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DE NAAM EN HET ONTSTAAN VAN HET GE
SLACHT VREUGDENHIL 

Hoe .ti on.ze 6a.rrU.lien.a.am on.t.!.J;taan. en. wat. wet.en. 
w;_j Vt van.? v;_e v11.aag bean.t.wooJtden. .ti geen. een.
vou.~ge! z;_jn. Vt wel. b11.on.n.en. ~e mogwjk tueA
op en_;_g li~ht ku.n.n.en. WVtpen.? 

E11. WM een. zeke.Jte W,é,Uem CoMen. v.d. Vliet., geb. 
~a. 1505 en. won.en.de ;_n. het. do11.p Naaldw;_jk, ~e 
een. ugen. boomgaMd bezat. op "VJteu.~hden.W". 
Vit. ~;tu.k g11.on.d moet. ~a. 2~ moJtgen (.ti ~a. 2 ha) 
gJtoo;t geweu;t z;_jn.. 
In. het. Kaa!1.t.boek van. Naaldwijk (1620) zou. de 
aangeduide boomgaa11.d uggen. aan het "VJteu.~h
den.~~he Laent.gen.". Nog duidwjke.Jt wo11.dt. 
dit. laan.t.je aanget.f1.o66en. op een. t.eken_;_n.g be
hoJten.de b;_j een. zgn. T11.~po!1.t.akt.e van 22 ap~ 
1634. VaMu.it. blijkt. dat. dit. laan.t.je gelegen. 
WM WaM n.u. de W. van. Hoo66~t.f1.aat. .ti en. wel. het. 
g edecUe t.LLM en de PJt. H en.dtu<._fu;:tJr..aa;t ere d:e W. dè. 
Si;t;teMt.f1.aat.. Ook op een kaa!1.t. van. "KJtu.kiM" 
(1712) komt een VJr..eu.~hden.~~he Laen.t.gen vooJr... 
Van z;_jn Vt aan.t.eke_n_;_n.gen van CoJr..nel..-U Goe.Jt
~n.~k b;_j het. Cant.el.~u.m van het. Beg;_jn.ho6 ;te 
·~ GJr..avenhage, opgut.el.d t.M~en 1506 en 7513. 
Va~n komt vooJr.. w bet.afe.Jt van een. zeke.Jte 
Jr..en.t.e op het. land ;_n Nieu.wlan.d, Jan v~~zoon 
VJr..eu.gde, wonende op de H~. Veze H~ bu;taa;t 
n.og - in ·~ G11.avenzan.de op de gJr..e~ met. Hoek 
van. Hofland - en. hee6;t beneden een a6wat.~n.g~
~lu..-Uje en een. a6wat~ng~~loo;t en. i~ ve.Jtde.Jt 
t.Vtu.g de wat.eJr..molen. Ov~ge~ lag beneden aan. 
de ~jk een. Hilwon_;_ng, welke veJr..mel.d ~;taa;t op 
ondeJr..mee.Jt de lan.dkaaf1.t. van Balthaóa/1. Flof!...-L6 
( 1611). 06 dit. dezef6de won_;_n.g bet.!1.e6t. .ti n_;_e;t 
geheel. duidwjk. 
Voof!..U z;_jn Vt in. het. RJ..j~M~IUe6 ;te '~ GJr..a
venhage ~;tukken. van het. Kapi;t;tel. van S;t, MMia 
op het. Ho6 ;te ·~ G11.avenhage. V~e akt.en. daMvan 
bet.!1.e66ende du Kapi;t;twduinen on.de.Jt '~ GJr..aven
zande. V~n. woJr..dt. gup11.oken ove.Jt een zekeJte 

(ve.Jtvolg pag;_na 3) 
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Van de redakteur 

Dit kontaktblad verschijnt onregel
matig, doch minimaal één keer (zo 
mogelijk twee keer) per jaar. 
Het wordt gratis toegezonden aan 
bègunstigers. 
Artikelen, suggesties en/of wensen 
voor het volgende nummer s.v.p. 
vóór 1 oktober 1984 toezenden aan 
de redakteur: Maarten Vreugdenbil 
te Dieren. 

