
 

 

Gozewinus Jacobus ofwel Goos 
Vreugdenhil is een van de zonen 
van Christiaan Cornelis Vreug-
denhil (K XI ag) en Gerardina Jo-
hanna Christina Verboom. In een 
telefoongesprek met de redactie 
vertelt hij over zijn hobby als gla-
zenier dat langzamerhand een 
echte job lijkt te worden. Ook 
heeft hij het familiewapen on-
langs gebrandschilderd en wil dit 
graag aan de familie laten weten 
via de Vreugdeschakel. 

Naar Steenwijk 
Goos is 21 jaar werkzaam geweest bij 
verschillende bedrijven in verpak-
kingsmaterialen. Eerst bij het familie-

bedrijf Vreugdenhil Verpakkingen in 
de vestigingen Den Haag, Rijswijk en 
Delft. Later bij twee andere groothan-
dels in Hoogeveen en Heerenveen. 
Dit bracht het gezin uiteindelijk naar 
Steenwijk. Doordat het bedrijf in  
Heerenveen vier jaar geleden ging 
fuseren raakte Goos zijn baan kwijt. 
Goos en zijn vrouw Karine kozen toen 
voor een bijzondere oplossing. Goos 
werd huisman en bekwaamde zich in 
het ambacht van glazenier om een 
glas–in-lood bedrijf op te richten. Ka-
rine, eerst fulltime huismoeder, ging 
lesgeven in het voortgezet onderwijs, 
en haalde de 2e graads bevoegdheid 
biologie. Goos en Karine hebben vijf 
kinderen in de leeftijd van zes tot 
zestien jaar. 

Glas-in-lood achter de keuken 
Naast de zorg voor de kinderen wilde 
Goos er graag iets bij blijven doen. 
Maar dat moest dan wel aan huis 
kunnen, in combinatie met het zor-
gen voor het gezin. Scheppend bezig 
zijn met de handen zit in de familie 
Vreugdenhil. Via zijn broer André 
Vreugdenhil in Goes  was hij in aan-

juni 2005  

raking gekomen met het werken met 
glas-in-lood (www.loodenlicht.com). 
Goos volgde een opleiding in Gronin-
gen. Daar leerde hij genoeg om zelf 
het een en ander aan huis op te zet-
ten. De woonruimte blijkt achteraf 
heel geschikt, achter de keuken is 
een lange en smalle werkruimte, per-
fect voor het uitleggen van de teke-
ningen, het solderen en alles wat er 
verder in het proces komt kijken. Het 
voorraam van de woning doet dienst 
als etalage. Ieder die langs rijdt ziet 
niet alleen de bedrijfsbus met de be-
drijfsnaam voor de deur staan, maar 
ook  iedere keer weer andere panelen 
“in de etalage”.  

Bekendheid 
Over bekendheid heeft Goos niet te 
klagen. Een plaatselijke boekwinkel 
heeft een raam boven de deur, met 
daarin een uil in glas-in-lood. Dit 
raam bestaat uit 258 stukjes glas…. 
In het begin plaatste Goos regelmatig 
advertenties, maar dat is nu niet 
meer nodig. Hij staat in de Gouden 
Gids en op internet en ook via via 
krijgt hij heel wat klanten. Mond op 
mond reclame werkt het beste bij een 
ambacht als dit. De commerciële ach-
tergrond en de ervaring in het orga-
niseren komen hem nu goed van pas. 
De gebrandschilderde Lutherroos en 
de “kop” van Luther zijn hiervan een 
voorbeeld. Deze heeft hij vorig jaar 
op eigen initiatief voor de regelings-
commissie van de Bondsdag van bij-
belstudieverenigingen gemaakt. Dit 
heeft hem weer bekendheid en werk 
opgeleverd. Diverse opdrachten kwa-
men hieruit voort.  

