
 

 

Het begin 
Vanaf de oprichting van de fami-
liestichting zijn Maarten Vreugdenhil 
(K XI j) en Aat Vreugdenhil (C X y.2) 
betrokken bij de activiteiten van de 
stichting. Aat maakt nog steeds deel 
uit van het bestuur. Inmiddels be-
kleedt hij de functie van penning-
meester. Maarten heeft tot 1989 
deelgenomen aan het bestuur en 
heeft de Vreugdeschakel tot die tijd 
verzorgd. Voor deze jubileumuitgave 
hebben we beide heren hun mening 
gevraagd over het verleden, het he-
den en de toekomst van de Vreugde-
schakel. 

Organiserende schrijver 
Maarten vertelt over het ontstaan 
van de Vreugdeschakel dat Koos Ver-
hulst, de verwoede ijveraar om tot 
een stamboom Vreugdenhil te ko-
men, maandelijks nieuwe adressen 
erbij kreeg. “Veel in het Westland, 
maar ook de nodige daarbuiten. Koos 
was meer een speurneus, ik een or-
ganiserende schrijver of een schrij-
vende organisator. Wat Koos allemaal 
niet boven water haalde was fantas-
tisch. Mij leek het daarom gewenst 
van de enorme brij aan namen/
families organisatorisch een soort 
eenheid te maken. Via een krantje 
bijvoorbeeld. Op een oude schrijfma-
chine werd het eerste - en ook de 
latere - nummer(s) geboren. Op een 
manier die niet simpeler kon. Maar 
het werkte! Er ontstond geleidelijk 
aan ook zo iets als een wij-gevoel: 
Wij Vreugdenhillen.”  

Stencilen 
Aat vult het verhaal met de feiten 
aan. “Het in 1985 verschenen stam-

boomboek is het fundament van de 
familiestichting Vreugdenhil. De 
Vreugdeschakel (voorheen: Vreugde-
schakel) is de smeerolie ervan. Het 
nummer van december 1983 was ook 
het eerste tastbare voor alle ons toen 
bekende Vreugdenhillen. Die editie 
bestond uit drie A4’tjes die aan beide 
zijden getypt waren, met groen als 
steunkleur. De verspreiding ervan 
werd gerealiseerd door te stencilen 
en door de getypte adressen te kopi-
ëren op adresetiketten. Sinds 1984 
werden de adressen op een computer 
door Marijke Vreugdenhil-Oosterhoff 
(O X w) bijgehouden. Vanaf dat mo-
ment konden we de adressen ener-
zijds op postcode en anderzijds op 
genealogiecode uitdraaien. Sedert 
2000 hangen de adressen aan de 
website van de familiestichting en 
komen deze netjes met het familie-
wapen op het etiket uit de printer bij 
Martijn Vreugdenhil (E XI b.1) in 
Zoetermeer.” 

Full colour 
In februari 1988 verschijnt het eerste 
gedrukte exemplaar van de Vreugde-
schakel. In verband met het lage 
BTW-tarief komen vanaf dat moment 
drie edities per jaar, mede daardoor 
de ging de omvang terug naar twee 
aan beide zijden bedrukt A4-papier. 
Gedurende 1998 t/m 2004 bevat elke 
editie 3 A4’tjes. In maart 2005 ver-
schijnt de eerste full-colour-editie. 
Inmiddels is dit blad 62 keer versche-
nen. Na Maarten Vreugdenhil is sinds 
1989 Jaap Vreugdenhil (K XI k) de 
grote drijvende kracht erachter. Tal 
van jaren samen met zijn nicht Loes 
van Dalen-Vreugdenhil (K IX b.3) die 
voor de opmaak zorg droeg. Vanaf 
2005 wordt de inhoud verzorgd door 
Ria Vreugdenhil (C X u.1).  

Toekomst 
Beide heren hebben een visie over de 
toekomst van de Vreugdeschakel. 
Maarten geeft aan dat de Vreugde-
schakel zeker zin van bestaan kan 
blijven houden binnen de activiteiten 
van de familiestichting. “Naast het 
stamboomboek als naslagwerk, het 
bestuur van de familiestichting dat 
zich bezighoudt met het behoud van 
de ‘club’ is de Vreugdeschakel het 
belangrijkste bindmiddel als het gaat 
om onze mooie familienaam en om 
ons gezamenlijk gedeelde gevoel 
‘erbij te horen’. De Vreugdeschakel is 
het actuele nieuwsorgaan. Het meldt 

wie uit onze kring de topsporters zijn, 
wie promoveerden, wie de beste bro-
den bakt of boeiende verhalen 
schrijft. Al dat soort zaken doen veel 
Vreugdenhilharten goed en maken 
ons stilletjes een beetje trots. Zie 
daar waarom de Vreugdeschakel on-
misbaar is.” “In dit digitale tijdperk 
zal de Vreugdeschakel de komende 
25 jaar nog via de post verstuurd 
worden”, meldt Aat, “daarna zal deze 
digitaal toegestuurd worden. Een en 
ander hangt samen met het niet ge-
bruiken van de computer door een 
deel van de vooroorlogse generatie. 
Voor de komende jaren hebben we 
naast de verdere invulling van de 
stamboom inzake de ‘geëmigreerde’ 
Vreugdenhillen nog de volgende doel-
s te l l i ngen:  een  gebru i ke r s -
vriendelijkere toegang te maken tot 
de digitale stamboom, de historische 
achtergrond rond personen of zaken 
met de naam Vreugdenhil uitzoeken 
en een verdere inkleuring van de le-
vende Vreugdenhillen. Dit zal ons de 
komende tien tot twintig jaar wel be-
zig kunnen houden.” 

Uw medewerking 
Met de woorden van Maarten sluiten 
we dit gesprek af. “Het bestuur be-
sluit jaar op jaar geld uit te geven 
voor ons blad. De redacteur doet 
zijn/haar best er iets leuks van te 
maken, maar ook hier komt inspiratie 
en kopij nooit uit de lucht vallen. Be-
noem uzelf tot tipgever: bel iets door 
of schrijf de redactie. Zo houdt u zelf 
ons gewaardeerde blad in stand. Dat 
wilt u toch (ook)?!”  
 
