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Vreugdenhi l  in  de Haar lemmermeerVreugdenhi l  in  de Haar lemmermeer   
Lucas Vreugdenhil (1822 – 1875) 

Als uit een nevel tredend, trekt Lucas 
Vreugdenhil (O VII a) in 1864 over de 
Ringvaart van het – sedert 1852 drooglig-
gend – Haarlemmermeer, komend via 
Stompwijk, uit het Westland. Pionieren in 
het nieuwe land lokte velen! Na zeven 
jaar houdt Lucas Vreugdenhil het echter al 
voor gezien: op 9 juni 1971 verhuist hij 
naar Mijdrecht. Hij overlijdt te Maartens-
dijk op 15 februari 1875, bijna 53 jaar 
oud. Lucas had op 21 februari 1822 in 
Naaldwijk het levenslicht aanschouwd. 
Zijn ouders waren Cornelis Vreugdenhil 
(1788-1868) en Antje Schrevelius (1794-
1861). Omtrent de redenen die Lucas 
deden verdwijnen kunnen we slechts gis-
sen. Waren het de barre levensomstan-
digheden ‘in Hollands Wilde Westen’: vee-
pest, malaria, pokken, tyfus, cholera? Het 
overlijden van zijn jongste zoon Jacob op 
7 augustus 1867, veertien jaar oud? De 
cholera-epidemie in 1866 maakte vele 
slachtoffers. Dan zet de landbouwcrisis 
van de jaren 1870-1890 in. De keiharde 
strijd om het bestaan die de boeren te 
voeren hadden, is vele pioniers noodlottig 
geworden. Zo dichtte dan ook een boer, 
die het vechten moe was en die berooid 
en teleurgesteld de polder verliet: 
‘Mijn pacht was hoog, mijn last te zwaar, 
Mijn oogst mislukte jaar op jaar. 
Al wat ik kocht, sloeg ik duur in, 
Al wat ik deed, gaf geen gewin,. 

Vaart wel, ‘k betrouw op beter lot. 
Ik help mijzelf, zo helpe mij God!’ 

Uit Lucas’ eerste huwelijk dat met Neeltje 
Beekenkamp (geboren op 4 november 
1820) werden zeven kinderen geboren, 
allen te ’s-Gravenzande; slechts Cornelis 
(13 maart 1845) en Abraham (13 maart 
1851) worden volwassen. Neeltje Beeken-
kamp overleed reeds op 24 maart 1857 in 
’s-Gravenzande. Uit Lucas’ latere huwelijk 
gesloten in 1861 met Adriana Neeltje 
Camphuis (geboren 6 oktober 1831 in 
Oud-Beijerland) zijn geen kinderen voort-
gekomen. Abraham gaat als jongeman 
van 20 jaar in 1871 met zijn vader Lucas 
mee naar Mijdrecht. Twee van diens naza-
ten zien we later toch in de Haarlemmer-
meer: Cornelis en Neeltje, inwonend bij 
hun neef Barend Vreugdenhil en diens 
vrouw Jansje Molenaar. 

Cornelis Vreugdenhil (1845 – 1932) 

Er zou echter geen Haarlemmermeerse 
tak van de Vreugdenhillen bestaan als niet 
Lucas’ oudste zoon Cornelis (O VIII a) in 
de barre Meer was achtergebleven! Ken-
nelijk had hij geen zin om in 1870 met 
zijn vader en de andere familieleden het 
nieuw te ontginnen land te verlaten. Hij 
koos blijvend voor de platte ruigte, door-
sneden met loodrecht wegen en vaarten: 
de Haarlemmermeer! Hieronder volgt zijn 
aandeel in mijn verhaal. 

Cornelis Vreugdenhil is te beschouwen als 
de stamvader van de Haarlemmermeerse 
Vreugdenhillen. Hij was in staat een gezin 
te stichten en een agrarisch bedrijf te 
vestigen, ondanks tegenslagen en de te-
leurstellingen, die verbonden waren aan 
het harde pioniersbestaan in de nieuwe 
polder. Hij onderkende ook het belang 
van een geordend geestelijk leven en zet-
te zich in voor de organisatie van het ker-
kelijk leven. Aanvankelijk speelde hij een 
vooraanstaande rol in de Gereformeerde 
Kerk van Vijfhuizen.  

Karaktertrekken 
Enkele opvallende karaktertrekken van 
Cornelis zijn: sterk, hoekig, eigenzinnig en 
beschouwend. Cornelis werd geboren in ’s
-Gravenzande op 13 maart 1845, als oud-
ste zoon van Lucas Vreugdenhil en Neeltje 
Beekenkamp. Met het gezin van zijn vader 
werd hij op 4 mei 1864 in de gemeente 
Haarlemmermeer ingeschreven, komende 
van Stompwijk. Op 19 november 1868 
trouwde Cornelis te Waddinxveen met 
Meintje Buis, die reeds een kind verwacht-
te. Op 14 februari 1869 werd dit geboren 
en Neeltje genoemd. Na Neeltje werden 
uit dit huwelijk nog geboren: Barend, 
Jaantje en Maria. Op 8 november 1877 
overleed Meintje Buis, oud 31 jaar. Corne-
lis vond in Maria van Egmond een waarde-
volle huishoudster met wie hij dan ook 