Sekretaris/penningmeester 

Maarten Vreugdenhil, 
zutphensestraatweg 56 a, 
6953 CN Dieren. 

Tel. 08330 - 27540 
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F I N A N C I E E L ALLERLEI 
===================================== 

In de bestuursvergadering van 18 januari 1984 z~n de financi~1e 
resultaten 1983 uitvoerig besproken. In dat (financieel moeilDke) 
oprichtings-jaar hebben we net quitte kunnen snelen, zoals uit 
onderstaande cUfers blDkt: 

Lasten en Baten 1983 -------------------- Baten : Lasten: 
Stamboom-onderzoek f 
Vreugde-Schakel nr.l f 
Werving donateurs f 
Oprichtingskosten van 
de Familiestichting f 

3.225,55 
738,08 
669,46 

390,05 

Donaties ( 175) f 
Opbrengst Statuten f 

Giften ( 15) .f 

Rente f 

4.732,23 

390,35 

377,50 

10,45 

Bestuurskosten 
Bibliotheek 

BATIG SALDO 

f 326,43 
f 14,30 
.f 146 66 ---------1.---

f 5.510,53 
============= 

f 5.510,53 
============= 

Hoewel bl~ met dit resultaat, was het bestuur toch niet geheel 
tevreden : 

- 175 donaties + 15 giften is in procenten (van de 
ongeveer 1100 adressen) nog tamel~k bescheiden; 
v66r de oprichting van de Familie-stichting z~n 
ongeveer f ~.000,-- kosten voor stamboom-onderzoek 
gemaakt (in 1981 + 1982), die zo mogelDk 6~k nog 
zouden moeten worden na-betaald omdat ze wezenliik 
z~n gebleken voor de tot nu toe geboekte resultaten; 

- willen w~ ooit tot het uitgeven van een "boek" komen 
dan zullen daaraan grote financi~le risico's zijn 
verbonden; daarvoor zouden enige - bescheiden -
reserves moeten worden gekweekt; 
(NB - Wáár zit toch de écht r~ke, idealistische 

Vreugdenh~l die voor dat "boek" - mede -
financieel garant wil staan •••••• ? !) 

Nieuwste gegevens-

B~na J maanden is het nieuwe jaar oud, terw~l ik dit schrijf en de 
bestuursvergadering van 18 januari ligt zo'n 2~ maand achter onso 
Wát is er in die t~d gebeurd, financieel-? Véél ! Nà de "Vreugde
Schakel"nr.1 C.:t Kerst 1983) hebben zich 68 nieuwe donateurs/gevers 
gemeld door f 25,-- (of meer) over te boeken. Bovendien betaalden 
15 "oude" donateurs - uit 1983 dus - ongevraagd al hun bijdrage 
voor 1984o Dát is voor het bestuur, de penningmeester inzonderheid, 
hartverwarmend. Hartel~k dank! En: ter navolging gaarne aanbevolen. 

Maarten Vro ~ penningmr. 
VRIENDELIJK VERZOEK 
Daar het typen VAn m.eer dan 1000 accept-girokaarten 
v?or ~ onbegonnen werk is, vraag ik iedere Vreugden
h~l zélf een ba---of girobiljet ui~ te schr~ven met 
z~n/haar donatie 1984 ad minimaal f 25,-- (of gift : 
een vr~ bedrag) ten name van Fam.Stg.Vreugdenhil te 
Diereno Voor rekening-nummers: zie voorpagina,links
bo?en.DE -GOEDE -GEVERS BIJ VOORBAÄT DANK ! 
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DE NAAM EN HET ONTSTAAN VAN HET GESLACHT VREUGDENHIL (VERVOLG v. PAG 1) 