            

Vreugdeschakel gefeliciteerdVreugdeschakel gefeliciteerd  

Maarten Vreugdenhil (K XI j)  Aat Vreugdenhil (C X y.2) 
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Uit tak A hebben we helaas geen foto’s 
ontvangen. Mocht u familie zijn uit deze 
tak en alsnog foto’s voor het archief be-
schikbaar willen stellen, dan houdt de 
familiestichting zich van harte aanbevolen. 

Beste familieleden, 

Het doet ons veel genoegen u hiermee het 
jubileumnummer van de Vreugdeschakel 
aan te kunnen bieden. In dit nummer 
vindt u chronologisch een overzicht van 
de belangrijkste gebeurtenissen uit de 
geschiedenis van onze familiestichting. 
Dat zijn er heel wat geweest. We hebben 
zelfs een selectie moeten maken in ver-
band met de beschikbare ruimte en heb-
ben daarom niet alle feiten kunnen ver-
melden.  

Cement 
Er is veel veranderd in deze periode zoals 
u kunt lezen. Een veranderende factor 
betreft de samenstelling van het bestuur. 
Dat is telkens weer ververst met nieuw 
bloed en derhalve met nieuwe inzichten. 
En juist mede dankzij die nieuwe inzichten 
is de stichting in staat gesteld om de tand 
des tijd te doorstaan en zijn wij nog 
steeds springlevend. Maar er zijn ook con-
stanten te benoemen. Een belangrijke 
constante is uiteraard de Vreugdeschakel 
zelf. Als cement tussen de familieleden 
heeft zij de jaren overleefd en bestaat nog 
steeds in volle glorie. Wel in een steeds 
andere gedaante, maar met eenzelfde 
profiel. In dit verband mag zeker de be-
langrijke bijdrage van twee redacteurs 
niet onvermeld blijven. Maarten Vreug-
denhil heeft in de beginperiode van de 
Vreugdeschakel met zijn tomeloze energie 
het blad in de steigers gezet, zodat zijn 

opvolgers erop konden voortborduren. 
Zonder die start was het nooit zover ge-
komen. Vervolgens heeft Jaap Vreugden-
hil een professionaliseringsslag gemaakt 
waarin hij de rol van eindredacteur heeft 
vormgegeven en met zijn creativiteit en 
schrijfkunst het blad verder heeft uitge-
bouwd. Ook heeft Loes van Dalen-
Vreugdenhil hierbij een belangrijke rol 
gespeeld in de professionalisering van de 
opmaak van ons blad. 

Investeren 
Een heel belangrijke constante is ook de 
onvolprezen financiële steun die de stich-
ting gedurende de gehele periode heeft 
mogen ontvangen van u als familieleden 
en als lezers van onze Vreugdeschakel. De 
stichting is hiermee in staat gesteld om te 
investeren in de inhoud en vormgeving 
van het blad en in de automatisering van 
de diverse bestanden waardoor de uitvoe-
ring van de werkzaamheden sterk is ver-
gemakkelijkt. Op deze plaats mogen de 
inspanningen niet onvermeld blijven die 
wij ons getroosten om onze familieleden 
in het buitenland op te sporen. Automati-
sering heeft voor ons hiertoe de weg geëf-
fend. Daar zit de groei en opent de weg 
naar een wereldomspannend verband van 
familieleden. 

Bedanken 
Wij kunnen de vergelijking met menige 
familiestichting glansrijk doorstaan. En 
daarmee mogen de Vreugdenhillen trots 
zijn. En niet in de laatste plaats willen wij 
alle inzenders van foto’s hartelijk bedan-
ken voor de moeite die zij hebben geno-
men. Wij waren zeer verheugd over de 
reacties en hebben slechts een deel kun-
nen plaatsen. Het is een welkome aanvul-
ling op ons archief waarvan wij zeker in 
de toekomst dankbaar gebruik zullen ma-
ken. Ook een dankwoord aan de vrijwilli-
gers die de verzending van de Vreugde-

schakel verzorgen. Uw ondersteuning is 
onmisbaar voor de familiestichting. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Dirk Vreugdenhil 
Voorzitter familiestichting Vreugdenhil 

 

Jaarlijkse donatieJaarlijkse donatie  
Ieder jaar ontvangt u bij de eerste Vreug-
deschakel een acceptgirokaart waarmee u 
de mogelijkheid krijgt een financiële bij-
drage te doen aan onze familiestichting. 
Wij doen dit, omdat zonder uw financiële 
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 

Eerste Vreugde-schakel 
 

Oprichting Vreugdeschakel 

 
Maarten Vreugdenhil neemt de taak 
op zich een nieuwsbrief voor alle 
Vreugdenhillen te schrijven. Er wordt 
een oproep gedaan voor een naam 
voor de nieuwsbrief. Het beste idee 
komt uiteindelijk van zijn vrouw. De 
schakel tussen de Vreugdenhillen: 

“Vreugde-schakel”  
 

Jochem (links) en Abraham tijdens 
nieuwjaarsbijeenkomst in 1989 

Financiering 
 

De stamboom is vanaf 1613 nage-
noeg compleet. Er is veel vraag naar 
een gedrukte versie van de stam-
boom. Dit blijkt echter heel veel te 
kosten. Jochem (C X u) en Abraham 
(C X v) Vreugdenhil uit ‘s-
Gravenzande stellen zich garant 
voor deze investering, zodat het 
bestuur de bestelling van de stam-
boomboeken bij drukkerij Krips Re-
pro Meppel kan plaatsen.   

 

1983 1984 

V A N  D E  V O O R Z I T T E R  



 

 

Het bekende oranje boek dat bij veel 
Vreugdenhillen in de kast  staat. 

