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IntroIntro   

Interview met Wessel Vreugdenhil op 4 maart 2014 in Barendrecht. 
 
Thuis in Barendrecht had ik een prettig en inspirerend gesprek met Wessel Vreugden-
hil (N XI g.2).  Hij is de zoon van Arie Vreugdenhil, een volle neef van mijn vaders 
kant. Arie  was getrouwd met Irene  Beekman. Arie en Irene hebben drie kinderen 
gekregen: Wessel, Caroline en Annemarie. Wessel  is getrouwd met Justa en heeft 
twee kinderen, Bodil (11) en Floris (8).  
 

Nu kennen familieleden en kennissen 
hem als Wessel, maar als hij op bezoek 
gaat bij gaat bij een officiële instantie die 
dan zijn paspoort voor zich heeft, kan 
worden gevraagd of de heer Dirk (zijn 
eerste voornaam) Vreugdenhil zich bij 
het loket wil melden. Als het hem uit-
komt kijkt hij wat wazig om zich heen, óf 
hij meldt zich. 
 

Vervolg op pagina’s 4 en 5 

Beste familieleden! 
 
Hierbij weer een nieuwe Vreugdeschakel, 
een extra dik nummer met veel informa-
tie over onze uitgebreide familie. 
 
Bestuur 
Piet Vreugdenhil heeft het bestuur verla-
ten. Piet had zich kandidaat gesteld bij 
de Westlandse gemeenteraadsverkiezing  
en wilde daar veel tijd en energie inste-
ken. Heel begrijpelijk, maar jammer voor 
de familiestichting. Inmiddels is hij geko-
zen voor het CDA en wij wensen hem 
daar uiteraard veel succes! 
Uitbreiding van het bestuur is dus geen 
overbodige luxe: weet u iemand of bent 
u zelf toe aan een nieuwe uitdaging? 
Meld het aan bestuur! 
 
Jaarlijkse donatie 
Ook dit jaar vragen wij u weer door mid-
del van de bijgevoegde acceptgirokaart 

een vrijwillige donatie!  Eenmaal per jaar 
krijgt u zo de mogelijkheid een financiële 
bijdrage te leveren aan onze familiestich-
ting. Met uw steun wordt o.m. het uit-
brengen van de Vreugdeschakel, het 
beheer van de website en het bijhouden 
van de stamboom bekostigd.  
Vandaar ons vriendelijke verzoek aan u 
een minimale gift van € 15,00 aan ons 
over te maken. Een hoger bedrag is ui-
teraard meer dan welkom.  
 
Vertaler  Vreugdeschakel 
Het bestuur is dringend op zoek naar  
personen die de Vreugdeschakel willen 
vertalen in het Engels. 
We hebben heel veel familieleden in USA,  
Canada, etc. Veel van deze geëmigreer-
de Vreugdenhillen (2e en 3e generatie) 
zijn het Nederlands niet meer machtig. 
Om toch contact te houden (erg belang-
rijk voor het bijhouden van de stam-
boom) zou een  Engelstalige  Vreugde-
schakel bijzonder nuttig zijn. 
 
Redactie Vreugdeschakel 
Zoeken naar een speld in een hooiberg: 
daar begint onze zoektocht naar een 
redacteur voor de Vreugdeschakel op te 
lijken! 
Honderden Vreugdenhillen boordevol ta-
lenten op allerlei gebied – en niet op het 
gebied van schrijven?  
Dat gaat er bij de interim redactie niet 
in, je kan het wel, maar je durft jezelf 
niet aan te prijzen. 
Toch maar doen, begin maar eens met 
eenmalig een bijdrage te leveren voor de 
Vreugdeschakel. Over een Vreugdenhil 
uit je familie met een leuke  hobby of 
interessant beroep, of schrijf eens een 
column (serieus of met een knipoog).  
We zijn benieuwd!  
Alle reacties (graag heel veel) naar het 
secretariaat. 

Architectuur of  Stapelen van stenenArchitectuur of  Stapelen van stenen   

Wat meteen opvalt is dat de kinderen 
van Arie en Irene meer dan één doop-
naam hebben gekregen.  
De voornamen van Wessel luiden: Dirk 
Jan Wessel. Dat was niet zozeer de ge-
woonte bij de kinderen van mijn directe 
neven en nichten. Drie voornamen klinkt  
interessant, maar het kan ook tot allerlei 
misverstanden leiden.  
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KroniekKroniek   

De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op mutaties in de burgerlijke stand die 
ons tussen 1 november 2013 en 28 fe-
bruari 2014 bekend zijn geworden. 

GEBOREN 
 
13-02-2014 te Delft:  
Charlotte Maria Hendrina (Charlotte), 
dochter van Cornelis Marinus (Marc)  
Vreugdenhil (N X ar.1) en Sandra  
Bernadette Kroes. 
 
GETROUWD/PARTNERSCHAP 

  
14-02-1995 te Haarlem:  
Saskia Corine Vreugdenhil (O XI h.1)  
met Jeroen Teunisse, geboren 6 februari 
1972 te Haarlem, zoon van   
Johannes Willem Teunisse en Anna  
Cornelia Margaretha Sweijen. 
 
OVERLEDEN 
 
10-12-1998 te Den Haag:  
Theodora Johanna Breimer-Vreugdenhil 
(K X y.5). 
 
15-12-2013 te Burlington (Ontario, Ca-
nada):  
Cornelia Wilhelmina Vreugdenhil  
(K X y.6). 
 
