouli en Marjorie Ann van Dyken 
28-04-2006 te Lacombe (Alberta, Canada), 
Samuel Paul Vreugdenhil (D XI r.4) met Alison 
Rochelle Knip, geboren 21 november 1979 te 
London (Ontario, Canada) 
06-05-2006 te Maassluis, Elisabeth Petronella 
(Lisette) Vreugdenhil (K XII v.1) met Henricus 
Arnoldus Johannes Maria (Henk) Janssen, gebo-
ren 5 augustus 1966 te Haarlem, zoon van Ka-
rel Bernardus Maria Janssen en Marijke Maria 
Willemse 
10-10-2006 te De Lier, Alexander Vreugdenhil 
(N X ar.3) met Brigitta Opstal, geboren 24 juni 
1975 te Voorburg, dochter van Leonardus Cor-
nelis Wilhelmus Opstal en Andrea Juliana Maria 
van der Wilk 
25-11-2006 te Sydney (Australie), Juliene Joy 
Vreugdenhil (D X n.1) met Robert Mathie 

O V E R L E D E N 

12-01-2006 te ’s-Gravenzande, Adriana de 
Zeeuw-Vreugdenhil (C IX l.1) 
15-01-2006 te Monster, Wilhelmina Maria Geer-
truida van der Meer-Vreugdenhil (E VIII j.6) 
26-01-2006 te Goes, Hendrina Bertje Joanna 
Maria Vreugdenhil-van Hofwegen (K XI an) 
27-01-2006 te Utrecht, Frederik Antonie Willem 
Vreugdenhil (N XI y.3) 
31-01-2006 te Hilversum, Rigte Wiegman (O IX 
b.12) 
21-02-2006 te Pijnacker, Jacoba Rodenburg - 
Vreugdenhil (C X o) 
05-03-2006 Tetje Vreugdenhil-Wijnia (N X a) 
15-03-2006 te ’s-Gravenhage, Neeltje Vreug-
denhil – Scholtus (O IX l) 
05-05-2006 te Maassluis, Trijntje Alberdina 
Vreugdenhil – Vet (M IX j) 
07-05-2006 te Maasland, Jan Vreugdenhil (N X 
ah)  
 
vervolg tweede kolom 

Vervolg O V E R L E D E N 

20-05-2006 te Klazienaveen, Vincentius Philip-
pus van der Meide (N IX p.3) 
05-06-2006 te Naaldwijk, Maria Johanna Boon - 
Vreugdenhil (C VIII l.6) 
09-06-2006te De Lier, Matthijs Pieter Vreug-
denhil (C X ac) 
13-06-2006 te Amsterdam, Geesje Maria 
Vreugdenhil – Krummer (C X ar) 
15-06-2006 te Warnsveld, Lolkjen Vreugdenhil 
(B IX a.2) 
19-06-2006 te De Lier, Trijntje Hanemaaijer - 
Vreugdenhil (J IX e.6) 
17-08-2006 te Maassluis, Huibertina Elizabeth 
Vreugdenhil–van Dorp (N IX m) 
17-10-2006 te ’s-Gravenzande, Cornelia Vreug-
denhil–Bouhuizen (X I) 
18-10-2006 te Waterland, Pleunis Pieter Vreug-
denhil (E X m) 
22-10-2006 te ’s-Gravenzande, Petronella 
Haaring - Vreugdenhil (J IX c.1) 
08-12-2006 te Honselersdijk, Gerritje Vreug-
denhil –Waaijenberg (D X k). 