Verschijning stamboomboek 
 

Alle genealogische gegevens van de 
familie Vreugdenhil zijn vastgesteld 
in het boek Het Westlandse geslacht 
Vreugdenhil, bijkans vier eeuwen 
genealogie. Het mooie boek ligt 
tijdens de reünie klaar. Een grote 
klus is volbracht. Enkele 
familieleden hebben geholpen met 
de financiering om dit voor elkaar te 
krijgen. Nog steeds zijn exemplaren 
van dit boek te koop bij de 
penningmeester van de 
familiestichting.  

Vreugdemars gespeeld 
 

Het muzikale hoogte-
punt tijdens de eer-
ste reünie. Gecom-
poneerd door Marto 
Vreugdenhil en uitge-
voerd door het mu-
ziekorkest Liora uit 
De Lier. De voorzitter 
van dit orkest en 
zeven leden heten 
ook Vreugdenhil.  

Tot op heden zijn er vier reünies geweest, 
welke onder ceremoniële leiding stonden 
van Job Vreugdenhil (N IX k.7). De eerste 
stond in het teken van het toen net uit-
gekomen stamboomboek. Alle belangstel- 
lenden (circa zeshonderd) kregen ieder 
een bloem opgespeld, voor elke tak een 
andere bloem. Arie Vreugdenhil (D IX h), 
de oudst aanwezige Vreugdenhil op dat 
moment had de eer het eerste boek in 
ontvangst te mogen nemen. Met Carolyn 
Middlemis-Vreugdenhil (D X n.3), een van 
zijn kleinkinderen in Australië, hebben we 
nog regelmatig contact.  
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Naast het stamboomboek was er ook een 
schitterend Delfts blauw bord, welke een 
ontwerp was van Jeanne Abbing-
Vreugdenhil (O X j.3), te koop. Een ander 
hoogtepunt van die dag was het ten 
gehore brengen van de, door Marto 
Vreugdenhil (J XI d) gecomponeerde, 
Vreugdenhillenmars door het orkest Liora 
uit De Lier. Een schitterend fotoboek 
hebben we nog als stille getuige van die 
memorabele 5 oktober 1985. Enkele foto’s 
uit dit boek vindt u op deze pagina. 

Deze twee kleine Vreugdenhillen zullen 
inmiddels rond de 25 jaar oud zijn. Kent 
iemand deze personen? Laat het ons we-
ten! 

Buiten werd enthousiast bijgepraat en gebladerd in het stamboomboek. 

Hobby's van familieleden werden ten-
toongesteld en met interesse bekeken. 

Overhandiging 
gebonden exem-
plaar stamboom-
boek aan Koos 
Verhulst, de 
schrijver van het 
boek. 
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 1985   



 

 

Ons familiewapen 

Ontwerp familiewapen is klaar 

 
Het ontwerp is door het bestuur in opdracht gegeven aan Karel v.d. 
Sigtenhorst. Hij heeft het uiteindelijke familiewapen ontworpen zo-
als we dat nu kennen. De omgekeerde gespleten zilveren keper 
symboliseert de letter V van Vreugdenhil, 
maar ook de deuren van de Oranjebuiten-
sluis bij Maasdijk. Het eerste duidelijk 
omschreven ambacht dat in de genealogie 
van de familie wordt aangetroffen is name-
lijk dat van spuiwachter op deze sluis. De 
gouden jacobsschelp op het schild staat 
voor de naam van de stamvader. Verder is 
de uit de helm komende blauw getongde 
en genagelde rode leeuw ontleend aan het 
wapen van de gemeente Naaldwijk, het 
dorp dat de bakermat is van het geslacht  
Vreugdenhil. 

Toetreding bibliothecaris 
 

Het bestuur van de familiestichting 
wordt uitgebreid met een bibliothe-
caris, Tom Vreugdenhil (O X z). 
Nauwgezet heeft hij zoveel mogelijk 
publicaties van de hand van Vreug-
denhillen verzameld en gearchi-
veerd. Het resultaat hiervan is ge-
bundeld in een bibliografie. Nadat 
Tom gestopt is met zijn werkzaam-
heden voor de familiestichting is het 
bijhouden van alle publicaties niet 
meer structureel gedaan. Het be-
stuur heeft momenteel in beraad of 
in dit digitale tijdperk een bibliothe-
caris nog toegevoegde waarde heeft 
voor de familiestichting.  
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Op 14 december 1991 heeft mevrouw 
P.S. Vreugdenhil-Verhave uit Utrecht het 
naambord onthuld van een laan op het 
Kanaleneiland in Utrecht die genoemd is 
naar haar in 1972 overleden echtgenoot, 
dr.mr. Daniël Vreugdenhil (B X a). Hij was 
biologieleraar, enkele jaren lid van de 
gemeenteraad van Utrecht en medeop-
richter van een wijkvereniging waarvan hij 
de allereerste voorzitter was. In de oorlog 
was hij actief in het verzet. De Vreugden-
hillaan ligt tussen het Europaplein en de 
Lomanlaan. 
Op de foto staan de echtgenote van wijlen 
Daniël Vreugdenhil (rechts), hun vijf kin-
deren, drie aangetrouwde kinderen en 
negen kleinkinderen bij het naambord. 
Deze foto is gemaakt in 1992 en eerder in 
de Vreugdeschakel gepubliceerd in okto-
ber 1992. 

V R E U G D E N H I L L A A N  I N  U T R E C H T  

Heeft u hier een mening over, 
laat het dan weten aan het 
bestuur. 

Ieder jaar op nieuwjaarsdag viert de familie Vreugdenhil 
van Pothoven (oude boerderij langs de Maasdijk in ‘s-
Gravenzande) het nieuwe jaar in de vorm van een receptie.   
De kinderen en verdere nazaten van Jochem Vreugdenhil 
(C VIII f) en Cornelia Arina Boon bezetten sinds begin ja-
ren ‘70 op die dag het restaurant De Bosrand aan de rand 
van het Staelduinse Bos. Lange tijd werd een broodmaal-
tijd georganiseerd waar de kleinkinderen van Jochem (C X 
U) en Abraham (C X v) zich vooral bezighielden met het zo 
hoog mogelijk stapelen van soepkommen. Inmiddels zijn er 
veel achterkleinkinderen bij gekomen en beperkt het festijn 
zich tot een kopje koffie en een drankje met lekkere hap-
jes. De organisatie ligt tegenwoordig bij Dirk (C XI ae.3), 
Pleun (C XI ae.4) en Bram (C XI ag.3) Vreugdenhil. In de-
cember worden alle familieleden per e-mail uitgenodigd en 
de meesten geven gehoor aan de uitnodiging. De foto is 
gemaakt op 1 januari 2005. 