06-01-2014 te De Lier:  Arie Vreugdenhil 
(K XI aw). 
 
14-02-2014 te Wateringen: Geertruida 
Vreugdenhil (D X h.4). 
 

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

 

STAMBOOM 

Hierbij een tweetal berichten voor de 
preciezen onder ons. 

Op blz. 87 in het oranje Stamboomboek 
staat: 

Anna Vreugdenhil (C IX f.1) trouwde op 
7 december 1933 met Arie van Bergen, 
geboren op 9 september 1906, zoon van 
Teunis van Bergen en Hendrika Wilhel-
mina Crooy.  
 
Arie was echter de zoon uit het eer-
ste huwelijk van Teunis, nl. met Cat-
harina Geertruida Kool welke over-
leed op 16 juli 1908.  
 
 
En op blz. 43: 
 
Maria Vreugdenhil (A VI 2), trouwde  te 
Naaldwijk 1 september 1816 met Her-
manus van der Eijk… etc. 
 
De juiste trouwdatum van Maria is: 
9 september 1816. 
 
Zijn we weer helemaal bij! 

Bij  de KroniekBi j  de Kroniek   

 
Van Lenie van Beesten-Verhoeff kregen 
we een kopie van de ondertrouwkaart 
van haar overgrootouders met daarbij de 
volgende informatie. 
 
“Uit de oude doos van mijn moeder, 
Rens Bakker-Vreugdenhil, een kopie van 
de  ondertrouwkaart van mijn overgroot-
ouders Jacob en Arendje (K IX f).  
 
De naam Jacob komt veel voor in onze 
tak: mijn grootvader heette Jacob Pieter 
Christiaan Vreugdenhil (K X p), daar is 
de naam Jaap uit voortgekomen.  
 
Een paar van  mijn ooms heette Chris en 
Jaap en ook een heel stel neven.  
 
 
 

 
Mijn moeder heet ook Arendje (K X p.1)  
maar werd Rens genoemd.  
Onze oudste dochter heet ook Arendje 
maar wordt Arenda genoemd. 
 
Mijn grootmoeder Vreugdenhil (K X p) 
heette Lena Klapwijk (en werd Leens 
genoemd), en ik ben daar ook weer naar 
genoemd en vier nichten ook weer (Lenie 
of Leny). 
 
Weer een stukje familie geschiedenis." 
 
 
Leuk, deze informatie!  
In het oranje stamboomboek is deze 
familie te vinden op blz. 243 en blz. 260. 
 

 

Uit  de oude doosUit  de oude doos   

Geboren 13 februari  2014 te Delft:  

Charlotte Vreugdenhil 

Bruidspaaar 

Op 20 januari 2014 waren: 
 

Gijsbertus Vreugdenhil (K XI ak) 
en  

Grietje Vreugdenhil-Hordijk 
 

uit Rotterdam maar liefst 60 jaar ge-
trouwd.  
 
 
Het bestuur feliciteert dit diamanten 
bruidspaar alsnog van harte en wenst  ze   
nog veel goede jaren samen. 
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B&B in  SpanjeB&B in  Spanje   

Het leek de redactie leuk om in het kader 
van ‘Ondernemende Vreugdenhillen’ u 
voor te stellen aan Aad en Coby Vreug-
denhil (C X c.1). Zij hebben een Bed and 
Breakfast (B&B) in Spanje en op ons 
verzoek stuurden zij onderstaande infor-
matie. 

Beste Vreugdenhilfamilie, 
 
Hierbij  dan een verhaaltje over Casa 
Oasis. 
Een kleine tien jaar geleden zijn we ge-
stopt met ons tuinbouwbedrijf en toen is 
het idee ontstaan om een B&B op te 
starten. We zijn gaan rondkijken wat er 
zoal te koop was. 
 
Op een gegeven moment kwam de crisis 
in Spanje en de huizen werden daar een 
stuk goedkoper. 
We zijn toen gericht gaan zoeken in een 
gebied ten zuiden van Valencia in de 
hoop daar iets leuks te vinden. Uiteinde-
lijk zijn we uitgekomen in het stadje On-
tinyent. Een prachtige omgeving met 
veel natuurschoon, o.a. ook druiventeelt 
voor de wijnproductie, en tien autominu-
ten verwijderd van een heel oud dorpje 
Bocairent genaamd. 
Ook de Middellandse Zee ligt niet al te 
ver weg, dus prima om een dagje aan 
het strand door te brengen. 

De B&B die we gekocht hebben was 
vroeger een oude Finca (boerderijtje) en 
ligt op een rustig plekje net buiten het 
stadje.  
Er staat in de huiskamer zelfs nog een 
oude steenoven, waar men vroeger 
brood bakte. 
 
In ons huis zijn drie gastenkamers en we 
hebben tevens een appartement te huur. 
Dit appartement is tien jaar geleden bij-
gebouwd. 
 

 

 Gerealiseerd Begroting 

  Ontvangsten  2012 2013 2014 

  Donaties 5.742      5.966 5.500 
  Rente    542   615    500 

  Winkel      35   142    100 

 6.319 6.723 6.100 

  Uitgaven    

  Vreugdeschakel 3.686 2.788  3.000 

  Website    165    865     500 

  Stamboomonderzoek 1.650  2.044  2.000 

  Winkel     74      75      75 

  Bestuur    330    113     150 

  Algemene kosten     121    288     300 

    

 6.026 6.173 6.025 

  Saldo ontvangsten - uitgaven    293    550      75 

FinancieelF inancieel   vers lagvers lag   20132013   

Er is een prachtige tuin met volop olijf-
bomen, een heerlijk zwembad met 
ligstoelen en onder de pergola een 
loungeruimte om lekker te relaxen.  
Dit alles is ommuurd en daar omheen 
een prachtige oprit, tuin, olijfbomen, 
cactussen, vijgenboom, uitzicht op de 
bergen en het stadje Ontinyent. 
 