spoedig trouwde. Uit deze echtverbintenis 
werden geboren: Jan, Anna, Cornelis, 
Johanna en Jacob. In de loop der jaren 
krijgt Cornelis een redelijk functionerend 
boerenbedrijf. Dit geeft hem kennelijk 
zelfvertrouwen en ondernemingszin. Zijn 
waarschijnlijke oppervlakkige godsdiensti-
ge gezindheid wordt verdiept door een 
sterke emotie: zijn bekering. Cornelis, 
aangestoken door de hartstochten van 
een kermisgebeuren gevoelt zich plotse-
ling als een brandhout uit het vuur gered’. 
Hij aanvaardt dit als een ingrijpen van 
God in zijn leven. Het blijft Cornelis echter 
niet bij het koesteren van deze innerlijke 
beleving. Hij gaat op zoek naar gelijkge-
zinden, vertelt en onderwijst hen. Aan-
vankelijk sluit hij zich aan bij de Christe-
lijk Gereformeerde Kerk in Haarlem. In 
Vijfhuizen bestond sedert 20 juni 1890 
reeds een zelfstandige Nederduitsch Gere-
formeerde Kerk. Deze gemeente ontstond 
door de splitsing van de Nederlands Gere-
formeerde Kerk van Haarlemmermeer in 
de Gereformeerde Kerk Haarlemmermeer 
(Hoofddorp) en de Gereformeerde Kerk 
‘Vijfhuizen’ (Haarlemmermeer). Waarom 
Cornelis Vreugdenhil zich na zijn bekering 
aansloot bij de Chr. Geref. Kerk te Haar-
lem en niet bij de Nedd. Geref. Kerk in 
zijn eigen woonplaats is mij niet bekend.  

Preeklezen 
Na de splitsing diende allereerst Joh. Van 
Maanen de kerk van Vijfhuizen als oefe-
naar. De notulen van de kerkenraad van 
21 november 1890 vermelden daarom-
trent: “Besloten werd om bij de classis 
van 9 december aanstaande bij vernieu-
wing toestemming te vragen om voor een 
jaar in de dienst des woords te voorzien 
door den Oefenaar Joh. Van Maanen”. In 
1892 verenigen de Nedd. Geref. Kerken 
en de Chr. Geref. Kerken zich tot de Gere-
formeerde Kerken in Nederland. Gezien 
deze beslissing met betrekking tot het 
oefenaarschap van Van Maanen, zal 
Vreugdenhil naar mijn mening slechts 
‘praktisch’ oefenaar geweest zijn. In de 
notulen over die jaren ben ik ook geen 
vermelding van een officiële bevoegdheid 
daartoe tegengekomen. Wel heeft hij met 
de ouderlingen Metz, van ’t Sant, Mole-
naar en Van Leeuwen preekgelezen, huis-
bezoek gedaan en catechisaties gegeven. 
Cornelis bezoekt voorts vele vergaderin-
gen van de Classis en onder zijn leiding 
worden vele ruzies tussen gemeente- en/
of kerkenraadsleden beslecht. Tijdens de 
kerkenraads-vergadering van 5 augustus 
1892 deelt Van Maanen mee dat hij met 
ingang van 1 oktober a.s. de gemeente 
gaat verlaten, omdat naar Gereformeerd 
kerkrecht het niet mogelijk is een vaste 
oefenaar te hebben. Hij vertrekt naar Den 
Haag. Het ligt wel voor de hand dat men 
na het vertrek van Van Maanen Cornelis 
Vreugdenhil graag binnenhaalde. Men 
verwacht ongetwijfeld veel van hem. In 

Cornelis Vreugdenhil (O VIII a) poseert. Vervolg zie pagina 2 
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KroniekKroniek  
De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op mutaties van de burgerlijke stand die 
ons tot 1 mei 2008 bekend zijn geworden. 

G E B O R E N  

27-08-1992 te Hasselt (Belgie), Krista, 
dochter van Huibrecht Jan Vreugdenhil (K 
XII r) en Rinske de Haan 
28-06-1994 te Amsterdam, Irene, dochter 
van Hendrik Christiaan Lodewijk Vreug-
denhil (C X ar.2) en Wilhelmina Elisabeth 
Richardine Aardenburg 
22-09-1994 te Alphen aan den Rijn, Rob, 
zoon van Dirk Jacob Vreugdenhil (K XI 
ag.10) en Cornelia Maria van der Lugt 
04-03-1998 te Amsterdam, Robert, zoon 
van Hendrik Christiaan Lodewijk Vreug-
denhil (C X ar.2) en Wilhelmina Elisabeth 
Richardine Aardenburg 
27-04-1999 te Nieuwerkerk aan den IJs-
sel, Maureen, dochter van Arend Willem 
Vreugdenhil (K XI ae.10) en Gerdina 
Hoogland 
28-07-2000 te Delft, Sjors Nicky, zoon 
van Arie Nicolaas Vreugdenhil (D XI x.2) 
en Thérèse van Zessen 
23-06-2001 te Moenchengladbach 
(Duitsland), Janina, dochter van Jeroen 
Vreugdenhil (K XII ak.1) en Nicolle Fell 
03-06-2002 te Vlaardingen, Dayenne 
Maureen, dochter van Alexander Christi-
aan Vreugdenhil (K XII aa.3) en Ingrid 
Theodora Korf 
22-03-2003 te Ponoka (Alberta, Canada), 
Kaula Adrianna, dochter van Jordan Mi-
chael Vreugdenhil (D XI r.3) en Christina 
Joy Taekema 
10-04-2003 te Vlaardingen, Luuk Terry, 
zoon van Arie Nicolaas Vreugdenhil (D XI 
x.2) en Thérèse van Zessen 
17-06-2003 te Red Deer (Alberta, Cana-
da), Davin John, zoon van Russell John 
Vreugdenhil (D XI r.2) en Marcia Dorien 
Feitsma 
23-06-2003 te Mahela (Madagascar), Ca-
mille Naina en Juliette Nirina, geadopteer-
de dochters van Jacob Adrianus Vreug-
denhil (K XI bk.1) en Isabelle Augusta 
Emilie Roche 
12-04-2004 te Utrecht, Josefien Pietertje 
(Fien), zoon van Frederik Antonie Willem 
Vreugdenhil (N XI y.3) en Jozina Ver-
schoof 
14-07-2004 Cedric Xander, zoon van Jo-
hannes Matthijs Vreugdenhil (C XI b.5) en 
Sandra van Rijn 
 