Ontwerpen in opdracht 
Goos werkt wel samen met andere 
glazeniers, maar gezien de concur-
rentie, niet met mensen uit de buurt. 
Hij krijgt de meest uiteenlopende op-
drachten. Enkele maanden geleden 
was hij bezig met een glas-in-lood 
raam waarin de volgende elementen 
verwerkt moesten worden: “Mijn man 
houdt van zeilen, ik hou van de na-
tuur, we zijn beiden een tweeling en 
we hebben een boekwinkel.” Hij com-
bineert dan deze gegevens in ver-
schillende ontwerpen, tekent ze op de 
computer en print ze uit op de juiste 
maat. Daarna kiest de opdrachtgever 
het ontwerp uit. En dan begint het 
passen en meten, het snijden van het 
glas, het buigen van de lange staaf 
lood en het solderen. Gebrandschil-
derde panelen maakt Goos ook. Hier-
voor volgde hij opleidingen in Hilver-

sum en Assen. Bij het brandschilde-
ren wordt de verf van metaaloxide en 
gemalen glas op het glas aangebracht 
en in een speciale glasoven gebrand. 
Voor elke kleur moet het glas op-
nieuw de oven in. Brandschilderen 
vindt hij de mooiste techniek die bij 
het maken van ramen komt kijken.  

Kerken en bedrijven 
Niet alleen nieuwe producten komen 
onder Goos’ handen vandaan; ook 
oude glas-in-loodramen restaureert 
hij. Met zijn eigen loodmachine (uit 
1872) kan hij altijd het juiste lood-

profiel bijmaken. Voor inspiratie kan 
hij putten uit een grote verzameling 
originele ontwerpen. Hierin zit veel 
variatie, zowel qua herkomst als ou-
derdom. De klanten bestaan zowel uit 
particulieren als bedrijven en kerken. 
Zo heeft hij in glas-in-loodramen van 
de Hervormde kerk van Giethoorn 
gerestaureerd. Particulieren komen 
ook wel met eigen ideeën. Neven en 
nichten van Goos hebben hun vader 
Arie Vreugdenhil (K XI af) begin dit 
jaar op zijn 80e verjaardag verrast 
met een gebrandschilderd familiewa-
pen die u op de foto kunt bewonde-
ren. Meer voorbeelden van glas-in-
lood en brandschilderingen kunt u 
zien op www.deglazenzee.nl. U 
kunt hier ook lezen waarom het be-
drijf van Goos “De Glazen Zee” heet. 

 
 Ria Vreugdenhil   
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D e  D e  g l a z e ng l a z e n  z e e z e e   

Familiewapen Vreugdenhil in brand-
schildering voor Arie Vreugdenhil 



 

 

De gegevens hebben betrekking op 
mutaties tussen 1 juli tot en met  
31 december 2004. 
 

Geboren: 

 24-07-2004 te Nijmegen, Marije 
Christine, dochter van Samuel 
Rudolf Arie (Rolf) Vreugdenhil 
(N XI f.2) en Berber Maria Tolsma. 

 21-08-2004 te Delft, Mike, zoon 
van Pieter Johannes Jacobus 
Vreugdenhil (J XI f.1) en Bianca 
Isabel Haaring. 

 07-12-2004 te Lomas de Zamora 
(Argentinie), Theo, zoon van 
Eduardo Ariel Vreugdenhil 
(N X u.1) en Cecilia Ana Polla. 

 

Getrouwd/partnerschap: 

 27-08-2004 te Oudenbosch,  
Cornelis (Coert) Vreugdenhil  
(D XI an.2) met Catharina Martha 
Cornelia (Carina) Hersbach,  
geboren 7 februari 1973 te Zegge 
(Rucphen), dochter van Willem 
Hersbach en Wilhelmina Petronella 
Adriana Lauwerijssen. 

 24-09-2004 te Naaldwijk, Berna-
dette Susanne (Berna) Vreugden-
hil (C X ah.2) met Huibrecht Pieter 
(Hilbert) van Dijk, geboren 13 
april 1979 te Delft, zoon van  
Teunis van Dijk en Clazina Anna 
van Leerdam. 

 

Overleden: 

 07-07-2004 te ’s-Gravenhage, 
Rudolf Peter Berrevoets (O IX j.3). 

 25-08-2004 te Bleiswijk, Geertje 
Zeelenberg (C XI a). 

 15-10-2004 te Maasland, Willem 
Louter (N IX l.2). 

 

Dank aan allen die hiervoor berichten 
in stuurden. Doet u het ook?  
    