N I E U W J A A R S R E C E P T I E  I N  D E  B O S R A N D  

1986 1987 



 

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie die in de 
bedrijfskantine van Joop Vreugdenhil (C X 
aj), de oudste zoon van Jochem Sophinus 
Vreugdenhil (C IX x) en Petronella Corne-
lia van Spronsen gehouden wordt, is deze 
foto speciaal voor deze uitgave van de 
Vreugdeschakel gemaakt. In het bericht 
bij de foto vermelde Jan Frans dat hun 90
-jarige moeder op het moment van het 
maken van de foto in verpleegtehuis 
Stadzicht verbleef om te revalideren van 
een gebroken heup.  

In de paprikakas aan de Oranjepolderweg 
in Maasdijk staan op de voorste rij van 
links naar rechts: Sjaak, Marien, Kees, 
Corine, Nel en Wil. Op de achterste rij 
v.l.n.r. staan: Leon, Nelis, Hilda, Jan 
Frans en Joop.  

Vorig jaar juli vierden Thijs (C X ab) en 
Marja hun 40-jarig huwelijksfeest. Op de 
uitnodigingskaart is hun een trouwfoto 
afgedrukt die destijds gemaakt is in het 
Prinsenhof te Delft. Tijdens hun huwelijk 
hebben ze drie kinderen gekregen. Op de 
foto ziet u Marja en Thijs in hun feestkle-
ding met hun twee dochters en zoon. As-
trid (linksonder op de foto), Conny 
(rechtsonder) en Jaco (staand). Jaco heeft 
inmiddels samen met zijn vrouw Gonda 
van Gelder ook twee zoons die de naam 
Vreugdenhil voor deze tak verder voort-
zetten.  

T U S S E N  D E  P A P R I K A ’ S  I N  M A A S D I J K  

T H I J S  E N  M A R J A  V R E U G D E N H I L  U I T  D E  L I E R  

Vreugdeschakel nieuwe stijl 
 

Nummer 9 van de Vreugdeschakel is het 
eerste exemplaar in nieuwe stijl, ontworpen 
en technisch uitgevoerd door L&J van Da-
len, bureau voor publiciteit en voorlichting. 
Loes van Dalen-Vreugdenhil heeft een 
groot aandeel in de presentatie van de 
nieuwe Vreugdeschakel.  

(Eind)redactie Vreugdeschakel 
 

Vanaf dit jaar neemt Jaap 
Vreugdenhil uit Hendrik 
Ido Ambacht de (eind)
redactie van de Vreugde-
schakel voor zijn rekening. 
Een van zijn eerste grote 
bijdragen gaat over de 
reünie in 1990.  
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1988 1989 



 

 

Herinnering reünie 1990 
 

Ter herinnering aan de reünie in 
1990 krijgen alle aanwezigen een 
mok met het familiewapen in blauwe 
opdruk. Inmiddels is ook een versie 
met rode opdruk via de Vreugdenhil-
lenwinkel te koop.  

 

Uitbreiding winkel 
 

Het blijkt zeer gewaardeerd te wor-
den om diverse artikelen met het 
familiewapen beschikbaar te heb-
ben. Tijdens de reünie is een tweede 
Delfts blauw bord te koop en ook 
zijn er stropdassen in de kleuren 
blauw, rood en grijs, natuurlijk voor-
zien van het familiewapen in de 
winkel. Het Delfts blauw bord is net 
als het eerste bord ontworpen door 
Jeanne Abbing-Vreugdenhil (O X j.3). 
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In 1990 stonden verschillende hobby’s en 
bezoeken aan tuinbouwbedrijven centraal. 
Zo’n 480 belangstellenden waren op 6 
oktober 1990 wederom in de Brug te ’s-
Gravenzande gearriveerd. Vanaf 10.00 
uur werden de deelnemers aan de eerste 
van de serie rondvaarten opgeroepen om 
te vertrekken. Daarnaast waren er ook 
excursies naar de bloemenkwekerij van 
Leendert Vreugdenhil (C XI y) en de 
groentekwekerij van Jochem Gerrit Vreug-
denhil (C XI ab). Voor diegenen die in De 
Brug bleven waren er de stands, waar een 
twaalftal Vreugdenhillen hun hobby pre-
senteerde. Daarnaast was er ook de mo-
gelijkheid om de Vreugdenhilllenbiblio-
theek eens te bewonderen. In de middag 
kunnen we genieten van musicerende 
familieleden onder leiding van Marto 
Vreugdenhil (foto rechts midden) en zin-
gende Vreugdenhillen onder leiding van 
Jacob Jansen (foto rechtsonder). Dat bei-

de groepen kunnen laten horen hoeveel 
muziek er in hun optreden zit, danken zij 
aan het initiatief en het doorzettingsver-
mogen van Matthijs Vreugdenhil (C X ac). 
Jeanne Abbing-Vreugdenhil heeft ook nu 
weer een nieuw Delfts blauw bord ontwor-
pen dat geïnspireerd is op het wapen en 
de oorsprong van de Vreugdenhillen. Na 
het uitreiken ervan aan Janna van den 
Boogerd-Vreugdenhil (C VIII k.7), de 
oudst aanwezige Vreugdenhil op dat mo-
ment, brengt het Westlandkoor Concordia 
onder leiding van Gerard Breäs nog enke-
le liederen ten gehore. De zang wordt 
eenmaal nog onderbroken voor een ver-
rassing: Jack Vreugdenhil (K XI aj) leest 
een gedicht voor dat hij ter gelegenheid 
van deze reünie heeft gemaakt. Bij het 
vertrek ontvangt eenieder een mok met 
daarop het familiewapen ter herinnering. 
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Job Vreugdenhil, ceremoniemeester 

 1990   



 

 

Er valt te lachen met onze naam. 
 