28-08-2004 te Viersen (Duitsland), Dean 
en Youri, zonen van Jeroen Vreugdenhil 
(K XII ak.1) en Nicolle Fell 
17-09-2004 te Vlaardingen, Dewi Lisan-
ne, dochter van Alexander Christiaan 
Vreugdenhil (K XII aa.3) en Ingrid Theo-
dora Korf 
20-11-2004 te Ponoka (Alberta, Canada), 
Chelsea Marie, dochter van Jordan Micha-
el Vreugdenhil (D XI r.3) en Christina Joy 
Taekema 
11-01-2005 te Red Deer (Alberta, Cana-
da), Cameron Titus, zoon van Russell 
John Vreugdenhil (D XI r.2) en Marcia 
Dorien Feitsma 
14-10-2005 te Zoetermeer, Judith Mir-
jam, dochter van Leendert Vreugdenhil (C 
X ag.3) en Elizabeth Mary Rigg, geboren 
12 juni 1970 te Wageningen, dochter van 

John Christopher Rigg en Margery Cam-
bell Lyall 
15-11-2006 te Vlaardingen, Milan Christi-
aan Geert, zoon van Alexander Christiaan 
Vreugdenhil (K XII aa.3) en Ingrid Theo-
dora Korf 
07-05-2007 te Delft, Andreas Cornelis 
(Sascha), zoon van Cornelis Marinus 
Vreugdenhil (N X ar.1) en Sandra Berna-
dette Kroes, geboren 7 juli 1978 te De 
Lier, dochter van Andreas Gerardus Kroes 
en Maria Josefina Cornelia Groenewegen 
26-10-2007 te Roosendaal, Tess, dochter 
van Jan-Hendrik Vreugdenhil (D XI ad.3) 
en Marloes Meijer 
02-01-2008 te Langeweg, Thijmen Anto-
nius, zoon van Adrianus Anthonius Johan-
nes Vreugdenhil (D XI ad.1) en Maria 
Martijna de Lint 
06-01-2008 te Veendam, Wilhelmina Ro-
sina (Willemijn), dochter van Leendert 
Jacob Vreugdenhil (C XI x.2) en Arianne 
Jannetje Groenendaal 

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

de opeenvolgende jaren wordt onder lei-
ding van Cornelis en met steun van de 
Consulent herhaaldelijk tevergeefs ge-
tracht een predikant aan de gemeente 
van Vijfhuizen te verbinden. Echter, nadat 
de notulen van 5 april 1900 een besluit 
vermelden om als herder en leraar te be-
noemen H. Hangelbroek, theologisch can-
didaat, lezen we in de notulen van 24 juli 
1900: ‘De vergadering wordt geopend 
door den Voorzitter Ds. H. Hangelbroek, 
door des Heere goedheid voor de Eerste 
maal in ons midden als Herder en leraar 
dezer Gemeente; dat de Heere Heere ons 
zijne onmisbare zegen moge verleenen”.  
Blijkens de notulenboeken heeft Cornelis 
vanaf 23 november 1892 tot en met 28 
juni 1900 onafgebroken de kerkenraads-
vergadering als voorzitter geleid! Na de 
komst van Ds. Hangelbroek begint Corne-
lis echter snel de kerkenraadsvergaderin-
gen te verzuimen. Tijdens de kerken-
raadsvergadering van 4 december 1902 is 
o.a. broeder Vreugdenhil niet te bewegen 
zich herkiesbaar te stellen. In de vergade-
ring van de kerkenraad van 1 april 1903 
wordt de schaduw van het aanstaande 
vertrek van Cornelis Vreugdenhil als lid 
van de Geref. Kerk van Vijfhuizen al zicht-
baar in de mededeling dat de vergadering 
het wenselijk oordeelt, dat er eens een 
paar afgevaardigden naar broeder Vreug-
denhil gaan om met hem eens te spreken 
over nalatigheid in het bezoek van de 
openbare godsdienstoefening.  

Verdwijnen godsdienstige invloed 
Toch is hij zijn verdere leven lid geweest 
van de Chr. Geref. Kerk aan de Raaks in 
Haarlem. Of Cornelis Vreugdenhil daar 
nog een belangrijke rol heeft gespeeld? In 
ieder geval is dat dan aan de Vijfhuizense 
gemeenschap onopgemerkt voorbij ge-
gaan. Met het verdwijnen van zijn gods-
dienstige invloed taande ook zijn maat-
schappelijke. In de handel en wandel van 
alledag werd zijn naam spoedig verdron-
gen door die van zijn zoon Barend (O IX 
a). Als kleine jongen hoorde ik de boeren 
bijna dagelijks opmerken: “zo jong, ben jij 
een kleinzoon van Barend, de grote koop-
man?” Van Cornelis hoorde ik alleen van 
mijn moeder en mijn groot-moeder Jan-
netje Molenaar. De eerste vertelde mij dat 
Cornelis vele jaren op godsdienstig gebied 
de belangrijkste figuur was geweest; 
maar na de komst van een jonge dominee 
blijk hij niet in staat zijn ‘eerste’ plaats op 
te geven. Jannetje Molenaar heeft me 
vaak verteld over het innige godsdienstige 
leven dat Cornelis was begonnen na zijn 
kracht-dadige bekering. Grootmoeder 
Jansje deed dat in een smachtend opzien 
naar de Here, opdat ook zij eens een der-
gelijke beleving zou hebben. Cornelis 
stierf op 10 juni 1932 ‘in den gezegenden 
ouderdom van ruim 87 jaar’ en hij werd 
begraven op 14 juni op de Algemene Be-
graafplaats te Hoofddorp. 

Geschreven door Barend Jan Vreugdenhil 
(O XI d) uit Emmen 

Vervolg Haarlemmermeer van voorpagina 

Tak X maakt z ich bekend!!!Tak X maakt z ich bekend!!!   
In de jubileumuitgave 
van de Vreugdeschakel 
ontbrak een aandeel van 
tak X. Evert Vreugdenhil 
(X II a) heeft alsnog het 
initiatief genomen om 
een foto van zijn ouders 
en stamhouder van deze 
tak toe te sturen.  