Jan Jan.6zoon wonende "binnen de ban van '.6 GJtaven.óandt op VJtoec.hdenW". In een 
Kohie.Jt van de tiende penning van Zandambac.h:t - een bûMtinglwhie.Jt van 7 562 -, 
i-6 Jan Jan.6zoon :te.Jtug :te vinden at6 Jan Jan.6en up:ten Hu, die "buitengoM van 
het gemeen Nieuwland van '.6 GJtavenzande een eind dijk.ó in gebJtuik heet):t bij Jta
minge gJtoo:t 6 moJtgen met een hovet", geboekt op een huuJr.WaaJtde van 7 5 pond, zodat 
hij 7 ~ pond at6 tiende penning :te betalen heeM. Ook in het Gemeen:te-AJtc.hien van 
Ro:t:te.Jtdam zijn enige gegeveYl.-6 gevonden (uit het tijdvak :tot c.a. 7 600) waa.Jtin Jan 
Jan.6zoon "op :ten Hu" vooJtkom:t en waMuit onde.Jt mee.Jt blijkt dat hij in 1586 i-6 
ov<Uz.feden. 

In de vo~ge VJteugde-Sc.haket .6c.hJteven wij Jteed.ó dat de oud.ó:t bekende en aangetoon
de .6:tamvade.Jt van onze t)amdie Mij Jac.ob.6 zoon (van) VJteugdenW i-6, en dat deze i-6 
geboJten om:tJten:t 7673. Hdaa.ó i-6 eJt evenwet een hiaat van c.a. 30 ja.Jten :tuMen ee.Jtde.Jt 
veJtmetde gegeveYl.-6 en onze .6:tamvade.Jt. 

Hoewet het de.Jthalve niet aantoonbaM i-6 dat onze t)amdienaam iw :te maken heeM 
met de boven.6:taande gegeveYl.-6 uit de ze.ótiende eeuw - die hie.Jt maaJt .6ummie.Jt zijn 
veJtmûd; in het boek* zal dit veel uitgebJtUdeJt gebeu.Jten -, lijkt het :toc.h niet 
onaannemelijk dat de naam van de namdie VJteugdenW iw :te maken heet):t met het 
VJteuc.hden~c.he Laen:tgen en de gelijknamige boomgaaJtd van wûee.Jt in Naaldwijk. 
Mij Jac.ob.ózoon VJteugdenW woonde pe.!t .ólo:t ook in Naaldwijk. 
06 dit a.U_e_.ó ook iw :te maken heeM met de HU-woning van het gemeen Nieuwtand 
(:thaY!.-6 Nieuwland.óe Molenpad in Hoek van HoUand) i-6 evenmin uitge.ólo:ten, maaJt 
he-taM :toc.h (o6t)iueet) nog ~e.Jtrnin.6:t zeke.Jt. 

* Het üg:t in de bedoeling van het Be.ó:tUuJt van onze 
Familie.ótic.hting :t.z.t. een (.6:tamboom-)boek uit :te 
geven. V~ boek zal woJtden v<Ul.fuc.htigd met int)oJt
mcut{_e:tJ~ aJLt,é:k. ~ 0 n n en-I o:to-' .6 -~«- u • Red. 

A.VREUGDENHIL (1885-1973) 
MENSENREDDER EN UITVINDER ========================= 
Als eerste stuurman maakte in 1916 
(de latere kapitein) A.Vreugdenhil 
de ondergang mee van het stoomschip 
"Tubantia". Zijn dochter mw.L.M.Zwee
dijk-Vreugdenhil schreef daar zeer 
boeiend over in het maandblad "De 
Blauwe Wimpel". Trouwens: ook over 
zijn toentertijd belangwekkende 
uitvindingen (De Listproof I: slag
zij-bestendige davits én de Turn 
Indicator) rept "De Blauwe Wimpel". 
Op 88-jarige leeftijd overleed op 
6 augustus 1973 deze in scheepvaar
dijkringen bekende naamgenoot. 
De eerste 9 lezers van deze Vreugde
Schakel die bovengenoemde Blauwe 
Wimpel bestellen, krijgen deze toe
gestuurd à f 6,75 + portikosten. 
(Het zijn de laatste 9 ex. van de 
drukker, waarop wij beslag legden!) 
Bestellen bij de penningmeester. 
Uitsluitend voor donateurs, deze 
service, dat snapt u natuurlijk 
wel! 