           Aat, secretaris 

KroniekKroniek  

6 Geert Hordijk-Vreugdenhil 
15 Ad v.d. Berg 
16 Piet Rensen 
18 Marie Vreugdenhil-Boekestein 
22 Lena Vreugdenhil 
24 Nel van der Lugt-Rensen 
26 Jaap Rensen 
35 Arend van Buren 

Op deze foto ziet u de familie van Maarten Vreugdenhil en Adriana van Dorp 
(K IX a) samen met al hun kinderen en kleinkinderen. De foto is gemaakt ter 
gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksfeest op 11 mei 1944. De redactie 
heeft deze foto opgedoken in het familiealbum van een van de kleinkinderen, 
Jacobus (Koos) Rensen (nr. 59 op de foto), zoon van Neeltje Vreugdenhil en 
Cornelis Rensen. Koos Rensen is inmiddels overleden, maar zijn vrouw Marry 
Rensen-Versluis heeft de foto tijdelijk aan de familiestichting uitgeleend ter 
publicatie. Wij zouden het op prijs stellen als u met ons meezoekt naar de 
juiste namen bij de personen op de foto en misschien kent u nog mooie 
familieverhalen over personen die op de foto staan. Een aantal personen zijn 
al bekend en staan met naam en nummer onder de foto vermeld. Van de 
nummers die niet genoemd zijn, zoeken we de namen. Kunt u ons daarbij 
helpen? 

53 Maarten Vreugdenhil  
57 Jan Rensen 
58 Aad Rensen 
59 Koos Rensen 
60 Siem van Buren 
62 Maarten van Buren 
63 Sjaan Rensen 

43 Oma Vreugdenhil 
37 Jaap Vreugdenhil 
39 Cees Vreugdenhil 
42 Opa Vreugdenhil 
47 Antje van den Berg 
48 Saar van Hemert-Vreugdenhil 
50 Teuntje van Buren-Vreugdenhil 
52  Marie van Buren-Vreugdenhil 

Dirk Vreugdenhil 

Kent  u  dezeKent  u  deze   
        fami l ie ledenfamil ie leden   nog?nog?     

In het vorige nummer is redacteur Jaap Vreugdenhil uitgebreid bedankt voor zijn 
redacteurschap van de Vreugdeschakel. Hij heeft deze taak gedaan in samenwer-
king met Loes van Dalen-Vreugdenhil en het Bureau van Dalen uit Hillegom. Het 
bestuur heeft de samenwerking met beiden beëindigd, omdat ze heeft besloten tot 

een andere werkwijze.  Loes heeft een groot aandeel gehad in de eindredactie en opmaak van de Vreugdeschakel de af-
gelopen jaren. Iedere uitgave van de Vreugdeschakel heeft ze met veel inzet en vakmanschap gemaakt met de aangele-
verde teksten en foto's van Jaap. De verdere afhandeling heeft Bureau van Dalen op zich genomen en de betrokken me-
dewerkers hebben ook hun best gedaan een goed product af te leveren en zijn hierin ook prima geslaagd.  Namens de 
familiestichting bedanken wij Loes en de medewerkers van Bureau van Dalen voor hun jarenlange medewerking en inzet 
aan het totstandkomen van vele Vreugdeschakels.  

B e d a n k tB e d a n k t     
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mers er een financiële bijdrage uit 
het Projectenfonds Westlandse voor 
kregen. Innovatie loont blijkt op-
nieuw. 