Je kunt dan ook wel begrijpen dat we 
het hier heel fijn hebben en Coby vindt 
het geweldig om het de gasten naar de 
zin te maken. Een heerlijk ontbijt ‘s 
morgens, en eventueel een warme 
maaltijd ’s avonds: zij doet het met 
veel liefde. Zorgt voor de juiste 
(vakantie)sfeer, en maakt de gasten 
wegwijs in de omgeving, kortom: de 
mensen lekker verwennen - dat is haar 
passie. 
 
Wij hopen dat jullie een beetje een 
indruk hebben gekregen van onze B&B. 

En zijn er soms mensen die het zelf 
van dichtbij willen bekijken, dan kan 
men op de website www.casa-oasis.nl 
kijken, en met het echte Spanje ken-
nismaken. 
 
 

Wie weet tot ziens, Hasta luego! 

Aad en Coby Vreugdenhil  

http://www.casa-oasis.nl
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Afstudeerproject 
In 2005 heeft Wessel zijn afstudeerpro-
ject in Delft gepresenteerd onder leiding 
van een Engelse professor, Tony Fretton.  
 
Door het onderwijs van Tony Fretton is 
de interesse voor 5000 jaar bouwhistorie 
gewekt en de bestudering van architec-
tuurgeschiedenis is een onuitputtelijke 
bron van inspiratie geworden.  
Wessel gebruikt vaak klassieke voorbeel-
den, bijvoorbeeld het Pantheon, de vil-
la`s van Palladio in Italië of het kasteel 
van Versailles bij Parijs als referentie.  
 
Het is ongelofelijk hoe deze oude princi-
pes, toegepast in de moderne architec-
tuur tot verassende, simpele en sterke 
concepten kunnen leiden. De ontwerpen 
van Wessel zijn hedendaags terwijl zij 
tegelijkertijd een klassieke, tijdloze gran-
deur uitstralen. 
 

Hoogtepunten 
Na zijn studie in Delft en werkervaring in 
Rotterdam heeft Wessel van 2006 tot 
2009 gewerkt voor de Architecten Cie. in 
Amsterdam.  
 
Bij dit grote bureau, dat onder leiding 
staat van onder andere Pi de Bruin  
(bekend van het Tweede Kamergebouw) 
en de huidige Rijksbouwmeester Frits 
van Dongen, is Wessel als architect in-
houdelijk sterker en praktischer gewor-
den.  
Hij heeft met succes meegewerkt en lei-
ding gegeven aan een groot aantal pro-
jecten. 

Enkele hoogtepunten uit deze periode 
zijn het winnen van de prijsvraag voor 
een uitbreiding van het presidentiële 
paleis van de minister-president van 
Roemenië in Boekarest en het realiseren 
van een vijfsterrenresort-hotel in Du-
brovnik. 

 
Stapelen van stenen 
Wessel is echter een architect die op 
zoek is naar de essentie van het gebouw. 
In zijn ontwerpen kwam meer aandacht 
voor de beleving van het gebouw, met 
aandacht voor visuele effecten en mate-
rialen en de introductie van romantische 
elementen.  
Het creëren van een gebouw verheven 
tot een vorm van kunst, zou je kunnen 
zeggen. 
Aan de andere kant beschouwt Wessel 
architectuur weer heel gewoon als het 
stapelen van stenen. En die gedachte 
weerhoudt hem ervan om hypes te vol-
gen en zorgt ervoor dat zijn ego niet met 
hem op de loop gaat.  
Wessel blijft bij zichzelf om van daaruit 
het wezen van een gebouw te vinden, en 
dit heeft alles te maken met het geluk 
van de gebruiker, met de spanning en de 
beleving van het gebouw en de met de 
hierboven beschreven herintroductie van 
klassieke elementen.  
 
Inschrijvingen, prijsvragen en 
prijzen 
Wessel is een productieve architect. Hij 
neemt ook regelmatig deel aan inschrij-
vingen en prijsvragen.  
En ook al wint hij de eerste prijs, het is 
daarbij  lang niet altijd zeker dat zijn 
ontwerp ook zal worden gerealiseerd. 
Slechts 10% van alle ontwerpen wordt 
daadwerkelijk uitgevoerd.  
 
Daarin zal dan ook niet de voornaamste 
motivatie zitten. Het is het creatieve 
wordingsproces waaraan Wessel zijn 

voornaamste motivatie ontleent. 
En dat scheppingsproces zal bij iedere 
kunstenaar zijn eigen vorm krijgen en is 
bij Wessel een verhaal op zich.  
Creativiteit laat zich in het algemeen niet 
dwingen door de tijd. Het is afhankelijk 
van het moment dat de inspiratie zich 