Bestuur 
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V R E U G D E F E E S T ? ? 
;=============================== 
Kort na het verschijnen van de "Vreugde-Schakel" nr. 1 ontving het Bestuur on
derstaande enthousiaste brief. De suggestie daarin, brengen we gaarne onder 
uw aandacht: 

Uithuizen, 29 december 1983. 

Geacht Bestuur van de Familiestichting, 

Hierbij delen wij u mede dat wij ook donateur geworden zijn 
van de familiestichting Vreugdenhil. Onze gift is reeds over
gemaakt. Wij vinden het zeer leuk dat de familiestichting is 
opgericht. Het is best wel interessant om verhalen en gebeur
tenissen over de familie te weten. De Vreugde-Schakel versterkt 
het gevoel dat we één grote familie zijn. Ga hier zeker mee door! 
Wij hebben ook nog een suggestie. Het lijkt ons leuk om over een 
paar jaar een familie-dag te organiseren. In een centraal gelegen 
plaats, b.v. in Utrecht zouden we gezellig, met veel ~~~~~~~, met 
z'n allen een dag door kunnen brengen. 
Gezamenlijk zouden we b.v. een broodmaaltijd kunnen hebben met 
aansluitend een dansavond. Er zijn natuurlijk vele leuke andere 
aktiviteiten te bedenken. 
Het is misschien moeilijk te realiseren, maar via de Vreugde
Schakel zou men kunnen nagaan of er nog meer Vreugdenhillen hier 
iets voor voelen. 
Tenslotte willen wij u nog veel succes en een voorspoedig 1984 
toewensen. De hartelijke groeten van, 

Fam.W.Vreugdenhil, 
Moeshornweg 3, 
9981 NB Uithuizen (Gr) . 
tel . 05953 - 3450 

Graag wekt het Bestuur enthousiastelingen voor deze suggestie op, zich met boven
genoemde familie Vreugdenbil-Noordam in verbinding te stellen . Zij hebben zich 
bereid verklaard uw reakties te noteren. Afhankelijk van het aantal reakties zal 
door het Bestuur, in overleg met onze groninger naamgenoten, t.z.t. worden bezien 
of we er toe zullen (kunnen) overgaan een VREUGDEFEEST te organiseren! 
Reageert u nu? 

M.Vreugdenhil, sekretaris 

HOREN EMIGRANTEN ER . OOK BIJ ? ? 

Koos Verhulst komt voortdurend voor bovenstaande vraag te staan, .als 
hij met de Vreugdenhillen-stamboom bezig is. Natuurlijk luidt het ant
woord : já, a 1 die "verre" Vreugdenhi 11 en horen er zonder meer, . voor 
de volle 100% ook bij! 
MAAR : het is zo moeilijk (gebleken) écht kontakt met hen te krijgen. 
Dientengevolge vertoont de nagenoeg komplete stamboom nog flink wat 
hiaten, juist als het over die emigranten gaat. 
Wij beschikken over adressen in Amerika, Australië, Argentinië, België, 
Brazilië, Canada, Curaçao, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen enz. enz. 
Sommigen van hen hebben (dollar) cheques gestuurd en dat is zeer gewaar
deerd. Nog te weinigen echter (in die landen) hebben gereageerd door aan
vullend adressenmateriaal, namen enz. toe te zenden. Hierbij speelt de 
taal-barrière een rol: er zijn Vreugdenhillen die geen woord Nederlands 
meer lezen (=begrijpen) kunnen~ laat - staan schrijven. En dát is wat: 
dat die leuke Vreugde-Schakel "onleesbaar" voor je is .... • 
~~r~!~_yr~~g: stuur Koos álle buitenlandse adressen die u weet . Liever 
twintig dubbele dan één onbekende gemist! 
!~~~9e_yr~~g: meld je bij mij, als je denkt de Vreugde-Schakel te kunnen 
vertalen 1n het Engels. Er zijn tot nu toe nog maar twee nummers versche
nen, voor een enthousiasteling dus een fluitje van een cent (denk ik!). 
Wie - o wie - helpt Koos en mij? . . _ _ _ _ Maarten. 