Op bijgaande foto ziet u 
Pieter Jan Vreugdenhil  
(X I) met zijn vrouw 
Cornelia Bouhuizen. Zij 
hebben altijd in ’s-
Gravenzande gewoond.  
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22-05-1986 te Naaldwijk, Korneliske Adri-
ana Maria Vreugdenhil (D XI x.1 ) met 
Ronald Keus, geboren 15 februari 1962 te 
Den Haag, zoon van Leendert Keus en 
Adriana Roos 
15-07-1992 te ’s-Gravenzande, Helene 
Vreugdenhil (X I.3) met James Alfred 
Carrière, geboren 22 december 1953 te 
Wainwright (Alberta, Canada), zoon van 
James Alfred Carrière en Maria Agnes van 
Ovost 
19-02-1998 te Zierikzee, Petra Sophie 
Vreugdenhil (N X al.1) met Vincentius 
Albertus Adrianus Maria Nooren, geboren 
7 april 1967 te Breda 
14-08-1998 te Vlaardingen, Alexander 
Christiaan Vreugdenhil (K XII aa.3) met 
Ingrid Theodora Korf, geboren 9 oktober 
1976 te Vlaardingen, dochter van Egbert 
Geert Korf en Jantje Brinkman 
27-08-1998 te Wassenaar, Janneke 
Vreugdenhil (K XI bk.2) met Roelof Nico-
laas van der Land, geboren 15 mei 1966 
te Leiden 
09-04-1999 te Naaldwijk, Arie Nicolaas 
Vreugdenhil (D XI x.2 ) met Thérèse van 
Zessen, geboren 21 augustus 1970 te 
Rotterdam, dochter van Peter van Zessen 
en Marina van Luik 
29-05-1999 te Loenen aan de Vecht, Sha-
ron Vreugdenhil (E X g.3) met Jorit Wil-
lem Beekman, geboren 24 februari 1968 
te Amstelveen, zoon van Robert Willem 
Beekman en Juliska Ilona ? 
03-07-1999 te Amerongen, Jacob Adria-
nus Vreugdenhil (K XI bk.1) met Isabelle 
Augusta Emilie Roche, geboren 21 augus-
tus 1959 te Nanterre (Frankrijk), dochter 
van Roger Agusta Pierre Roche en Elisa-
beth Leresche 
26-08-1999 te Alkmaar, Maria Petronella 
Adriana Vreugdenhil (K XI bk.4) met Mar-
cel Verra, geboren 14 januari 1971 te 
Amsterdam, zoon van Christiaan Paulus 
Verra en Annetje Wilhelmina Veltheer 
05-09-2000 te Ponoko (Alberta, Canada), 
Russell John Vreugdenhil (D XI r.2) met 
Marcia Dorien Feitsma, geboren 15 au-
gustus 1979 te Ponoko (Alberta, Canada) 
08-11-2000 te Naarden, Elisabeth Mathil-
de (Betty) Vreugdenhil (C X ar.1) met 
Stefanus Jan Johannes Joseph Splint, 
geboren 23 augustus 1952 te Naarden, 
zoon van Bernardus Theodorus Pieter 
Elbertus Splint en Antonia Barbara 
02-02-2001 te Moenchengladbach 
(Duitsland), Jeroen Vreugdenhil (K XII 
ak.1) met Nicolle Fell, geboren 11 decem-
ber 1974 te Aachen (Duitsland), dochter 
van Engelbert Fell en Ute Siehoff 
08-06-2001 te Ponoko (Alberta, Canada), 
Jordan Michael Vreugdenhil (D XI r.3) 
met Christina Joy Taekema, geboren 14 
augustus 1981 te Chilliewack, (Britsh 
Columbia, Canada) 
12-03-2002 te De Lier, Jacqueline Vreug-
denhil (K XI ad.7) met Michaël Richard 
(Michiel) de Jonge, geboren 15 oktober 
1965, zoon van Roelof de Jonge en Annie 
Gort 
21-05-2002 te Maassluis, Jacoba Johanna 
Vreugdenhil (N X ae.4) met Edwin 
Alexander Pellikaan, geboren 12 novem-
ber 1969 te Maasdijk, zoon Gijs Pellikaan 
en Lies van Nieuwkerk 
29-03-2003 te Apeldoorn, Monique 
Vreugdenhil (M X h.2) met Martijn Brou-
wer, geboren 28 december 1972 te Apel-
doorn, zoon van Johannes Berend Brou-