In de volgende editie wordt een inhaal-
slag gemaakt met alle bekende en niet 
eerder gepubliceerde gegevens. 
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*Met uw welnemen gaan we nog even 
terug naar 2007. Om samen met u vast te 
stellen dat één ding heel zeker is: nog 
nooit in de geschiedenis van het geslacht 
Vreugdenhil viel een nakomeling de eer te 
beurt de P.C.Hooftprijs te worden toege-
kend. De belangrijkste literaire prijs uit 
het Nederlands taalgebied. Vorig jaar mei 
werd aan Jacob Maarten Arend  
(Maarten) Biesheuvel deze prijs- een 
buste van de 17e eeuwse schrijver en 
dichter P.C.Hooft- overhandigd tezamen 
met een cheque ter waarde van 60.000 
euro. En Maarten wiens moeder een 
Vreugdenhil was (K IX b.2), toonde zich 
er bijzonder gelukkig mee. In zijn met een 
door hemzelf gezongen lied afgesloten 
dankwoord na de overhandiging van de  
prijs gaf hij alle eer aan zijn echtgenote 
Eva.`Het is ongelooflijk dat je het zo lang 
met zo`n moeilijk mannetje hebt volge-
houden , dat de hele dag maar somber is 
behalve vandaag’, aldus een citaat in het 
Algemeen Dagblad. Eerder – zie uitgave 
55 van oktober 2003 – trof u in de Vreug-
deschakel een uitvoerig artikel over Maar-
ten Biesheuvel aan. Als gevolg van zware 
depressies komt er nagenoeg niets meer 
uit zijn handen.`Hij is een groot stilist, 
iemand met een rijk overladen fantasie. 
Het is daarom vreselijk jammer, dat hij zo 
goed als gestopt is met schrijven’, aldus 
zijn vriend Maarten `t Hart in NRC Han-
delsblad, woorden die wij met instemming 
onderschrijven.  

 

 

 

 

 

 
Ter gelegenheid van Koninginnedag 2008 
is Maarten Biesheuvel onlangs door de 
koningin benoemd tot ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester 
Henri Lenferink van Leiden speldde de 
auteur het lintje op. 

* Nu de naam NRC Handelsblad gevallen 
is, kunnen we er niet omheen te vermel-
den, dat sinds enige tijd in het zaterdag-
bijvoegsel van deze krant Janneke 
Vreugdenhil u en ons wekelijks uitlegt 
hoe je bijvoorbeeld zelf mayonaise kunt 
maken, wat  het Simmentaler rund is, hoe 
maanzaadgebak te fabriceren valt enz. En 
dagelijks doet ze dat als vaste columniste 
van NRC next. En als dat nog niet genoeg 
is voor volgzame lezers: Janneke heeft 
ook nog een boek geschreven onder de 
titel Eten enzo. “Pure en praktische recep-
ten met nuttige informatie en handige 
boodschappenlijstjes, inspirerende verha-
len, persoonlijk en geestig’. Kosten: euro 
26.50. Te bestellen via www.nrc.nl/extra. 
Voor het geval dat uiteraard… 
* Overigens is zij niet de enige Vreugden-
hillentelg die medewerking verleent aan 
deze krant. Ook Dorrit van Dalen, doch-
ter van Jan en Loes van Dalen-
Vreugdenhil (K X e.3) doet dat zoals u 

weet van vorige afleveringen van deze 
rubriek. In de achter ons liggende periode 
signaleerden wij o.a. artikelen van haar 
hand in het katern Wetenschap en Onder-
wijs over universiteiten die interesse ver-
liezen in het vormen van internationale 
allianties die helpen bij armoedebestrij-
ding, over studeren in Tsjaad, over Weg 
met de zesjescultuur en over de Berber-
taal Tamazight.  
*Het zal u misschien deugd doen te ho-
ren, dat ex-schaatscrack André Vreug-
denhil sinds vorig jaar weer volbloed 
Nederlander is na zes jaar vanwege zijn 
sport als Belg door de wereld te zijn ge-
trokken. En dat had o.a. te maken met 
zijn huwelijk met Monique Hoogenraad, 
dat volgens Het Hele Westland vorige 
zomer voltrokken werd in Naaldwijk. Wel 
‘n beetje erg laat, maar toch…vanaf deze 
plaats van harte! Volgens genoemde bron 
rijdt André nog steeds rondjes mee als 
cameraman tijdens schaatsmarathons om 
thuis mooie beelden op de tv te kunnen 
laten zien. Intussen is er weer een naam-
genoot in de vaderlandse schaatskern-
ploeg opgenomen en is ons ter ore geko-
men dat een jeugdige vrouwelijke Vreug-
denhil op de plaatselijke ijsbaan in Eind-
hoven een baanrecord heeft gereden. Wie 
weet wat de toekomst voor deze naamge-
noten en voor schaatsenlievend Nederland 
nog in petto heeft.  
*Stefan Vreugdenhil heeft zich recente-
lijk in de kijker gereden volgens De West-
lander. Inderdaad, we hebben het nu over 
wielrennen.  En Stefan deed dat vorig jaar 
door een aantal goede wedstrijduitslagen. 
In de kolommen van De Westlander ver-
schenen kwalificaties als `het wielertalent 
‘met zijn` niet geringe capaciteiten’. Maar 
deze jeugdige Vreugdenhillentelg – hij is 
pas 18 jaar oud – heeft zich in 2004 in het 
mountainbikecircuit volgens genoemde 
weekkrant al als Nederlands beste ge-
toond. Als belofte maakt schuld ook in dit 
geval klopt, kunnen we van deze sportie-
ve naamgenoot nog heel wat verwachten.  