Over de naam 
 

In de Vreugdeschakels van 1991 en 
1992 wordt de rubriek Over de 
naam… regelmatig gepubliceerd. 
Verbasteringen van onze familie-
naam worden door de lezers gemeld 
aan de redactie. Hier volgt een op-
somming van een aantal: 

VREUGDE(N)HEUVEL 
VREUGDEVUUR 
HAPPYHILL 
COLLINE DE LA JOIE 
VREUGDEGRIL/GIL 
FREUGDENBERG 
PRETBERG 
MOUNT PLEASANT 

Pepita M. Vreugdenhil-Groen 
 

Kerstkaart 
 

In de afgelopen periode heeft het 
bestuur van de familiestichting zelfs 
een keer een kerstkaart laten ont-
werpen en aan alle ontvangers van 
de Vreugdeschakel toegestuurd. Het 
ontwerp van de wenskaart — een op 
de naam Vreugdenhil geënte kerst-
boom — is gemaakt door een schil-
deres die indertijd door haar huwe-
lijk met Cor Vreugdenhil (K XI m) uit 
Emst al meer dan 27 jaar onze fami-
lienaam draagt. “Uit tal van reacties 
uit de familiekring is gebleken dat 
men de wenskaart erg mooi en origi-
neel vond’, aldus de Vreugdeschakel 
van februari 1993. 
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Ook is de naam Vreugdenhil in Australië terechtgekomen. Carolyn Wendy Middlemis-Vreugdenhil (D X n.3) stuurde de familiestichting 
zo’n anderhalf jaar geleden een foto van haar moeder met de kinderen en een hele oude foto (rechts) van haar overgrootvader Jacob 
Vreugdenhil (D VIII e). De foto van Jacob is genomen door zijn zoon Arie (D XI h) rond 1918. Jacob is hier  aan het werk in een au-
thentieke Westlandse druivenkas. Ziet u gelijkenis in het uiterlijk van Jacob en zijn nakomelingen? Van links naar rechts ziet u Roger 
Mark Vreugdenhil (D X n.2), Carolyn Wendy Middlemis-Vreugdenhil, Margaret, Paul Andrew Vreugdenhil (D X n.4) en Dr. Julienne Joy 
Crawford-Vreugdenhil (D X n.1). De foto is gemaakt in juni 2005.  

H E T  N A G E S L A C H T  V A N  J A C O B  V R E U G D E N H I L  U I T  A U S T R A L I Ë  

1991 1992 



 

 

Vreugdenhilkroniek 
 

Een terugkerende rubriek in de Vreugdeschakel is de Vreugdenhil-
kroniek.  Aat Vreugdenhil bereidt deze rubriek sinds februari 1988 
voor iedere editie voor. Via adreswijzigingen, overlijdensberichten en 
geboorteberichten wordt de stamboom aangevuld. Hierdoor komen 
ook wel gedateerde familieberichten door. Toch vinden we het als 
bestuur belangrijk alle berichten te publiceren. Met deze werkwijze 
kan het gebeuren dat u geboorteberichten leest van enkele jaren 
terug. Het bestuur probeert geregeld met een inhaalslag weer zo 
actueel mogelijk te zijn met de familiegegevens.  U zult zien dat deze 
pogingen ondernomen blijven worden met als doel u zo goed moge-
lijk te informeren over de aanvullingen op onze familiestamboom. 

Zoeken naar familie in Amerika 
 

Het internet kent geen gehei-
men meer voor bibliothecaris 
Tom Vreugdenhil. Hij gaat ook 
Vreugdenhillen overzee zoe-
ken via de digitale snelweg. 
Dat blijkt toch nog niet makke-
lijk te zijn. In het bestuur 
wordt momenteel nagedacht 
om persoonlijk een zoektocht 
te gaan houden in Noord-
Amerika met als doel de stam-
boom zo compleet mogelijk te 
krijgen. 

Joop Vreugdenhil (E X g) uit Vinkeveen is voor 
de Vreugdeschakel in de familiealbums gedo-
ken en heeft een aantal mooie oude foto’s 
opgestuurd.  

Als eerste van zijn opa, Jogchem Vreugdenhil 
(E VIII g) die statig poseert in het donkere pak 
met hoed (links).  

Ook zijn vader, Jogchem Adrianus (E IX e), 
poseert voor de lens als soldaat rond 1921 
(rechts). 

Rond 1940 is de foto (linksonder) van het hele 
gezin gemaakt. U ziet staand zus Cor (rechts) 
en zus Martha. Tussen vader en moeder zitten 
zus Jos en Joop zelf, toen nog zes jaar oud.  

H I S T O R I S C H E  P L A A T J E S  U I T  V I N K E V E E N  
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Tegenwoordig zijn Joop en zijn vrouw 
Johanna Maria Uil de ouders van een ge-
zin met twee dochters, Sandra en Sharon 
en een zoon Lars.  

Onderstaande foto is genomen achter het 
huis van Joop en zijn vrouw tijdens de 
trouwdag van de jongste dochter in 1993, 
waarbij Joop trots vermeldt dat Sharon 
inmiddels moeder is van drie kinderen. 

1993 1994 

Tom (rechts) geeft een toelichting over 
de werking van  het internet aan 

Jaap Vreugdenhil, voormalig penning-
meester van de stichting (K XII aa). 

 



 

 

Bibliografie 
 

Dit jaar is de bibliografie van de 
familie Vreugdenhil, geschreven 
door Dr. Thomas (Tom) Vreugdenhil 
(O X z),  verschenen. In deze uitgave 
staan publicaties in de vorm van 
boeken, proefschriften en belangrij-
ke artikelen vermeld.  
 