Studie in Delft 
Wessel is muzikaal. Hij speelt saxofoon, 
jazz en rockmuziek en hij heeft jaren in 
een rockband gespeeld.  
Wessel was op school ook goed in wis-
kunde en hij twijfelde na de middelbare 
school dan ook tussen saxofoon spelen 
en studeren op het conservatorium, én 
bedrijfskundige economie.  
Pas na twee jaar studie economie, een 
jaar uitzendwerk en een jaar dienstplicht 
vond hij zijn roeping. Hij wilde architect 
worden. Hij begon zijn studie aan de 
faculteit Bouwkunde van de TU Delft in 
1993. 
Tijdens de studie in Delft is hij vanaf 
1996 voor een periode van zes jaar bij 
Neutelings Riedijk Architecten in Rotter-
dam werkzaam geweest. Hij heeft  mee-
gewerkt aan onder andere de volgende 
projecten:  
- het Instituut voor Beeld en Geluid in 
het mediapark te Hilversum; 

- het Scheepvaart en Transport College 
aan de Maas te Rotterdam; 
- en het Museum aan de Stroom te Ant-
werpen. 
Het interieur van Beeld en Geluid in Hil-
versum is bijzonder spectaculair.  
Aan een ondergrondse kloof liggen de 
archieven, een landschap op de begane 
grond en dwars daarboven een grote 
vide. De oplettende kijker zou er zomaar 
de hel, aarde en hemel in kunnen zien.  
 
Deze markante gebouwen hebben een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het 
succes van de Nederlandse architectuur 
in het buitenland. 
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Instituut voor Beeld en Geluid 

Sungardens of Dubrovnik 



 

aandient, en dat kan midden in de nacht  
zijn. Echter heeft Wessel wel de druk 
nodig van de oplevering om te kunnen 
presteren. Niet zozeer dat hij zijn werk-
zaamheden uitstelt tot het laatste mo-
ment, maar wel om dat hij gedurende 
het hele proces blijft zoeken naar nieuwe 
ideeën, aanpassingen blijft doen en 
wacht op het ultieme idee. En dat proces 
kan alleen door een harde opleveringsda-
tum tot een einde worden gebracht. 
 
Amsterdam en Brussel 
Vanaf 2009 is Wessel als eigenaar van 
Wessel Vreugdenhil Architectuur werk-
zaam in Amsterdam.  
Al sinds 2002 werkt hij samen met zijn 
compagnon, Dimitri Meessen, in Brussel. 
Dit bedrijf heet Bunkerhotel Plus.  
Hij werkt ook regelmatig samen met 
andere architecten, projectleiders en 
tekenbureaus en hij is betrokken bij een 
aantal initiatieven op het terrein van 

vormgeving, waaronder hergebruik van 
industrieel erfgoed.  
Deze flexibele werkwijze binnen een net-
werk sluit goed aan bij de dynamiek en 
uitdagingen van deze tijd en hij kan zo 
voor elke klus, van het maken van een 
eerste schets tot aan de bouwbegeleiding 
van grote en kleine projecten, het opti-
male team in Amsterdam en/of Brussel 
samenstellen. 
 
Villa Mucha 
Als onderdeel van de architectuurpraktijk 
heeft Wessel een aantal mooie producten 
in de etalage staan: 
 
- Onder de merknaam Wood&Craft levert 
Wessel massief houten handgemaakte 
binnendeuren met panelen, architraven, 
plinten, vloeren en trapdelen. 

 
 
 
-  ‘Villa Mucha’ .  
Deze villa wordt op industriële wijze ge-

bouwd. Hierdoor kan de klant een veel 
groter huis kopen voor hetzelfde geld.  
In het ontwerp komen, helemaal in de 
stijl van Wessel, zowel moderne als klas-
sieke elementen samen.  
Binnen het concept is volledig maatwerk 
mogelijk.  
‘Villa Mucha’ biedt de ideale combinatie 
van de ruimtelijkheid en uitzichten van 
een moderne loft met de klassiek huise-
lijke sfeer van een landhuis.  
 
Omdat er veel verschillende mogelijkhe-
den zijn, is het niet mogelijk hier prijzen 
te noemen, maar voor informatie  over 
Villa Mucha kunt u per e-mail 
(wessel.vreugdenhil@gmail.com) 
 een brochure opvragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Voor verdere inlichtingen kunt u direct 
contact opnemen met Wessel: 

06-24220412 
Op de website www.woodandcraft.nl is 
ook informatie te vinden. 
Wood&Craft is een samenwerking van 
Wessel met TFF in Amsterdam. 
 
Dirk (red.) 
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Villa Mucha exterieur  

Villa Mucha interieur  

Wessel Vreugdenhil 

 
Willem Ype Vreugdenhil (B X g.1) uit 
Wenen interesseert zich al geruime tijd 
voor het Jodendom, daarom het volgen-
de verzoek. 
 
`Zijn er in de Vreugdenhillenstamboom 
en/of aanverwante takken voorouders 
van joodse afkomst of met joodse ach-
tergrond?`  
 
U kunt reageren via e-mail 
(willemypevreugdenhil@yahoo.com) of 
eventueel via het secretariaat. 
 
 

********** 

 Oproep 

mailto:wessel.vreugdenhil@gmail.com
mailto:willemypevreugdenhil@yahoo.com
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* De Boekenweek (8 t/m 16 maart jl.) 
ligt weer achter ons. En de vraag is of uw 
liefde voor het lezen is toegenomen, 
want daar streeft de Stichting Collectieve 
Propaganda voor het Nederlandse Boek 
toch naar, onder meer door bij aankoop 
van een boek een cadeautje ter beschik-
king te stellen in de vorm van een speci-
aal geschreven boekwerkje.  
Ditmaal ging het over reizen en was het 
geschreven door de populairste schrijver 
van 2013, Tommy Wieringa. 
 