------------------------------ - --------------------------------------------~ 
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............ SCHILDERACHTIG ......... !!! 

Of veel Vreugdenhillen artistieke talenten hebben, weet ik niet. Daar horen we 
in de toekomst vast nog wel van! 
Behalve de reeds in de eerste Vreugde-Schakel vermelde couturière, Th(érésia) 
J.Vreugdenhil-Werdler, ontdekten we Nel Vreugdenhil-Verhave. Zoals u ziet is 
het van de kant van de Vreugdenhillen echter meer het opmerken , dan het zèlf 
bezitten van talent. 
Nel Vreugdenhil-Verhave schildert .... en hoe! Huizen, Grachten, landschappen 
en buitenlandse taferelen worden op haar aquarellen in tere tinten aangeduid. 
Met groot gevoel voor harmonie vloeien de kleuren van haar onderwerpen tot een 
compositie ineen. In Utrecht stelde zij onlangs enige van haar werken ten toon . 
We konden volop genieten van Nels kunstzinnige kwaliteiten. Toppers vonden we: 
"Droommeertje", "Kromme Rijn", "Witte Bloesem", "Dansende poppen" (sierlijke 
bewegingen, mooi van vorm en aktie), "Uien" en "Oude Gracht bij de Volmerbrug". 
Vreugdenhillen, neem eens kontakt op met een kunstenares, die ons zo na staat! 
Haar adres en telefoonnummer zijn verkrijgbaar via het bestuurslid van de Fa
m~liestichting: Koos Verhulst (zie voor-pagina). 

Jan Vreugdenhil 

I 0 JA HEBT U VOOR 1984 UW DONATIE OF GIFT AL OVERGEMAAKT ? ! 

Voor de verlevendiging van ons 
a.s. "STAMBOOM-BOEK" is er dringend 
behoefte aan (o.a.): 

OUBE -F{)TO' S (klederdrac-ht-?-)-, 
- BIJZONDERE ARTIKELEN van (of over) 

VREUGDENHILLEN; 
- ANECDOTES; 
- MEMOIRES enz. enz. 
Stuurt u ze ons s.v.p. nu al TE LEEN! 

Bestuur 

S T A T U T E N v an de familie-

stichting kosten (slechts) f 7,50. 

Bestellen per bank of giro (zie 

voorpagina) . 

Cor Vreugdenhil: 'Soms gooi ik te veel dingen bi i elkaar, 
pindakaas 1net 
ananas of zo' 

Bovenstaande kop en nevenstaande 
foto "plukten" we uit "Margriet"' 
van 23 sept. 1983. In dit arti
kel vertelden 6 mannen (w.o. Cor 
Vr.) waarom- en hoe- ze (dage
lijks) de pollepel hanteren. 
Cor: "Ik hou van spectaculair 
koken". 
Eet smakelijk ! 

Redaktie 

- I-
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EEN "SCHRIKKEL" VREUGVENHIL 

JOCHEM JOHANNES Koo~ Vvz..hulót lvU..j gt heef wat innoJtmcttie., 
hoolt ik. van hem, ovvz.. VJte.ugde.n~e.n. 