Ook pen met wapen 
 

Hiernaast staat al vermeld dat er 
zelfs een bibliografie is met publica-
ties van diverse schrijvende familie-
leden. Een pen als herinnering op de 
reünie is dan zeker niet misplaatst. 
Dit collectors item is nu nog steeds, 
maar beperkt, verkrijgbaar in de 
winkel. 
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In 1995 lag het accent op bezoeken aan 
het Fort te Hoek van Holland (zie foto’s 
boven) en het Westlands streekmuseum. 
Voor de circa 250 bezoekers stonden er 
twee bussen klaar om groepjes Vreugden-
hillen naar beide locaties te vervoeren. De 
achterblijvers in De Brug te ’s-
Gravenzande konden de bibliotheek be-
wonderen en artikelen uit de ‘winkel’ ko-
pen. Onze bibliothecaris, Tom Vreugdenhil 
(O X z), liep met belangstellenden door 

middel van het computerprogram-
ma PRO-GEN door de stamboom 
heen (zie foto linksonder). De al-
lerkleinsten werden door Valerie 
Preston bezig gehouden met ver-
haaltjes, poppenkast, goochelen 
en ballonnen. Jack Vreugdenhil 
was wederom aanwezig om een 
gedicht, dat geënt was op de naam 
Vreugdenhil, voor te dragen. Het 
optreden van de band Oversized 
werd met gemengde gevoelens 
gewaardeerd. Aan het einde van 
de gezellige familiedag hield me-
vrouw Aben-Nederpeld een cause-
rie over: genealogie en hoe nu 
verder? Bij het vertrek kregen de 
bezoekers een pen ter herinnering 
aan deze bijeenkomst op 23 sep-
tember 1995. 

R E Ü N I E  2 3  S E P T E M B E R  1 9 9 5  

Zeer toepasselijk gekleed naar de reünie 
en speciaal vanuit de VS en Canada. 

 1995      



 

 

Logo van de internationale  
organisatie van ISSN. 

ISSN-nummer 
 
Vanaf juni 1996 heeft ons familie-
blad een ISSN-nummer. Het In-
ternational Standard Serial Num-
ber is een uniek en internationaal 
erkend nummer om titels van 
seriële publicaties te kunnen iden-
tificeren. Dit nummer vergemak-
kelijkt de uitwisseling van infor-
matie tussen uitgevers, distribu-
teurs, boekwinkels, tijdschriften-
agenten, onderzoekers, bibliothe-
ken en hun gebruikers. Seriële 
publicaties worden in principe 
periodiek en 'voor onbepaalde tijd' 
uitgegeven. Eerste website online bij XS4ALL 

 

Eigen website 
 

Tijdens de bestuursvergadering van 
6 november is besloten dat de fami-
liestichting zal deelnemen in het 
wereldwijde computernetwerk. Ge-
hoopt wordt dat op deze wijze een 
betere communicatie met naamge-
noten, ook in het buitenland, zal 
plaatsvinden.  Deze eerste website 
wordt ondergebracht bij de provider 
XS4all. 
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In de Vreugdeschakel staan regelmatig 
berichten over de prijzen die Gerard 
Vreugdenhil (J XII a.3) behaalt met brood  
en andere lekkernijen bakken (zie foto 
onder). Dit talent zit duidelijk in zijn ge-
nen. Op de foto rechts ziet u drie genera-
ties bakkers Vreugdenhil vóór Gerard aan 
het werk omstreeks 1970 (v.l.n.r.): Jo-
hannes (J X e), Johannes (J XII a) en Cor-
nelis (J XI c).  

Nog een beroep dat waarschijnlijk altijd 
zal blijven bestaan is dat van vrachtrijder. 
Pieter Johannes Vreugdenhil (J IX d) staat 
op de foto in zijn vrachtwagen omstreeks 
1932. Aat Vreugdenhil (zie interview voor-
pagina) vertelde dat hij via zijn zoon, Jan 
Vreugdenhil (J XI b) uit Naaldwijk inder-
tijd telefonisch in contact is gekomen met 
Maarten Vreugdenhil (tak K) uit Dieren. 
Hij bracht hem vervolgens in contact met 
Koos Verhulst, auteur van het stamboom-
boek. Het hele verhaal over de bodedienst 
van Piet staat beschreven in de Vreugde-
schakel van oktober 1999. 

D E  B A K K E R I J  I N  M A A S D I J K  

B O D E / V R A C H T R I J D E R  U I T  
N A A L D W I J K  

1996 1997 



 

 

Personalia met stip 
 
Onze redacteur Jaap Vreugdenhil vermaakt de lezer in ieder 
nummer onder meer met de rubriek Personalia. Krantenknip-
sels die worden toegestuurd door lezers of op een andere ma-
nier verzameld worden, worden naar Jaap toegestuurd. Het 
resultaat is een prachtige, vlot te lezen tekst over de Vreugden-
hillen die wegens uiteenlopende redenen de krant hebben ge-
haald. Om deze succesvol te kunnen blijven voortzetten, is de 
inbreng van de lezers heel belangrijk. Alle artikelen, kort of 
lang, zijn welkom bij de redactie! 

Redacteur Teun 
 
Vanaf 1994 is Teun Vreugdenhil (O x 
ab) ook redactielid van de Vreugde-
schakel. Zijn motivatie om zich voor de 
familiestichting in te zetten was zijn 
interesse in alles wat met de familie te 
maken heeft en zijn ervaring met 
schrijven via zijn werk. Teun heeft tot 
en met 1999 voor de Vreugdeschakel 
geschreven. 
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Bekend is dat diverse Vreugdenhillen na 
de Tweede Wereldoorlog geëmigreerd zijn 
naar Amerika. Ook Maarten (Martin) en 
zijn vrouw Elizabeth van Santen hebben 
deze grote stap gewaagd. In de brief bij 
de foto’s vertelt Martin dat ze samen in 
februari 1951 vertrokken zijn naar USA. 
“Na drie jaar voor Amerikaanse boeren te 
hebben gewerkt, zijn we voor onszelf be-
gonnen (melkboerderij). We rentenieren 
nu, de twee jongens die ieder een boerde-
rij hebben, help ik in de zomer met het 
tractorwerk.  