wer en Arendje Aleida Meulenbelt 
13-06-2003 te Ten Boer, Tjerk Vreugden-
hil (K XII ac.3) met Ida Buist, geboren 13 
april 1982 te Ten Boer, dochter van Jacob 
Buist en Roelfina Hendrika Boddeüs 
19-06-2003 te Apeldoorn, Willem Cornelis 
Vreugdenhil (O XI h.3) met Cornelia Jaco-
ba Marionne Olieman, geboren 22 februa-
ri 1980 te Gouda, dochter van Willem 
Pieter Olieman en Willy Huijbertsen 
10-10-2004 te Lacombe (Alberta, Cana-
da), Darran Patrick Vreugdenhil (D XI r.1) 
met Gayle Marie Salomons, geboren 7 
februari 1979 te Red Deer (Alberta, Cana-
da) 
17-06-2005 te Klundert, Jan-Hendrik 
Vreugdenhil (D XI ad.3 ) met Marloes 
Meijer, geboren 28 mei 1981 te Roosen-
daal, dochter van Ad Meijer en Nel Leijten 
06-07-2005 te Carman (Manitoba, Cana-
da), Erica Vreugdenhil (K XII af.2) met 
Joshua Andrew Nijenhuis, geboren 20 
december 1984 te Winnipeg (Manitoba, 
Canada), zoon van Anne Rudolph Nijen-
huis en Dianna Marilyn Beukema 
30-06-2006 te De Lier, Wietske Vreug-
denhil (J XI b.2 ) met Marcus Adrianus 
Wilhelmus van der Lans, geboren 17 au-
gustus 1971 te Den Haag, zoon van J. 
van der Lans en J. Slaman 
08-09-2006 te Klundert, Adrianus Antho-
nius Johannes (Andress) Vreugdenhil (D 
XI ad.1 ) met Maria Martijna (Marianne) 
de Lint, geboren 10 april 1979 te Klun-
dert, dochter van Meeuwis Martinus de 
Lint en Petronella Elisabeth Langbroek 
25-04-2007 te Ede, Johannes Martijn 
Vreugdenhil (B X c.2 ) met Aafje Hendri-
na (Averina) de Ruiter, geboren 31 okto-
ber 1975 te Rotterdam, dochter van Jan 
Nicolaas de Ruiter en Jannigje Rink 
01-05-2007 te Amsterdam, Sandrijntje 
(Renske) Vreugdenhil (O XI n.3 ) met 
Danny Meij, geboren 7 februari 1974 te 
Leidschendam 
16-05-2007 te Middelburg, Paul Vreug-
denhil (D XI u.3 ) met Paulina Klerkx, 
geboren 3 februari 1968 te Hilversum, 
dochter van Dirk Frederik  Klerkx en An-
gelina Maria Aerts 
30-06-2007 te Naaldwijk, Cornelis Chris-
tiaan Vreugdenhil (J XII a.1 ) met Linda 
Dekker, geboren 4 juli 1984 te Delft, 
dochter van Adrianus Bastiaan Dekker en 
Catharina Karman 
06-07-2007 te Rijnsburg, Lena Vreugden-
hil (K XI af.5) met Reinier Theodoor Offe-
reins, geboren 12 januari 1955 te Den 
Haag, zoon van Jan Offereins en Grietje 
Eisses 
16-05-2008 te Amsterdam, Willem Jan 
Matthijs (Tim) Vreugdenhil (N XI f.1 ) met 
Grietje van Dijk, geboren 31 januari 1979 
te Enschede, dochter van Pieter van Dijk 
en Diewerke Kruiger. 

 

From Austral iaFrom Austral ia   
Ons grootste steunpunt in Australië is 
Carolyn Middlemis-Vreugdenhil (D X n.3). 
Het eerste briefje met financiële bijdrage 
dateert al van 1984. En wie herinnert zich 
niet haar grootvader Arie Vreugdenhil, die 
op 5 oktober 1985 het eerste stamboom-
boek overhandigd kreeg, omdat hij op 
onze eerste familiebijeenkomst de oudst 
(88 jaar) aanwezige Vreugdenhil was. 
Medio 2005 stuurde ze ons een kopie van 
een oud in het Nederlands geschreven 
briefje, welke is ondertekend door ene 
Jacob Vreugdenhil. Wij hebben de tekst 
voor haar vertaald in het Engels. Het ver-
melde jaartal 1618 leek niet realistisch. 
Ook een papier restaurateur uit Amster-
dam kwam tot die conclusie. Merkwaardig 
blijft dat allemaal wel. Bijzonder aange-
naam was de ontmoeting met Carolyn, 
haar man Hugh en haar zus Julie die ik in 
het najaar van 2007 mocht hebben. Met 
veel artikelen uit onze ‘winkel’ heb ik ze in 
Den Haag achtergelaten. 
Aat Vreugdenhil 

Jaarlijkse donatieJaarlijkse donatie  
Ieder jaar ontvangt u eenmaal bij de 
Vreugdeschakel een acceptgirokaart waar-
mee u de mogelijkheid krijgt een financië-
le bijdrage te doen aan onze familiestich-
ting. Wij doen dit, omdat zonder uw finan-
ciële steun de activiteiten van onze fami-
liestichting, zoals het maken en versturen 
van de Vreugdeschakel en de publicatie 
van onze website niet langer mogelijk 
zouden zijn. Vandaar ons vriendelijke 
verzoek aan u een minimale donatie van 
EUR 15,00 door gebruikmaking van bij-
gaande acceptgiro aan ons over te ma-
ken. Een hoger bedrag is uiteraard meer 
dan welkom. Graag zeggen wij u bij voor-
baat dank voor uw medewerking. 

Het bestuur 

Schi lder  gezochtSchi lder  gezocht   

Van John Kruunenberg uit Almere ontvin-
gen we de volgende vraag:  
Beste familie Vreugdenhil, wij hebben 
jaren geleden een schilderij geërfd van de 
schilder C. Vreugdenhil. Via Google enz. 
kunnen we niets vinden over deze schil-
der, dus onze vraag aan u is: weet u wie 
deze schilder is? 

Mocht u weten wie de schilder C. Vreug-
denhil is die bovenstaand schilderij ge-
maakt heeft. Laat het ons weten en wij 
brengen u in contact met de heer 
Kruunenberg. 
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Wie kent Dirk  en Mies  Vreugdenhi l ?Wie kent Dirk  en Mies  Vreugdenhi l ?   

Bij het opruimen van oude foto’s vond mevrouw Zeelenberg uit ’s-Gravenzande deze 
foto en heeft deze aan de familiestichting overhandigd voor het archief. Op de achter-
kant staat alleen vermeld: Dirk en Mies Vreugdenhil. Verder is er niets bekend over de 
personen die op de foto staan. We zouden het zeer op prijs stellen als u bij het herken-
nen van deze familie ons daarvan op de hoogte wilt brengen. De contactgegevens staan 
in het colofon op pagina 6 vermeld. 

Even voorstel len:  Leni  Haar ingEven voorstel len:  Leni  Haar ing -- Vreugdenhi lVreugdenhi l   
Sinds augustus 2005 neemt Leni Haaring-
Vreugdenhil (N IX k.9) deel aan het be-
stuur van de familiestichting. We hebben 
dit heuglijke feit al eerder in een kort be-
richt in de Vreugdeschakel aan u meege-
deeld, maar intussen is het hoog tijd dat 
Leni netjes aan u wordt voorgesteld.  