 

 

Mountainbiker 
Stefan Vreugdenhil 

 

*Je kunt in je sport 
ook totaal andere 
ervaringen opdoen. 
Voor de 37e keer 
deed afgelopen jaar Frans Vreugdenhil 
uit `s-Gravenzande mee aan het West-
lands Schaakkampioenschap. Naar Het 
Hele Westland onthulde, vergeleek hij 
zichzelf al met eeuwige tweede Joop Zoe-
temelk, omdat hij vijfmaal op de 2e plaats 
eindigde, Maar dit keer was het dan toch 
raak. Frans voor wie er maar twee dingen 
bestaan en dat zijn de tuinderij en het 
schaken, werd kampioen. En dus `n ze-
venendertigwerf hoera!  
 
  

Per sona l iPe r sona l i aa   
Ooit van JoJo Tours gehoord? Eerlijk ge-
zegd wij niet, maar dank zij het vakblad 
Ondernemers Belang weten we dat dit 
touringcarbedrijf alles met Vreugdenhil te 
maken heeft. Directeur André is er in fe-
bruari 2006 met één bus mee begonnen 
en het ziet er dankzij de aangetrokken 
economie naar uit, dat het huidige aantal 
van drie bussen niet voldoende is om aan 
de grote vraag naar touringcarvervoer uit 
de bedrijfswereld, van scholen, verenigin-
gen, families en andere gezelschappen te 
kunnen voldoen.  

 

 

 

   André  
   Vreugdenhil 

 

Geweldig toch? Wat JoJo bete-
kent?’Genoemd naar het speeltje van kin-
deren. Net als bij een jojo gaan onze bus-
sen heen en weer. Bovendien ligt JoJo 
Tours uitstekend in het gehoor. De men-
sen zullen het niet snel vergeten,’ meent 
André Vreugdenhil.  
*Onlangs werd ons het aprilnummer 2007 
van het maandblad voor veteranen Check 
Point overhandigd en daarin troffen we 
een artikel met mooie foto`s aan over 
Hugo en Theresia Vreugdenhil (D X v) 
uit Amsterdam. (Beiden zijn in het verle-
den herhaaldelijk in de Vreugdeschakel 
voor het voetlicht geplaatst). In dit artikel 
legt Hugo uit waarom hij op zijn 27ste van 
de koopvaardij overstapte naar de haute 
couture, waarin zijn grootmoeder een 
belangrijke rol speelde. Eerst worden be-
levenissen op zee tijdens de oorlogsjaren 
opgehaald en wordt uiteengezet wat er 
met Hugo in Engeland allemaal gebeurde 
nadat hij afgemonsterd was in Cardiff in 
1940. Het artikel eindigt met de beëindi-
ging van de activiteiten op modegebied en 
het vervaardigen van kleding voor konin-
gin Beatrix.  Op Prinsjesdag 2006 droeg 
zij de laatste japon die op het atelier van 
Theresia Couture werd gemaakt. Een arti-
kel om in te lijsten! N.B. Dit artikel en nog 
een heel mooi artikel uit Vorsten kunt u in 
z’n geheel op onze website bekijken. 