Ooit schreef ook Maarten Biesheuvel 
wiens moeder een Vreugdenhil  
(K IX b.2) was, zo`n Boekenweekge-
schenk . Dat was in 1988 en de titel luid-
de: ‘Een overtollig mens’.  
De eerder genoemde Stichting is ook de 
initiator van de campagne Nederland 
leest, in het kader waarvan vorig najaar  
bij de Nederlandse bibliotheken ‘Erik of 
het klein insectenboek’ kon worden afge-

haald.  
Dit boek was geschreven door Godfried 
Bomans van wie wij ons een vertelling uit 
een ander boek van hem herinneren 
waarin hij zijn lezers voorstelt aan twee 
mannen op (hoge) leeftijd. De een is 
bijna 100 jaar oud en klimt hijgend een 
aantal trappen op om de ander die op die 
dag 100 jaar oud is geworden en die op 
zolder  aan de ringen hangt om een vo-
gelnestje te maken, te feliciteren met 
zijn verjaardag.  
Als ze elkaar begroet hebben zegt de 
jarige tegen de inmiddels op adem geko-
men gast: ”Ik dank je voor je komst en 
wens jou ook het allerbeste toe. Maar je 
moet je wel realiseren dat je me nooit 
van z`n leven meer inhaalt. En als je 
naar het geheim vraagt van hoe een 
mens zo oud kan worden, dan heb ik 
maar één antwoord:`Ademhalen en stug 
blijven ademhalen’”.  
 
Tja, was het maar zo simpel, zeggen wij 
terecht. Maar toch moeten we aan Bom-
ans uitspraak denken als er weer iemand 
het gepresteerd heeft om de 100 jaar te 
bereiken. Zo meldde de Hoofddorpse 
Courant vorig jaar dat mevrouw Sophia 
Strijbis-Vreugdenhil (O IX c.2) 100 
jaar oud was geworden en dat de plaat-
selijke  burgemeester haar was komen 
feliciteren in het verzorgingstehuis waar 
de jarige woonde. Uit de berichtgeving 
bleek  dat Sophia Vreugdenhil lange tijd 
de huishoudster was geweest van  de 
familie Strijbis en in 1938 met de heer 
Strijbis die voor de tweede maal weduw-
naar was en in 1987 is overleden, in het 
huwelijk trad.   
Ze bleek ook de oma te zijn van 87 
kleinkinderen en van maar liefst 92 ach-
terkleinkinderen. “De gezondheid van 
mevrouw is kwetsbaar”, zo meldde de 
genoemde krant nog. “Ze heeft slecht 

zicht en een slecht gehoor, ze zit veel en 
veelal biddend”. Inmiddels zijn we bijna 
een jaar verder en we hopen dat me-
vrouw Strijbis  toch met genoegen terug-
kijkt op het bereiken van de 100 jaar en 
wensen haar het allerbeste toe.  
 
 

* En dan nu de schijnwerpers op de bak-
kersfamilie Vreugdenhil (J XII a) uit 
Maasdijk. Dat we in dit geval van bijzon-
dere naamgenoten kunnen spreken, zal 
iedere (trouwe) lezer van de Vreugde-
schakel beamen.  
We citeren Het Hele Westland: “Vorige 
week heeft het team van drie-sterren-
bakkerij Vreugdenhil weer diverse prijzen 
in de wacht gesleept. Op de landelijke 
bakkerij-vakwedstrijden  in Drachten 
werd de bakkerij geëerd met twee tro-
feeën en een groot aantal eerste, tweede 
en derde prijzen voor individuele produc-
ten, die gekeurd werden op onderdelen 
zoals smaak, uiterlijk, malsheid en struc-
tuur door een zeer ervaren, deskundige 
jury”.  
Als u vraagt wat voor producten dat dan 
wel waren, is het antwoord: zo`n beetje 
alles wat je in een goeie bakkerswinkel 
kunt vinden: tarwebrood, eierkoeken, 
brioches en ciabatta`s maar ook oliebol-

len, kerststollen, amandelstaven, enz. 
Maar daar bleef het niet bij.  
Al in 2012 –of misschien al veel eerder- 
had men het idee gekregen dat je als 
bakker eigenlijk meer zou moeten kun-
nen dan brood bakken. Zelf de grondstof 
produceren bv. Je zou dat innovatie in de 
bakkerswereld kunnen noemen.  
Wat zou er Westlandser zijn dan een 
Westlands  brood gebakken van in het 
Westland gezaaid en geoogst spelt. Wat 
is spelt dan wel?  
“Spelt  werd al  zo`n 7000 jaar voor 
Christus geteeld,” verzekerde Chris 
Vreugdenhil ooit in gesprek met Het Hele 
Westland. “Het verschil met tarwe is dat 
spelt een schil heeft en daardoor een 
betere bescherming heeft.”  
De daad werd bij het woord gevoegd. 
Achterneef Ben van Vliet –een bekende 
Westlandse boerenfamilie- hielp met de 
teelt op een stuk land van 1,5 hectare in 
Maasdijk.  
“Dat spelt is geoogst en gepeld en we 
zijn daar een paar weken mee bezig om 
te kijken hoe fijn we het moeten malen 
en wat het ideale recept is,” zegt Gerard 
Vreugdenhil.  
Verassend was het dat de ingezonden 
speltbroden een derde prijs kregen en 
dat de jury vol lof was over de smaak, de 
structuur en de malsheid. Wij vragen ons 
af wat deze inventieve en bekwame fa-
milie Vreugdenhil in de komende jaren 
nog meer aan verassingen in petto heeft. 
O ja, men heeft na de prijzenregen ook 
nog het logo vernieuwd en flink wat ver-
bouwd in de zaak. 
 