Leni (Leentje) is de jongste dochter van 
Cornelis Vreugdenhil (N IX k) en Jobje 
Cornelia Lena van Dijk. Vader Cornelis 
bezat een winkel in kleine textielwaren, 
zoals stoffen en knopen. Het gezin woon-
de in een buitenwijk van Maassluis met de 
winkel aan huis. Moeder was altijd thuis 
mochten er klanten komen. Vader ging 
zelf langs klanten om bestellingen af te 
geven. Leni is opgegroeid als jongste telg 
met zes broers en een zus. Ze zegt daar-
over dat ze het altijd heel leuk gevonden 
heeft om met haar grote broers op te 
groeien en heeft met ieder een goede 
band, hoe verschillend ze ook zijn.  

Trouwplannen 
Na de MULO heeft Leni een aantal jaren 
thuis geholpen in het huishouden totdat 
ze op 18-jarige leeftijd met de verpleeg-
stersopleiding kon beginnen. Alle broers 
woonden nog thuis en moeder kon haar 
hulp goed gebruiken. Leni is haar B-
opleiding begonnen in Heemstede bij epi-
lepsiepatiënten. Tot ze Kees Haaring uit 
de Maasdijk ontmoette en ze trouwplan-
nen kreeg. Ze is gestopt met de opleiding, 
heeft tot het trouwen op een kantoor in 
Rotterdam gewerkt en moest toen volgens 
de wet stoppen met werken. Leni vertelt 
dat ze het heel jammer heeft gevonden 
dat ze niet mocht doorwerken en heeft 
zich sindsdien voorgenomen weer aan het 
werk te gaan als de kinderen groot ge-
noeg waren. Ze heeft dit later goedge-
maakt door nog dertien jaar te werken 

voor de studieclubs in de tuinbouw in 
Honselersdijk.  

Leuke jeugd 
Met Kees heeft Leni drie dochters en een 
zoon gekregen. Kees had een tuinbouw-
bedrijf met koude teelten, zoals tomaten, 
sla, bloemkool en zelfs nog een paar kas-
sen druiven. Ruim dertig jaar hebben ze 
het bedrijf aan de Maasdijk gehad. De 
kinderen hadden altijd ruimte genoeg om 
veel buiten te spelen, konijnen te houden 
en te vissen in de slootjes rondom. Leni 
geeft aan dat ze volgens haar niet veel 
bijzonders deden, maar de kinderen heb-
ben het regelmatig nog over hun leuke 
jeugd. Nadat de tuin verkocht werd, zijn 
Leni en Kees in een rijtjeshuis in het dorp 
Maasdijk gaan wonen. Nu komen daar 
regelmatig een of meer van de negen 

kleinkinderen bij opa en oma op bezoek 
waar Leni ook erg van geniet. 

Altijd zingen 
Leni heeft haar leven lang gezongen. Nu 
zingt ze al zo’n dertig jaar in koorverband, 
maar daarvoor hoorde je Leni altijd aan-
komen, omdat ze aan het zingen was. 
Zingen is haar passie. Graag zingt ze de 
moeilijkere stukken. Daar heeft ze ook 
zangles voor genomen. Een aantal jaren 
zong ze in het kamerkoor van Deo Sa-
crum uit Poeldijk. Degenen die deelgeno-
men hebben aan de reünie van 2000, 
hebben haar ook in dit koor dat toen 
kwam optreden, kunnen bewonderen. Nu 
zingt Leni al enkele jaren bij de Christelij-
ke Oratoriumvereniging De Lofstem in De 
Lier. Dit is een niet-kerkelijk gebonden 
gemengd zangkoor dat voornamelijk ora-
toria, maar ook cantates en missen uit-
voert.  

Ondersteunen familiestichting 
Leni is in het bestuur begonnen – en doet 
dat nog steeds – met het zoeken van 
Vreugdenhillen die verhuisd zijn en geen 
adreswijziging hebben doorgegeven aan 
de stichting. Dat kan soms een hele zoek-
tocht zijn. Meestal geeft de zoektocht een 
goed resultaat, maar helaas zijn er ook al 
diverse minder positief afgesloten. Leni 
roept u hierbij nog eens op om adreswijzi-
gingen, overlijdensberichten, geboortes 
e.d. ook via post of per e-mail door te 
geven aan de familiestichting om de 
stamboom zo actueel mogelijk te houden. 
Vanwege haar interesse in administratieve 
en secretariële werkzaamheden is Leni nu 
ook benoemd tot secretaresse van het 
bestuur. Ze bereidt de bestuurs-
vergaderingen voor door het opstellen van 
een agenda en verzorgt de verslag-
legging. Ook behandelt Leni de e-
mailberichten die via de website of recht-
streeks op info@vreugdenhil-online.com 
binnenkomen. Leni vindt het leuk om het 
bestuurswerk voor de familiestichting te 
doen, ook omdat het nuttig werk is de 
stamboom van de familienaam bij te hou-
den. Ze hoopt het daarom ook nog lang te 
mogen doen. 