Wij noemen hem 

LOURENS en WILMA 

VREUGDENHIL 

Hij ~ daM vz..g büj me.e. - howct 
nog lang niet te.v~te.de.n ......... . 
Hij ~c.Mij 6t: 

- Helpt u me.e.? Indien bij u on uw 
naM te. namilie. ~inM 1 9 8 0 e.e.n g e.bo oJt
te., huwe.üjk. on ovvz..üjde.n plaru 
he.e.6;t gevonden, zouden wij e.e.n be.
ltic.htje. daa~tovvz.. ze.vz.. op p!tijJ.J ~tef
l~n .. Hetzûnde. geldt vooJt ad!L~wij
Z.{.g.{_nge.n.-

Ud het hivz..naM.:t a6ge.d!Luk.te. ge.booJt.:te.k.aMt
j e. van JOHNNY büjk.t dat LoUJte.~ e.n Wilma 
V!te.ugde.nh.il de. ge.boo!t.:te. van hun e.~te. kind 
- tot o~ ge.noe.ge.n - he.bbe.n gemeld. 

29 februari 1984 
Monstersepad 16 

2671 LG Naaldwijk 

't I~ danook - e.ve.n~ Dik. TJtom indvz..tijd 
- "e.e.n bijzondvz.. kind, e.n dat~ het" : 
e.e.n "~c.Mik.k.ct" V~te.ugde.nh.il! 
Moge. hij gezond opg~toue.n, deze. onvvz..v~te. 
(]oc.he.m!) e.n toc.h bijzondvz..e. loot aan onze. 
e.e.uwe.noude. ~tam! Re.dafd.ée. 

I L LUSTRAT I E (I) 
Uit een brief van een 81-jarige : 

" ... In uw brief (van eind mei '83- MVr) werd ik uitgenodigd donateur 
te worden van de Stichting. Dit zou ik gaarne doen, maar aangezien ik 
in 1902 ben geboren wil ik hier niet aan beginnen en zal u een bedrag 
aan geld sturen. En zo lang de Here wil dat ik nog zal blijven leven 
elk jaar ..... Graag zou ik een paar informaties willen hebben omtrent 
het geslacht, waar ik zelf uit ben geboren. Het is nl. zo, toen mijn 
vader en moeder trouwden waren de meeste broers en zusters van vader al 
overleden. Dus heeft mijn moeder die familie nauwelijks gekend. En vader 
is na 15 jaar huwelijk ook overleden. Vanzelfsprekend waren wij als kin
deren heel jong. Wij wisten bijv. niet wanneer en waar Opa Vreugdenbil 
-dat is Cornelis- geboren is en wanneer overleden." 

Ik denk dat via Koos Verhulst deze gezellige briefschrijfster op haar hoge leeftijd 
nog aardig wat te weten is gekomen over de (haar) stamboom sedert ongeveer 1850. 
Zou zij t.z.t. het verschijnen van de totale stamboom - in boekvorm- nog mogen 
beleven (wat wij haar van harte toewensen!), dan is er ~elfs een kompleet inzicht 
en zullen niet alleen alerlei vragen beantwoord worden maar ook "ontdekkingen" 
worden gedaan : Hé, is dié nog familie van dié? enz. 

Maarten Vreugdenbil 

I L LUSTRAT I E (II) 
Uit Canada: "Dear Sir, 

K 0 P Y 

I am a daughter of O.C. Vreugdenhil and I am the one whodoes all 
the mail which concerns you. I don't read dutch or write it so I 
was wondering if possible we could have the letters in English. 
Some of our family is very interested in our family tree. Sorry we 
took so long in returning this information but we have a large family 
and there were 2 babies born this year already so I was waiting for 
them. Thank you and Gods blessing on your work. 

Marie Ann Lammers - Vreugdenhil 

Kopy voor het volgende nummer vóór 1 oktober 1984 insturen. 