Regelmatig ontvangen we via de website 
vragen van mensen die een Vreugdenhil 
zoeken. In de meeste gevallen zijn er 
genoeg gegevens bekend om de betref-
fende persoon te vinden. De vraag van 
Noeke Pan uit ’s-Hertogenbosch is erg 
beknopt, maar we willen haar graag hel-
pen. Noe-Wong Lain-Pan (roepnaam Noe-
ke) zoekt een vriendin van vroeger, Lydia 
Vreugdenhil en haar zusje heet Rita. Ze 
woonden in Leiden op de hoek van de 
Lange Pieterskerkkoorsteeg. Lydia is nu 
rond de 60 jaar oud en haar zus is iets 
jonger. De ouders van Noeke hadden het 
Chinese Restaurant Hong Kong in dezelfde 
straat. Bent u Lydia of Rita of kent u een 
van beiden? Wilt u dan een bericht sturen 
naar info@vreugdenhil-online.com of 
neem telefonisch contact op met de re-
dactie. We brengen u dan in contact met 
Noe-Wong Lain-Pan. 

OproepOproep   
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Vermist:  een 70 jaar  Vermist:  een 70 jaar  
oude r ingoude r ing   
Van mevrouw Riet Noordam-Boon uit 
Hoek van Holland ontvingen we een bij-
zonder verhaal over een gouden ring van 
haar moeder Marie-Boon Vreugdenhil (C 
VIII l.6). Dit verhaal is in 2006 gepubli-
ceerd in de Maasbever (huis-aan-huis-
krant in Maasdijk) en geschreven door 
Jaco Kaijen. 

Het verhaal van de gouden ring begint bij 
het overlijden van Marie Boon-
Vreugdenhil op 94-jarige leeftijd op 5 juni 
2006. Na deze treurige gebeurtenis heb-
ben de kinderen Boon haar persoonlijke 
bezittingen onderling verdeeld. Tijdens 
het uitzoeken van de sieraden kwam 
dochter Corrie van der Ende-Boon echter 
tot een opmerkelijke bevinding. “We mis-
ten één ring van mijn moeder. Ze is na-
melijk eerst verloofd geweest met Jaap 
Zegwaard, maar die is al snel daarna 
overleden. Ze had echter wel al een gou-
den ring van hem gekregen, met daarin 
haar naam. Een aantal jaar later trouwde 
ze met Jaap Boon en ook van hem kreeg 
ze een ring”, aldus Corrie van der Ende-
Boon. Tijdens het wekelijkse ochtendje 
werken van Van der Ende-Boon kwam er 
duidelijkheid over de zaak. Daar sprak ze 
met haar collega Corrie-Kruithof-
Middendorp over de ontbrekende ring. 
Deze Corrie had een aatnal weken daar-
voor van haar zwager Jan Sonneveld een 
bijzonder verhaal gehoord over hoe hij 
aan zijn gouden ring was gekomen.  

 

 

 

 

 

Jan Sonneveld met de 
‘vermiste’ ring. 

De inmiddels 86-jarige Sonneveld vertelt 
in geuren en kleuren nogmaals het ver-
haal. “Ik ben bijna 70 jaar geleden ver-
loofd met Marie Middendorp en ik heb 
uiteraard van haar een verlovingsring 
gehad. Nou werkte ik in die tijd bij Leen 
Dekker in de Polderhaak.  

Daar moest ik op een dag onkruid uit de 
grond trekken, maar doordat dat spul nat 
was, is mijn ring afgegleden en tussen het 
onkruid beland. Als je dus rijk wilt wor-
den, kan je in de Polderhaak nog gaan 
zoeken naar een gouden ring”, grapt Son-
neveld. “Mijn Marie werkte destijds bij 
Jaap en Marie Boon, en vertelde daar het 
verhaal van mijn zoekgeraakte ring. Marie 
Boon is toen meteen naar huis gegaan, 
heeft de ring die ze van Zegwaard had 
gekregen uit de kast gehaald, en aan mijn 
Marie meegegeven. Er stond dan een an-
dere verlovingsdatum in, maar wel de 
inscriptie ‘Marie’. Zo had ik toch nog een 
ring.” Inmiddels zijn alle inscripties uit de 
ring gesleten en is het gouden ding een 
stuk smaller geworden.  

Bijna 70 jaar lang heeft de ring om de 
vinger van Sonneveld gezeten. Corrie van 
der Ende-Boon staat versteld van het bij-
zondere verhaal. “Mijn moeder heeft het 
eigenlijk nooit over die ring gehad, en dus 
hebben we hem nooit gemist. Bij het ver-
delen van de sieraden vroegen we ons wel 
af waar deze gebleven kon zijn. Het is 
mysterie is nu dus opgelost. En Jan Son-
neveld mag de ring gewoon houden 
hoor!” 