Leni en Kees Haaring op een boot door Schiedam tijdens het laatste vrijwilligersuitje. 
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dina Bax-Vreugdenhil (M IX g.1) 
21-03-2007 te Den Haag, Arend Vreug-
denhil (O IX l) 
30-03-2007 te Rotterdam, Laura Vreug-
denhil (dochter van N XI p.2) 
03-04-2007 te Naaldwijk, Magdalena Ge-
rarda Vreugdenhil-van Staalduinen (C X 
aa) 
06-04-2007 te Nijmegen, Gijsberta Pauli-
na Vreugdenhil-Baars(O XI m) 
28-04-2007 te Lunteren, Cornelis Vreug-
denhil (K XI e) 
14-05-2007 te Dordrecht, Hendrika Wol-
ters-Vreugdenhil (D XI ap.1) 
26-06-2007 te Rotterdam, Janna Johanna 
Mesman-Vreugdenhil (N IX f.6) 
06-07-2007 te De Lier, Arie van der Lin-
gen (N IX g.4) 
23-07-2007 te De Lier, Thomas Marinus 
Loran (C IX u.1) 
26-07-2007 te Maassluis, Jan van der Eijk 
(N IX o.2) 
20-08-2007 te Den Haag, Maartje Vreug-
denhil-Voois (D X j) 
28-08-2007 te Leiderdorp, Mary Vreug-
denhil-Hicks (O X z) 
10-09-2007 te Harderwijk, Wilhelmina 
Juliana Kester-Vreugdenhil (D X b.5) 
04-10-2007 te Sumas Wash (U.S.A.), 
Maarten Vreugdenhil (K XI f) 
26-10-2007 te Zwijndrecht, Dirk van der 
Ende (C IX b.1) 
13-12-2007 te Maasdijk, Cornelis Adria-
nus Vreugdenhil (C X ak) 
02-01-2008 te Adelaide (Australië), Gerrit 
Vreugdenhil (B X f) 
02-02-2008 te Klundert, Cornelis Verhoe-
ven (D X o.3) 
15-02-2008 te Maassluis, Adriana Voogt-
Vreugdenhil (K X a.1) 
27-02-2008 te Rotterdam, Gerdina Elisa-
beth Kooij-Vreugdenhil (D X t.3) 
23-03-2008 te Delft, Johanna Rolff -
Vreugdenhil (K X n.4) 
22-04-2008 te Naaldwijk, Neeltje Adriana 
Hoogkamer-Vreugdenhil (D X l.1) 

Wij bedanken iedereen die de moeite 
heeft gedaan deze gegevens aan de fami-
liestichting door te geven. U kunt per 
post, per e-mail of telefonisch aan Leni 
Haaring-Vreugdenhil (zie colofon) uw 
gewijzigde gegevens doorgeven. Hiermee 
kunnen wij onze stamboom zo actueel 
mogelijk houden. 

O V E R L E D E N 
 
08-09-1987 te Den Helder, Maarten Val-
kenier (E IX d.3) 
12-12-1995 te Capelle aan den IJssel, 
Adrianus van Hattum (N IX h.8) 
07-04-1996 te Pijnacker, Jan Rodenburg 
(C X o.4) 
19-11-1997 te Gorinchem, Neeltje Geluk 
(O X f) 
08-05-1998 te Apeldoorn, Margaretha 
Maria van Werven (M X c) 
10-02-1999 te Delft, Pieter Zonneveld (B 
IX c.4) 
17-01-2001 te Haarlem, Cornelia Vreug-
denhil-Kamper (O X e) 
09-01-2002 te Ponoko (Alberta, Canada), 
Jan Adrianus Vreugdenhil (D XI r) 
01-07-2003 te Den Haag, Gernot Haupt 
(K X y.3) 
  -  -2003 te ’s-Gravenzande, Jacob Haar-
ing (J IX c.1) 
16-03-2004 te Zwolle, Hendrik Gerrits (D 
IX g.3) 
22-07-2004 te Westland, Annie van der 
Ende – Vreugdenhil (J X b.2) 
te Schiedam, Margaretha Antonia Me-
chielsen - Vreugdenhil (J IX f.5) 
11-12-2005 te Zwolle, Maria Christina 
Gerrits-Vreugdenhil (D IX g.3) 
25-01-2006 te Den Haag, Andries Vreug-
denhil (M IX b.1) 
07-04-2006 te Den Helder, Wilhelmina 
Valkenier-Vreugdenhil (E IX d.3) 
09-07-2006 te Apeldoorn, Cornelis Vreug-
denhil (O XI b) 
14-07-2006 te Zevenaar, Benjamin 
Vreugdenhil (K XI ao) 
16-07-2006 te Rotterdam, Susanne 
Vreugdenhil (N IX h.7) 
13-10-2006 te Harderwijk, Adriana de 
Jong-Vreugdenhil (K X b.4) 
18-01-2007 te Maassluis, Cornelis Vreug-
denhil (C XI h) 
19-01-2007 te Den Haag, Alida Petronella 
Vreugdenhil (B IX a.1) 
25-02-2007 te Maassluis, Hendrina Arija 
Vreugdenhil-Lok (N IX o). 
02-03-2007 te Naaldwijk, Jochem Pieter 
Vreugdenhil (C X m) 
02-03-2007 te Maasdijk, Abraham Vreug-
denhil (C XI e) 
07-03-2007 te Maassluis, Cornelia Alber-

Kroniek vervolgKroniek vervolg  

Verkeerd gespeldVerkeerd gespeld   
November 2007 - De amaryllis die ik aan 
de andere kant van Nederland (en de 
kwekerij) kocht op de dag dat het jubile-
umnummer van de Vreugdeschakel uit-
kwam, bevatte een vaker voorkomende 
fout op het plastic kaartje met groei-
aanwijzingen. De naam van de kweker, 
een echte naamgenoot, was afgedrukt 
zonder de letter n. Toen ik er de zoon van 
de kweker over belde, schrok die merk-
baar, want het was nog niet opgemerkt. 
Zodra de huidige voorraad kaartjes is 
opgebruikt, komen er betere, beloofde hij 
me. Gelukkig zijn de amarillissen van on-
ze naamgenoot altijd goed. Februari 2008 
– Na een bezoek aan dezelfde winkel vond 
ik wederom amarillissen van dezelfde 
kweker. Onze naam was dit keer goed 
gespeld… 
Maarten Vreugdenhil te Dieren (K XI j) 

Drie generat ies  u it  K lundertDr ie generat ies  u it  K lundert   
Hierbij een foto van A.J. (John) 
Vreugdenhil (D XI ab) samen 
met zijn zonen Marcel en Ro-
bert en kleinzoon Ryan, de 
zoon van Marcel. Het mag dui-
delijk zijn dat John een trotse 
Vreugdenhil is. Ten eerste 
heeft hij twee zonen die John 
op handen dragen, omdat ze 
regelmatig een beroep op hem 
kunnen doen voor allerlei klus-
jes rondom het huis. En hier 
bovenop komt dan nog het 
plezier wat opa heeft van zijn 
kleinzoon waar hij toch zeker 
één dag in de week op mag 
passen. Regelmatig kun je in 
Klundert en omgeving opa 
John op zijn fiets tegenkomen 
met Ryan in het kinderzitje. 