M A R T I N  V R E U G D E N H I L  U I T  S U M A S ,  W A S H I N G T O N ,  U N I T E D  S T A T E S  O F  A M E R I C A  

Naast een trouwfoto van hun ouders 
Mattheus Johannes (Theo) Vreugden-
hil (K X Y) en Antje van Soest stuurde 
Johanna (Jopie) van der Helm-
Vreugdenhil uit ’s-Gravenzande ook 
deze unieke foto uit 1984. U ziet de 
acht zussen uit het gezin van Theo en 
Antje Vreugdenhil. In het gezin zijn 
ook nog twee zoons geboren, Pieter 
en Jacob. Van rechts naar links 
(oudste naar de jongste): Det, Stien, 
Annie, Thea, Corrie, Jopie, Astrid en 
Margriet.  

A C H T  Z U S S E N  U I T  ’ S - G R A V E N Z A N D E  

Deze familiefoto is gemaakt toen wij 50 jaar getrouwd waren. De foto van ons (links) is 
vijf jaar oud. In dit huis (foto onder) wonen we de laatste 16 jaar.  

We wonen in het Noorden van de staat 
Washington, ca. 30 mijl van de kust en 40 
mijl van Vancouver, Canada. Het klimaat 
is net als in Holland. We hebben zeven 
kinderen, twee jongens die in de USA 
wonen, drie meisjes wonen in Canada en 
twee meisjes in de USA. Er zijn 43 klein-
kinderen en 26 achterkleinkinderen 
(Amerika is nog niet vol!). De Heer heeft 
ons rijk gezegend!. Iedereen is van harte 
welkom! Adres: Martin Vreugdenhil, 4610 
Hillview Rd Sumas, WA 98295 USA.” 

1998 1999 



 

 

Westlandsche Courant  
 

Deelvergroting van kaart van  
Cruquius 

Vreugdenhilse laantje 
 

Deze kaart is een deelvergroting van 
de kaart van Hoogheemraadschap 
van Delfland van 1712. Deze kaart 
bestaat uit 24 delen en is gemeten 
door de landmeters Nicolaas en 
Jacobus Cruquius. Op deze kaart is 
tussen het Wilhelminaplein en Patij-
nenburg een stuk land getekend 
waar de naam ‘Vreugdenhilse laant-
je’ in is geschreven.  

In de krant 
 

Ook de Westlandsche Courant deed 
een uitgebreide aankondiging van 
onze familiereünie van dit jaar. Op 
de foto staat naast secretaris Aat 
Vreugdenhil, de organisator van de 
reünie, Abraham Vreugdenhil (C XI 
ae.1) uit ‘s-Gravenzande.  
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Op 7 oktober 2000 combineerden we his-
torie (Vreugdenhilse Boomgaertlaentje en 
foto’s) aan het heden (digitale versie van 
de stamboom). Alle 150 belangstellenden 
kregen een corsage, per tak een andere 
bloem, opgespeld. Naast het zien van 
historische filmbeelden over het Westland, 
zijn er tourtochten gepland. Eenieder kon 
met eigen vervoer een rit maken in de 
naaste omgeving, welke leidde naar het 
Vreugdenhilse Boomgaertlaentje en/of 
naar de Hillwoning. Daarnaast was ook 
een bezoek aan een bloemen-, groente- 
en/of bollenkwekerij mogelijk. Ook een 
bezoek aan bakkerij Vreugdenhil en/of de 
boerderij van Cor Vreugdenhil was moge-
lijk. De kinderen hadden hun vermaak in 
de knutselhoek of op het springkussen 

(zie foto’s linksonder). Voor de ouderen 
etaleerden een aantal Vreugdenhillen hun 
hobby. Het middagprogramma vangt aan 
met een optreden van het kamerkoor van 
de zangvereniging Deo Sacrum uit Poel-
dijk, onder leiding van Evert Wagter. Na-
dat Jasmijn, de winnares van de kleur-
wedstrijd, haar prijs in ontvangst heeft 
genomen (foto rechts), krijgt de heer P.A. 
Smit het woord. De gemeentearchivaris 
van de gemeente Naaldwijk voorziet de 
toehoorders van informatie over het 
Vreugdenhilse Boomgaertlaentje te Naald-
wijk. Vervolgens wordt de originele geo-
grafische kaart uit 1712 door Gerrit 
Vreugdenhil (C XI ar) aan de meest bie-
dende, Cornelis Vreugdenhil (N X ar) ver-
kocht. Bij de uitgang krijgt iedere bezoe-
ker een deelvergroting van de kaart van 
Cruquius. 

R E Ü N I E  7  O K T O B E R  2 0 0 0  

Alstroemeriabedrijf van Frans en Jelle Vreugdenhil 

 2000      



 

 

Boottocht 
 

In het Jaar van de vrijwilliger zijn ook 
de vrijwilligers van de familiestich-
ting getrakteerd op een boottocht 
door de Westlandse wateren. De 
vrijwilligers zijn o.a. de personen die 
zorgen voor de verzending van de 
Vreugdeschakel  en degenen die 
hebben geholpen bij de reünie van 
vorig jaar. 

www.vreugdenhil-online.com 
 

De website van de familiestichting is 
overgegaan naar een nieuwe provi-
der en heeft de passende domein-
naam: www.vreugdenhil-online.com 
gekregen. Op deze manier is de 
website van de familiestichting van-
uit de hele wereld goed te vinden op 
de diverse zoekmachines.  
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In Maassluis wonen Paul en Inge Vreugdenhil-Verhoog (N X al). Uit het fotoalbum van 
Paul zijn foto’s gehaald om met u te delen. We zien een jonge Paul op de foto’s op-
groeien naar zijn huidige status als opa. 