Nog een ‘k le in’  Nog een ‘k le in’  
myster ie opgelostmyster ie opgelost   

In de Jubileumscha-
kel hebben we ge-
vraagd wie de kleine 
Vreugdenhillen op de 
foto zijn die gemaakt 
is tijdens de eerste 
reünie in 1985. De 
vader van deze twee jeugdige familiele-
den, Teun Vreugdenhil (O XI aa) heeft 
telefonisch laten weten dat zijn jongste 
twee telgen, Tim en Jenneke, op deze foto 
staan. Tim heeft inmiddels het transport-
bedrijf van zijn vader overgenomen en 
woont in De Lier. Jenneke woont in Put-
ten, waar ook haar ouders inmiddels wo-
nen.  

Twee jeugdige 
Vreugdenhillen tij-
dens de eerste reü-
nie in 1985. 

Van Cees Keijzer uit 
Vlaardingen ontvingen 
we bijgaande foto met 
een kort verslag van de 
reünie die in oktober 
2006 aan de Weverskade 
128 in Maassluis is ge-
houden. De reunie be-
treft de kleinkinderen 
van opa en oma Cornelis 
Vreugdenhil en Jacoba 
Wilhelmina Vreugdenhil-
van Buuren (N VIII.F.). 
Op dit adres waren zij 
ruim 41 jaar getrouwd 
en Cornelis heeft er ze-
ventig jaar gewoond. 
Daarom wilden wij het 
ook daar weer een feest-
je organiseren.  

Reünie in  Maass lu isReünie in  Maass lu is   

Op de plek waar onze voorouders veel 
liefde en leed gedeeld hebben. Wij waren 
de middag en avond met ongeveer 65 
personen allemaal neven en nichten. We 
hebben ook nog een leuke groepsfoto 
gemaakt en een quiz gedaan; allen moes-
ten een foto van ongeveer van zes tot tien 
jaar inleveren en die raden. En een ieder 
moest een fotoboek van hun ou-
ders meebrengen. We waren met z’n allen 
dankbaar en blij dat wij het weer zo heb-
ben georganiseerd. 
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Hyves,  kent  u het  a l ?Hyves,  kent  u het  a l ?   
Op de internetsite Hyves staat de naam 
Vreugdenhil 454 keer vermeld. Hyves 
(naar hive, Engels voor bijenkorf) is een 
gratis Nederlandse profielensite, maar dan 
vooral gericht op het onderhouden en 
uitbouwen van een vriendennetwerk. Hy-
ves is vooralsnog met name populair on-
der studenten en scholieren. Deze site 
bestaat sinds oktober 2004 en er is geen 
specifieke computerkennis nodig voor het 
maken van Hyves-profielen. Op 13 de-
cember 2007 werd Hyves benoemd tot de 
populairste site van 2007.  

Er staan al vele miljoenen deelnemers 
met een profiel op deze site, waaronder 
dus vele Vreugdenhillen. Naast de indivi-
duele profielen kunnen er ook vrienden-
groepen, aanhangers van een merk, mu-
ziekband, of iets dergelijks een publieke 
Hyves oprichten. Ook is dit mogelijk voor 
achternamen. Pieter Vreugdenhil uit Den 
Hoorn heeft het initiatief genomen tot het 
oprichten van een publieke Hyves voor 
alle Vreugdenhillen (http://
vreugd.hyves.nl). Op dit moment hebben 
81 Vreugdenhillen zich voor deze groep 
aangemeld. Op de gezamenlijke pagina is 
het ook mogelijk een enquêtevraag te 
stellen, foto’s te plaatsen of een ‘krabbel’ 
op te schrijven.  

Vreugdenhillendag oubollig? 
Er zijn inmiddels drie enquêtevragen ge-
plaatst. Een vraag gaat over de plaats 
waar Vreugdenhillen wonen. Van de 54 
stemmen woont de helft in het Westen en 
in het zuiden van het land wonen slechts 
2 stemmers op deze vraag. Ook kun je je 
mening geven of een Vreugdenhillendag 
oubollig is. Van de 23 stemmers geven 13 
Vreugdenhillen aan dat dit niet oubollig is. 
Verder vinden 24 stemmers (van de 28) 
dat er in 2008 weer een reünie georgani-
seerd zou moeten worden. Dit heeft mede 
geleid dat het bestuur van de familiestich-
ting een mogelijke nieuwe reünie weer op 
de agenda zet.  