●Tot slot nog een tweetal spe-
ciale vermeldingen. De Westlandse 
motorclub Coastriders verwelkomde 
dit najaar het 100ste lid: het is een 
vrouw en ze heet Vreugdenhil.  
'Ze komt uit 's-Gravenzande, is 24 
jaar oud, en weet hoe het moet: 
eerst stoppen, dan afstappen en de 
motor op de standaard zetten. En op 
tijd benzine erin doen’. Aldus Het he-
le Westland over Kim Vreugdenhil 
die reed en nu nog rijdt naar en van 
haar school in Rotterdam en als ze 
binnenkort lerares is, naar en van 
haar werk. Met de beste wensen van 
de Vreugdeschakel. Wat evenzeer 
geldt voor Gerard Vreugdenhil en 
zijn echtgenote, hardlopende naam-
genoten uit Veldhoven, die wel flink 
moesten afzien op 10 april jl. tijdens 
hun marathonroute naar de Rotter-
damse Coolsingel, maar met accepta-
bele tijden van 3 uur 55 minuten en 
49 seconden en 3 uur 57 minuten en 
34 seconden uitstekend presteerden 
in wat een slijtageslag genoemd 
werd.  
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●Kranten (en tijdschriften) le-
veren voortdurend verrassingen op. 
Zo kan het je gebeuren, dat je een 
lijvig artikel over een van onze minis-
ters - in dit geval Sybilla Dekkers, be-
windsvrouwe van Volkshuisvesting - 
tot het eind toe probeert uit te lezen 
en je interesse ineens verdrievoudigd 
wordt omdat je op je familienaam 
botst. Iemand heeft in dat artikel op-
gemerkt dat een ministerspost hele-
maal niet zo leuk is, want je moet 
keihard werken. Je krijgt een laag sa-
laris, bakken modder over je heen en 
je reputatie als geslaagd zakenvrouw 
holt achteruit. Maar Dirk Vreugden-
hil van de Algemene Werkgevers-
vereniging Nederland (AWVN) – in-
derdaad, onze eigen voorzitter – die 
aldus NRC Handelsblad 'nog altijd be-
vriend is met Dekker', blijkt van me-
ning te zijn, dat het 'een ambitie was 
van Dekker en ze het ministerschap 
als een sluitstuk van haar carrière 
ziet'. Hij somt een aantal positieve 
kwalificaties van de thans 63-jarige 
minister op en rondt af: 'Ik vind haar 
een politiek bestuurder.' Stichtings-
voorzitter Dirk Vreugdenhil had des-
gevraagd geen commentaar op zijn 
'quotes', wel tegen de vermelding dat 
hij nog altijd bevriend is met de mi-
nister, terwijl zijn relatie met haar in 
feite daarop stoelde, dat de bewinds-
vrouwe een aantal jaren zijn hoogste 
baas is geweest 

●Hoe zou het toch gaan met 
onze pijlsnel schaatsende Neder-
landse Belg of Belgische Westlander 
André Vreugdenhil? Volgens de 
laatste berichten (Het hele Westland) 
vrij goed. Na drie seizoenen met te-
genslagen is hij begonnen aan de 
voorbereiding op het nieuwe schaats-
seizoen. Dat houdt o.a. in zo lang 
mogelijk doorschaatsen en veel fiet-
sen in de zomermaanden. De Olympi-
sche Winterspelen in Turijn volgend 
jaar vallen zoals insiders weten, ook 
in dat nieuwe seizoen. Volgens de 
Westland Post heeft André Vreugden-
hil dit evenement ook voor zichzelf in 
petto. Grote tegenvaller is, dat spon-
sor TNT is afgehaakt en dat onze 
naamgenoot op zoek moet naar een 
nieuwe sponsor. Het is te hopen dat 
hem dat intussen is gelukt dan wel 
alsnog snel lukt. 

●Heel wat anders nu Cafetaria 
Vreugdenhil in Gouda - zo meldde 
de Gouda Post onlangs – beschikt 
over een speciale scooter die is uitge-
rust met een koffer waarin snacks op 
temperatuur blijven. Zodra je de 
scooter start, treedt de accu voor de 
verwarming in werking en wordt de 
koffer op de juiste temperatuur ge-
bracht. Naamgenoten in de buurt 

moeten deze unieke warmhouderij 
maar eens snel uitproberen. Bestellen 
via internet kan ook. Het adres luidt: 
www.catering-vreugdenhil.nl 

●Hoe innovatief Vreugden-
hillen kunnen zijn, blijkt uit een inge-
nieus en zelfbedacht systeem om ge-
oogste paprika's vanuit de kas naar 
de sorteerschuur te vervoeren. Zowel 
de Westlandsche Courant als Rabo-
vizier besteedden ruimschoots aan-
dacht aan het realiseren van een idee 
dat jarenlang in het hoofd van  
Ronald Vreugdenhil rondwaarde. 
De kans om dat te doen deed zich 
voor toen vader Joop, moeder Jac-
queline en zoons Ronald en Bas hun 
oude bedrijf in een gloednieuwe on-
derneming aan de Oranjepolderweg 
in Maasdijk omzetten. Het zou te veel 
ruimte vragen om precies uiteen te 
zetten hoe het transportsysteem 
werkt, maar het loopt bij wijze van 
spreken als een trein en er zitten zo-
veel voordelen qua o.a. verbetering 
van arbeidsomstandigheden en veilig-
heid aan, dat de Maasdijkse onderne-