* Maar ook in verschillende takken van 
sport staan naamgenoten als uitblinkers 
te boek.  
Want hoe moet je de prestaties van 
Frank Vreugdenhil(C XI aj.2) anders 
karakteriseren na o.a. overwinningen in 

de strijd om de KPN Marathon Cup en het 
behalen van brons bij het Nederlands 
kampioenschap marathon op kunstijs. 
Dat hij een topschaatser is blijkt ook als 
hij invalt voor Sven Kramer bij de recen-
te Wereldbekerwedstrijden in Inzell.  
 
 

En wat te denken van Stefan Vreug-
denhil die onlangs de 15e Farm Frites 
Strand race (40 km.) in Rockanje won?   
 
Vergeet ook Jennifer Vreugdenhil (D 
XI al.1) niet, spelend voor ADO Den 
Haag Vrouwen als doelverdedigster en 
die geselecteerd werd voor het Neder-
lands elftal voor vrouwen onder 19 jaar.  
 
Dat we ook nog een hele goede damspe-
ler in de familie hebben die Thijs Vreug-
denhil heet, bleek toen de Culemborgse 
Courant onlangs meldde, dat hij zowel 
het laatste damtoernooi van 2013 als het 
eerste van dit jaar wist te winnen. Good 
luck, dame en heren. 
 
* Opvallend was het paginagrote artikel 
in de Ommelander Courant waarin 
vreugdevol verhuizen werd uitgebeeld en 
de verdiensten werden uiteengezet van 
Kantoor Vreugdenhil uit Uithuizermee-

den, dat onlangs tien jaar bestond. 
Yvonne de Vries-Vreugdenhil  
(C XI af.4), oprichtster van het bedrijf, 
dankt medewerkers en klanten. Veel 
vertrouwen is basis van opdrachten die 
waardering oogsten. “En dat zit`m vaak 
in de kleine dingetjes.”  
 
 

 
 
 

 
*  Ds. Gerrit Vreugdenhil (O XI j.1) 
promoveerde onlangs na een verblijf en 
een onderzoek in Chili op het onderwerp 
‘demonen’.  
 
Wij hebben dat proefschrift uiteraard niet 
gelezen maar wel een reactie daarop die 
in het Friesch Dagblad stond.   
Wat opviel was de opmerking dat de visie 
op de mens in de westerse wereld vooral 
bepaald wordt door het materialistisch 
denken. Daarin is geen plaats voor zoiets 
vaags of ongrijpbaars als een geest.  
 
Dat kan wel zo zijn maar wij herinneren 
ons uit onze jeugdjaren in Zeeland dat 
kinderen door volwassenen werden ge-
waarschuwd voor –de juiste schrijfwijze 
is ons nooit onthuld- ‘oci pik’. ”Dienkt 

erom, want anders neemt ‘oci pik` je 
mee.”  
Maar zoals altijd in het leven zal ook hier 
de uitzondering wel de regel bevestigen. 
 
Jaap 
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Gerrit Vreugdenhil  
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Maasland 
Maar eerst over Linda.  
Geboren en opgegroeid in Maasland, de 
familiewortels van beide kanten diep in 
dat dorp, waarover een oud rijmpje zegt: 
‘Maasland, kaasland, boerenland, boter-
land, pareltje aan Westlands rand’.   
Deze lofzang stamt uit de tijd dat het 
dorp nog niet tot de gemeente Midden-
Delfland behoorde, maar bij het West-
land gerekend werd.   
Linda is haar werkzame leven ook begon-
nen in Maasland, nl. als tandarts-assis-
tente. Momenteel werkt zij als zodanig in 
het Hagaziekenhuis in Den Haag op de 
afdeling  ‘Bijzondere tandheelkunde’, hier 
worden mensen geholpen die in de ge-
wone praktijk niet terecht kunnen, dit 
kan verschillende oorzaken hebben. 
Als voorbeeld noemt zij mensen met een 
lichamelijke of geestelijke beperking of 
mensen met een enorme angst voor de 
tandarts.  

Geduld en inleving in de betreffende per-
soon zijn hier van groot belang en dit 
werk geeft Linda heel veel voldoening. 
Naast werk en gezin zingt zij ook in Gos-
pelkoor Spirit: natuurlijk wel in Maas-
land! 
 
Schipluiden 
Want Maasland blijft een mooi dorp, 
maar Linda woont sinds 1989 in Schiplui-
den. Ook een prachtige plaats  in een 

landelijke omgeving met veel oude boer-
derijen. 
En ja, hoe is het gekomen dat zij als 
rasechte Maaslandse op zo’n schitterend 
plekje in Schipluiden terecht is gekomen? 
Natuurlijk heeft de molenaar hier alles 
mee te maken, want als je verliefd wordt 
op Rob van Zijll is er geen ontkomen 
aan: je krijgt de molen er gratis en voor 
niks bij! 
 