Vreugdenhille nichtjes 
Ook staan op de publieke Hyves pagina 
van Vreugdenhil diverse foto’s uit kranten 
waar de naam Vreugdenhil vermeld staat. 
Maar leuke familiekiekjes staan er ook op. 
Marjolein Vreugdenhil uit Maasdijk heeft 
een foto van ‘alle Vreugdenhille nichtjes 
bijelkaar’ geplaatst (zie hierboven). Mar-
jolein (tweede van links bovenaan) is een 
dochter van Jan Frans Vreugdenhil (C X 
ao) en Ada van der Hout. Van alle klein-
kinderen van Jochem Sophinus Vreugden-
hil (C IX x) zijn de vrouwen namelijk in de 
minderheid en zeker de moeite waard om 
op de foto te zetten.  

 

Speuren in  Amerika en CanadaSpeuren in  Amerika en Canada   

Dear mrs., mr., 

We are trying to fill in the gaps in our 
family tree book. For instance those fami-
lies/persons who emigrated to Canada, 
U.S.A., Australia or New Zealand in the 
19th or 20th century. We experience that 
communication with Vreugdenhil’s abroad 
is much easier by email.  We have some 
email addresses of Vreugdenhil’s abroad. 
We urgently request you to give us your 
correct email address together with the 
family code and/or postal address (to at-
tach them to the right person). Please add 
our email address ‘info@vreugdenhil-
online.com’  to your list permitted email 
addresses. Would you also be so kind to 
give us other email addresses of other 
Vreugdenhil’s. Any additional information 
is also welcome. For now I wish you and 
your family the best. Heartily greetings 
and hope to hear from you soon,  

On behalf of the family foundation Vreug-
denhil 

A.M. (Aat) Vreugdenhil 

Gedurende twintig jaar ben ik bezig om burgerlijke stand gegevens te verkrijgen van de 
afstammelingen van de Vreugdenhillen die aan het einde van de negentiende of het 
begin van de twintigste eeuw naar Amerika of Canada zijn geëmigreerd. Dankzij de in-
spanningen van Wynand van der Schee verkregen wij ongeveer tien jaar geleden de 
informatie over de nazaten van Cornelis Vreugdenhil (K VIII e). Verdere contacten met 
hen zijn tot op heden uitgebleven. Een aantal kinderen van Arij Vreugdenhil (K VIII g) 
zijn ook naar Amerika gegaan. Eveneens ongeveer tien jaar terug had onze oud-
bibliothecaris, Tom Vreugdenhil (O X z), e-mailcontact met Paul Kevin Vreugdenhil, een 
kleinzoon van Harmen Vreugdenhil (K IX j.6). Dit contact is echter verloren gegaan tot-
dat half januari van dit jaar Timothy James, een andere kleinzoon van voornoemde Har-
men, contact met ons opnam. Hierna hebben we via Ralph Lyle Vreugdenhil, een zoon 
van voornoemde Hermen, een groot deel van de nazaten van Jan Vreugdenhil (K IX j) in 
kunnen kleuren. De zojuist genoemde Jan was een van de kinderen van bovengenoem-
de Arij. Momenteel zijn we naarstig bezig om ook de nazaten van de andere kinderen, 
te weten: Jacob (K IX k), Arie (K IX n) en Cornelis (K IX o) te achterhalen. Wanneer dat 
eenmaal gelukt is zou het mij een goed plan lijken om een reünie in Amerika te organi-
seren, ‘but first things first’.  

Aat Vreugdenhil 

Engl i shEngl i sh   emai lemai l   addressesaddresses   requiredrequired   

Geregeld ontvangen we de vraag wat het 
wachtwoord is voor toegang tot de stam-
boom op de website. U kunt hiervoor 
‘online’ intikken en dan de stamboom be-
kijken. Mocht u daar niet correcte gege-
vens aantreffen, laat het ons weten!  

Toegang stamboom op websiteToegang stamboom op website   
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