N.B.: deze foto met tekst is anderhalf jaar geleden aangele-
verd voor de jubileumschakel, maar helaas niet opgenomen. 
De redactie betreurt dit zeer en wil de familie Vreugdenhil uit 
Klundert alsnog bedanken voor hun medewerking. 

Vreugdenhi l  en vei l igheidVreugdenhi l  en vei l igheid   

De heer J.S. Vreugdenhil (C X ah) uit 
Maasdijk is sinds 1976 lid van de vrijwilli-
ge brandweer. Hij is brandweerbevelvoer-
der geweest en was vanaf 1993 hoofd-
brandwacht. De heer Vreugdenhil mocht 
begin 2008 voor zijn langdurige vrijwillige 
inzet de gemeentelijke onderscheiding De 
WestlandStek uit handen van burgemees-
ter J. van der Tak ontvangen. (Bron: 
Groot Naaldwijk) 

Op 13 maart jl. heeft NLCW, dè branche-
organisatie voor bedrijven die actief zijn in 
de verkoop en levering van ICT producten 
en/of ICT diensten aan consumenten en/
of bedrijven, heeft Vreugdenhil Compu-
ters (E x k) uit Bolsward uitgeroepen tot 
Computerwinkel van het Jaar 2008. 
Vreugdenhil Computers krijgt deze bekro-
ning, omdat de medewerkers uitblinken in 
hun ICT kennis, onder meer door regel-
matig gerichte trainingen te volgen. Voor 
de klant is dit duidelijk merkbaar in de 
informatieverstrekking en de service. Ook 
de algemene ondernemersvaardigheden 
van deze computerwinkel zijn uitstekend. 
Op basis van deze twee criteria is Vreug-
denhil Computers 
verkozen uit de 
ruim 300 aange-
sloten bedrijven bij 
brancheorganisatie 
NLCW.  

Award 2008 gewonnenAward 2008 gewonnen   
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• 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, Mo-
lenaarlaan 21 in De Lier. 

De Vreugdenhi l lenwinkelDe Vreugdenhi l lenwinkel   
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 vol-
gende artikelen: 

Financieel  jaarvers lag 2006/2007Financieel  jaarvers lag 2006/2007   
Ontvangsten 2006  2007 

Aantal donateurs 336  312 
Donaties 6.054  6.080 

Winkel 115  246 
Rente 325  753 

 6.494  7.079 
Uitgaven    

Vreugdeschakel 3.159  2.460 
Bestuurskosten 578  80 

Winkel 66  65 
Website 670  752 

Algemene kosten 21  199 
 6.310  6.611 

Saldo ontvangsten - uitgaven 184  468 

Stamboomonderzoek 1.816  3.055 

Hélène Vreugdenhil (K XI c.1) uit Berg-
schenhoek stuurde de volgende brief die 
we graag onder uw aandacht willen bren-
gen. ‘In november 2007 sprak ik mijn 
oudste neef Cor Vreugdenhil (K XII a); 
na een lange tijd niet gezien en gespro-
ken…. weer zo vertrouwd, warm en met 
plezier…. zoals zo vaak met ‘echte’ Vreug-
denhillen. Cor woont nu twee jaar in Ar-
gentinië met zijn Argentijnse vrouw. Hij 
komt twee keer per jaar naar Nederland 
voor zijn kinderen, kleinkinderen en zijn 
moeder, tante Hannie. Ook werkt hij nog 
als psychotherapeut en supervisor bij het 
RIAGG. Ik schrijf deze brief om te vragen 
of in de Vreugdeschakel aandacht ge-
schonken kan worden aan de stichting die 
hij heeft opgericht om gehandicapten in 
Argentinië te helpen. Er zijn daar totaal 
geen voorzieningen. Wel veel schaamte 
en een geloof dat de mensen het gevoel 
geeft dat het een straf van God is. Ik weet 
zeker dat er een plek is in onze schakel of 
op onze website. Je kunt er verder over 
lezen op: www.s-wga.org.’ 

Op de genoemde website vertelt drs. Cor 
Vreugdenhil waarom hij de Stichting 
‘Welzijnsbevordering Gehandicapten Ar-
gentinië’ heeft opgericht: “In 1997 heeft 

een aantal ouders van gehandicapte kin-
deren in General Villegas (provincie Bue-
nos Aires) de non-profit organisatie ADE-
RID opgericht. Hiermee is het de eerste 
organisatie in de wijde omgeving van Ge-
neral Villegas die gehandicapte kinderen 
en volwassenen zorg en begeleiding biedt. 
Op 20 september 2006 heb ik ADERID 
bezocht en raakte daarbij diep onder de 
indruk van de manier waarop - met zeer 
beperkte middelen!!!- ernstig gehandicap-
te kinderen in een dagcentrum worden 
verzorgd en bijgestaan. Het vormde de 
aanleiding om deze zorg althans in mate-
riële zin, belangrijk te willen ondersteu-
nen. De Stichting WGA richt zich vooral 
op: het materieel en financieel ondersteu-
nen van ADERID en CILSA, een landelijke 
non- profit organisatie die zorg draagt 
voor de verbetering van de kwaliteit van 
leven van gehandicapten in Argentinië en 
voor verspreiding van o.a. rolstoelen aan 
de minder bedeelden aldaar. Het verstu-
ren van goederen (zoals rolstoelen en 
andere belangrijke hulpmiddelen) en via 
universiteiten en HBO-opleidingen stagiai-
res ondersteunen om in General Villegas 
een bijdrage te leveren aan de begelei-
ding en training van de gehandicapte kin-
deren en volwassenen. Drs. C. Vreugden-
hil” 

Hulp aan gehandicapten in  Argent in iëHulp aan gehandicapten in  Argent in ië   
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