Groeneveldse molen 
Eerst maar eens wat feiten over die 
Groeneveldse molen. 
Al rond 1450 werd besloten om voor de 
Groeneveldse polder in Schipluiden een 
poldermolen te stichten, deze molen is 
omstreeks 16 augustus 1719 als gevolg 
van blikseminslag afgebrand. 
De huidige, ronde stenen molen  werd in 
1719 gebouwd als opvolger van de ver-
brande molen. Deze met een scheprad 
uitgeruste poldermolen ligt circa 800 

meter ten zuidwesten van het buurt-
schap ’t Woudt. Hij bemaalde tot 1960 
uitsluitend met windbemaling de Groene-
veldsepolder (ca. 270 ha).  
Daarna is er voor de polder een gemaal 
gebouwd en werd dus overgegaan op 
mechanische bemaling.  
Begin jaren tachtig van de 20e eeuw 
bleek dat de bemalingscapaciteit ver-
groot moest worden, wat tot gevolg had 
dat het scheprad met windaandrijving 

weer in bedrijf gesteld werd. Het 
scheprad kan sindsdien zowel elektrisch 
als met de wind aangedreven worden. 
De molen fungeert nu nog als reservege-
maal: als het gemaal de polder niet aan 
kan (bij extreme regenval) wordt de mo-
len (elektrisch) ingezet. 
 
In de Groeneveldse molen werd de wo-
ning nog  tot in de jaren ‘70 van de 20e 
eeuw bewoond. In deze molenaarswo-
ning bevinden zich onder andere bedste-
den en een potkachel. De betegelde 
wand is opgebouwd uit replica's van de 
oorspronkelijke Delfts blauwe tegels. 
Bezoekers kunnen zo een indruk krijgen 
van de vroegere woonomstandigheden 
van een molenaarsgezin. In de jaren ‘40 
en ‘50 van de vorige eeuw woonde hier 
een molenaar met zijn vrouw en tien 
kinderen! 
 
Het zomerhuis waarin gedurende de zo-

mer werd gewoond, is bij het herstel van 
de molen wegens bouwvalligheid afge-
broken.  
De woning naast de molen, waar de fa-
milie Van Zijll dus woont, staat op de 
plaats van dit oorspronkelijke zomerhuis. 
Sinds 1977 is het Hoogheemraadschap 
van Delfland eigenaar van de molen en 
kon deze molen, mede met subsidies van 
de Rijksdienst Monumentenzorg, geres-
taureerd worden. Op 25 mei 1987 werd 
de restauratie voltooid en  de molen is 
sindsdien regelmatig in bedrijf te zien. 
 
Tik van de molen 
Het  bekende gezegde: ‘Hij heeft een tik 
van de molen’ is niet zo’n aardige uit-
drukking. Ik zou het dan ook in de verste 
verte niet willen zeggen over Rob van 
Zijll, maar hij begint zijn verhaal wel met 
de mededeling dat hij een aangeboren 
afwijking heeft: molens! 
 
Geboren in Alphen a/d Rijn, met groot-
ouders in Aarlanderveen, dus in een om-
geving met veel molens (kijk maar eens 
op internet en zoek naar Molenviergang 
Aarlanderveen) had hij al snel grote be-
langstelling voor molens.  
Zijn moeder moest molentjes voor hem 
tekenen toen hij nog in de kinderstoel 
zat. Zijn vader werd ook ingeschakeld en 
deze was niet zo goed of hij moest een 
molentje voor hem bouwen waaraan Rob 
dan weer ´verbouwde´, niet altijd met 
een excellent resultaat.  
Opa en oma woonde dus vlakbij de mo-
lens en dat trok: zijn hele jeugd stond in 
het teken van molens en spelenderwijs 
leerde hij het molenaarsvak.  
Op zijn 13e jaar kwam hij al op een mo-
len in de buurt van zijn woonplaats, de 
molenaar vond het wel mooi dat Rob 
zoveel interesse had.  
Helaas kwam deze molenaar te overlij-

den toen Rob een jaar of 14 was en Rob 
is toen brutaalweg naar het polderbe-
stuur gestapt met de vraag of hij met de 
molen mocht malen. Na wat overleg 
kreeg hij toestemming, maar het moest 
wel onder begeleiding.  
 
 

Dit verhaal gaat over Linda van Zijll-Vreugdenhil (N X ah.1), over de molenaar, over 
molens en over de bakker. Ik dacht: “Ik ga een stukje over Linda schrijven in de 
Vreugdeschakel, zij woont daar zo leuk bij die molen en zij helpt altijd zo trouw met 
de verzending van de schakel, dat moet maar eens een keer gemeld worden”.  
 
Dus nog heel vroeg in het voorjaar zet ik koers naar Linda. Gelukkig heeft zij uitge-
legd hoe ik moest rijden (“… gewoon een stukje over het fietspad met de auto en dan 
een soort landweg op en dan kom je vanzelf bij de Groeneveldse molen”).   
Het klopt als een bus! De molen staat hier trots te pronken in het weiland en naast de 
molen de woning waar ik wezen moet. Hier woont Linda met echtgenoot Rob van Zijll 
en dochter Maaike.  
Ik word gastvrij ontvangen met koffie en koek en al snel wordt me duidelijk dat de 
molen hier hoofdzaak is. 

Vervolg op pagina 8 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedstede
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedstede


8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Vreugdeschakel is een uitgave van de 
  FAMILIESTICHTING VREUGDENHIL 

32e jaargang, nummer 80, april 2014 

 
Oplage:  1200 
ISSN:  1384-8216 

Internet 
Website: www.vreugdenhil-online.com 
Wachtwoord: online 
E-mail:  info@vreugdenhil-online.com 

Voorzitter 
Gerrit Vreugdenhil 
Zanddijk 68 
2691 PH ‘s-Gravenzande 
tel. 0174-413659 
 
Secretaris 
Leni Haaring-Vreugdenhil 
Van den Rijnstraat 20 
2676 CZ  Maasdijk 
tel: 0174-513447 
Naar dit adres kunt u ook kopij zenden. 
 