Ingezonden: 
Onze moeder, mevrouw Maria Margaretha Bergwerff-Vreugdenhil (D XI C.4) 
werd op 24 augustus 2004 95 jaar. U zult wel zeggen, dat gebeurt wel meer. 
Maar voor ons heel bijzonder, want op 13 augustus is een achterachter-
kleinkind geboren, dus vijf vrouwelijke geslachten. Wij hebben van her en 
der een dag uitgetrokken om dit vast te leggen. Wat zijn we trots met vijf 
generaties op een rijtje. Misschien de moeite waard om in de Vreugdeschakel 
te zetten. Dat zou moeder en wij allemaal heel erg leuk vinden. 
 
Hoogachtend, 
mevrouw F. van Bemmel-Bergwerff uit Meerkerk. 

 

 
V.l.n.r.: Francina van Bemmel-Bergwerff, Maria Bergwerff-Vreugdenhil, Helena 
Peetoom-Appels, Nieneke Kuiper-Boogaard en op schoot Keesje Kuiper. 

Vij f  V i j f  generat iesgenerat ies   

Pe r sona l iPe r sona l i aa   
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Veel Vreugdenhillen hebben hoge 
ambities in hun werkende leven. Dat 
herleiden we door de grote diversiteit 
in verantwoordelijke functies die 
Vreugdenhillen bekleden, zoals do-
minees, plantenkwekers, kassen-
bouwers, transporteurs, kunstenaars, 
schaatser, enz. Ook hebben we bin-
nen de familie veel ondernemers die 
succesvolle bedrijven runnen. In het 
Westland zie je als voorbeeld iedere 
dag vrachtwagens rijden van diverse 
Vreugdenhillen. En her en der in 
Nederland vind je ook bedrijven van 
Vreugdenhillen. Veel van deze be-
drijven, zo niet alle bedrijven zijn in 

het bezit van een logo. Een aantal 
logo's hebben we al via de digitale 
snelweg kunnen traceren. U ziet  
voorbeelden op deze pagina. Nu 
zouden we het leuk vinden om zoveel 
mogelijk logo's van bedrijven die de 
naam Vreugdenhil dragen te ver-
zamelen. Deze zouden we te zijner 
tijd in de Vreugdeschakel kunnen 
publiceren en een link op onze web-
site is ook snel gemaakt. Mocht u zelf 
een logo hebben of kent u bedrijven 
die logo's hebben naar aanleiding van 
de naam Vreugdenhil, laat het ons 
dan weten. Het resultaat zullen we u 
zeker niet onthouden. 

Het financieel overzicht over 2004 laat een positief saldo zien van €2.730. Dit is gerealiseerd dankzij de hogere opbrengsten uit 
donaties en doordat de najaarseditie van de Vreugdeschakel geannuleerd is. Voor 2005 verwachten we voor de Vreugdeschakels circa 
€5.100 aan kosten te hebben. De website zal circa €750 kosten. De overige kosten worden begroot op €500. Wij hopen dat u onze 
inspanningen wilt belonen en met klem vragen wij u een donatie of gift voor de familiestichting over te maken op giro 53.11.808 
indien u dat voor 2005 nog niet heeft gedaan.  
Met vriendelijke groeten, 

Ontvangsten 2004  2003 
Aantal donateurs 391  401 

Donaties 6.822  5.917 

Winkel 45  101 

Rente 371  406 
 7.238  6.424 

Uitgaven    
Vreugdeschakel 3.334  5.445 

Bestuurskosten 250  236 

Winkel 63  510 

Website 541  946 

Algemene kosten 320  97 
 4.508  7.234 

Saldo ontvangsten - uitgaven 2.730  -810 

Jaarvers lagJaarvers lag   20042004   

Aat  Vreugdenhil 

G e b r u i k t  uG e b r u i k t  u   

EnquêteEnquête   
 
Op onze website staat een lijst met 
negen vragen waarin u uw mening 
kunt geven over de website en de 
Vreugdeschakel. Neemt u even de 
tijd om deze in te vullen? Alvast 
bedankt voor uw medewerking. 