Penningmeester 
Aat Vreugdenhil 
Molenaarlaan 21 
2678 DG  De Lier 
tel: 0174-516173 
 
Redactie 
Vacant: uw kopij kunt u naar de secreta-
ris zenden. 

Webmaster 
Martijn Vreugdenhil  
Pinaskade 42,  
2725 EP  Zoetermeer 
tel: 079-3317596 
 
Bankrekeningnummer:  
NL07 INGB 0005 3118 08 
t.n.v.: Familiestichting Vreugdenhil 
 
Payment from abroad (for donation 
or articles from the shop) 
You can transfer the money by using 
your credit card or a PayPal account. 
Please push the white button “VISA 
MASTERCARD DONEREN” on our web-
site: http://www.vreugdenhil-
online.com/stichting/donatie/
default.html and fill in the form. You 
need to fill in the amount of money to 
transfer, your credit card data and your 
address. After this you need to confirm 
the transfer. 
 
Website in English 
The website is mostly written in Dutch. 
On top of the website you can find sev-
eral buttons. The last one says ‘English’. 
When you click this one, you find a link 
to a translation program of Google.  

ColofonColofon   Leven met  de molen(aar)  Leven met  de molen(aar)  (vervolg)(vervolg)   

In de jaren ´70 is het Gilde van Vrijwilli-
ge molenaars opgericht. Beroepsmole-
naars waren er in die jaren nog maar 
heel weinig en werd het steeds actueler 
voor vrijwilligers om het molenaarsdiplo-
ma te halen. Dit vanwege eisen die door 
de  overheid gesteld werden.  
Dus omdat Rob toch wel graag iets in de  
‘molenwereld’ wilde, moest hij daaraan 
geloven. Een  opleiding die al gauw een 
jaar of drie duurt, met minimaal 150 uur 
praktijkervaring.  
Sinds oktober 1981 is hij in het bezit van 
zijn molenaarsdiploma en hij geeft in-
middels zelf ook les als  instructeur voor 
de officiële opleiding: dinsdags theorie en 
op zaterdag praktijkles. De theorie ge-
woon in de eigen woonkamer en de prak-
tijk – ja, wat denkt u? 
In 1987  deed de kans zich voor om mo-
lenaar te worden in Schipluiden, en met 
beide handen greep hij die kans natuur-
lijk aan. In april 1988 werd begonnen 

met de bouw van een nieuwe woning 
naast de molen en na twee jaar heen en 
weer rijden van Alphen naar Schipluiden, 
kon hij in januari 1989 bij de molen gaan 
wonen. 
 
Malen voor bakker Vreugdenhil 
In de rubriek ‘Personalia’ in deze Vreug-
deschakel kunt u lezen over bakkerij 
Vreugdenhil in Maasdijk. Deze bakker 
heeft zijn eigen spelt (een gezond soort 
graan) geteeld en geoogst. Bakker Chris 
Vreugdenhil had de intentie om het een 
totaal Westlands product te laten zijn en 
om  hiervan heerlijke producten te bak-
ken moest de spelt natuurlijk eerst ver-
malen worden in een Westlandse molen. 
Rob van Zijll zou, samen met zijn mole-
naarsleerling Luc Ruijgt, die klus gaan 
klaren met de ’s‑Gravenzandse korenmo-
len: helaas, bij de proefdraaiing gaf de 
molen het op en vielen alle vier wieken 
naar beneden. Gelukkig kon Rob uitwij-
ken naar de Maaslandse korenmolen ‘De 
drie Lelies’ waar hij ook molenaar is. 
Aldus zijn de speltproducten van bakker 
Vreugdenhil met een beetje fantasie toch 
nog (bijna) echt Westlands! 

Ik vraag of Linda  ook besmet is met het 
´molenvirus´. 
“Besmet is een groot woord”, antwoordt 
ze. “In het begin wist ik niet meer dan 
dat er vier wieken aan zo´n ding zitten, 
maar in 25 jaar heb ik veel bijgeleerd. 
Rob is nu eenmaal een en al molen en 
als je daar niet voor open staat dan  red 
je het niet. Als Rob bezoek heeft, gaat 
het alleen maar over molens en als je 
dat niet leuk vindt, is het ook niet leuk.  
Dinsdagsavonds en op zaterdag geeft hij 
hier dus les. Op zaterdag zijn hier altijd 
leerlingen, groot en klein.”   
 
Vlak naast de molen is een´speelmo-
lenpark´ met drie werkende ´speel-
molens´, waarin een aantal molens op 
kleine schaal graan malen, zeven en 
mengen. Een van de drie speelmolens 
wekt elektriciteit op voor de verlichting in 
de andere twee. 
Bij het afscheid kreeg ik twee pakken 

bakmeel mee en ik kan u verzekeren de 
cake smaakte perfect! De kruidkoek 
moet ik nog uitproberen! 

Mocht u geïnteresseerd zijn om ook eens 
een bezoek te brengen:  tijdens de Nati-
onale Molendagen (in 2014 op zaterdag 
10 mei) is de molen in ieder geval te 
bezichtigen. Mocht u dat gemist hebben 
dan kunt u altijd een afspraak maken en 
als de molen draait, is Rob in ieder geval 
aanwezig. 
 
Leni 

Linda, Rob en de molen …. 

www.westlandsemolens.nl  
www.speelmolenpark-schipluiden.nl 

Het speelmolenpark 

http://www.westlandsemolens.nl/
http://www.speelmolenpark-schipluiden.nl/