F O T O A L B U M  U I T  M A A S S L U I S  V A N  P A U L  E N  I N G E  V R E U G D E N H I L  

Met zijn moeder Huiberdina Elisabeth van Dorp  

Met vader Arie Vreugdenhil (N IX m)en 
vlnr Paul, Jan (N X am) en Heleen (N IX 

m.1). Een bijzondere foto met vader Arie 
die meestal zelf fotografeerde en op wei-

nig foto’s staat 

Paul op de technische school  Het gezin vlnr Sophia, Inge met op schoot 
Erik en daarnaast Ronald 

Vier generaties vlnr kleinzoon Alèc, dochter Sop-
hia, moeder Huiberdina Elizabeth en Paul zelf  

2001 2002 

Uit tak M hebben we helaas geen foto’s ont-
vangen. Mocht u familie zijn uit deze tak en 
alsnog foto’s voor het archief beschikbaar 
willen stellen, dan houdt de familiestichting 
zich van harte aanbevolen. 



 

 

Printscreen stamboom 

Stamboom 
 

Martijn Vreugdenhil is inmiddels 
webmaster van de website van de 
familiestichting. Een van zijn werk-
zaamheden aan de website was de 
informatie in de stamboom nog toe-
gankelijker te maken. Met een toe-
gangscode kunnen de Vreugdenhil-
len op zoek naar bekende en onbe-
kende familieleden.  

Printscreen website 

Nieuw gezicht website 
 

De webmaster, Martijn, en zijn vader 
Peter hebben veel tijd gestoken in 
een nieuwe professionele uitstraling 
van onze website. Vele uren hebben 
zij gemaakt om de website er flit-
send uit te laten zien en deze goed 
toegankelijk en overzichtelijk te 
maken voor alle bezoekers. Er ko-
men regelmatig complimenten over 
de website binnen via het e-
mailadres: info@vreugdenhil-
online.com, ook van personen die 
niet horen bij de familie Vreugden-
hil. 
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E E N  G R O E N T E G R O S S I E R  U I T  R O T T E R D A M  

Aad Vreugdenhil (N XI x) uit Brielle heeft 
in overleg met zijn zus Jeanne van Har-
tingsveldt-Vreugdenhil onder andere een 
mooie foto van zijn vader Nico Vreugden-
hil (N X y) toegestuurd. In de bijgaande 
brief vertelt hij daarbij dat Nico de oudste 
zoon is uit een gezin van acht kinderen. 
Het gezin bestond uit de ouders Piet 
Vreugdenhil (N IX h) en Adriana Poot, 
twee zoons en zes dochters. Beide zoons 
Nico en Kees hebben hetzelfde vak geko-
zen als hun vader: groentegrossier. Nu 
uitgestorven, toen de schakel tussen vei-
ling en winkelier.  

In de oorlog heeft Nico gevochten op de 
Grebbeberg. Vermoedelijk heeft hij daar 
de meest verschrikkelijke dingen meege-
maakt, maar heeft over die periode nooit 
een woord gesproken. Na een heftig en 
druk leven, vroeg op om ca. 5.00 uur en 
zorgen dat je handel (in hoofdzaak sla, 
tomaten, komkommers en andijvie) hebt, 
is hij op 49-jarige leeftijd aan kanker 
overleden. Aad vertelt dat hij en zijn zus 
nog steeds de fijnste herinneringen aan 
hem hebben en vinden het jammer dat 
hun kinderen nooit van hun opa hebben 
kunnen genieten.  

H U W E L I J K S F E E S T E N  V A N  G E R R I T  V R E U G D E N H I L  E N  J E L I A  A L B A S  

Op 14 november 1928 trouwden Gerrit (N 
XI l) en Jelia in Wateringen. Hun huwelijk 
was gelukkig een lang leven beschoren, 
want hun zoon Sybrand Vreugdenhil (N X 
aj) uit Maasland heeft de foto’s uitgeleend 
van diverse huwelijksfeesten. Allereerst 
de officiële trouwfoto uit 1928 (foto links). 
In november 1968 wordt het 40-jarige 
huwelijksfeest gevierd (foto linksonder). 
De familie is ook nog in de gelukkige om-
standigheid om de 50-jarige bruiloft met  

elkaar te vieren op 14 november 1978 
(foto middenonder). En in november 1983 
viert de familie ook het 55-jarige huwelijk 
van Gerrit en Jelia (foto rechtsonder) . De 
gezondheid van vader Gerrit laat op dat 
moment al te wensen over en hij overlijdt 
in maart 1986 op 81-jarige leeftijd. Jelia 
overlijdt vijf jaar later. 

2003 2004 



 

 

In kleur 

 
Jaap Vreugdenhil heeft vele jaren de 
(eind)redactie gedaan van de Vreug-
deschakel en heeft aangegeven dit 
graag over te willen dragen. Het 
bestuur neemt de verantwoordelijk-
heid van de Vreugdeschakel over en 
binnen het bestuur is Ria aangewe-
zen dit te coördineren. Ook heeft het 
bestuur het uiterlijk aangepakt en 
besloten voortaan in kleur te ver-
schijnen. De opmaak wordt ook in 
eigen beheer gedaan.  

 

Dag naar Schiedam 
 

De personen die zich jaar en dag 
inzetten voor de familiestichting als 
bestuurslid of het verzenden van de 
Vreugdeschakel werden in septem-
ber van dit jaar getrakteerd op een 
dag naar Schiedam. Na museumbe-
zoek en een rondvaart door deze 
mooie stad was het hoog tijd voor 
een drankje op het terras. 
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E E N  T W I J G  A A N  O - T A K  V A N  D E  V R E U G D E N H I L L E N  I N  D E  H A A R L E M M E R M E E R  

Met Cornelis (1845-1932) begint de acht-
ste generatie in het amper drooggemalen 
Haarlemmermeer (1852). De nieuwe pol-
der lokte veel aspirant-boeren, waaronder 
dus Cornelis Vreugdenhil, waarvan helaas 
geen foto beschikbaar is. De volgende 
generaties vormen achtereenvolgens  

(v.l.n.r.): Barend (O XI a) 1870-1933, 
boer, Willem (O X b) 1899 – 1961, vee-
handelaar, Barend Jan (O XI d), 1926, 
jurist, Cornelis Hendrik Pieter (O XI d.2), 
rector van scholengemeenschap,  
Remi, 1991 scholier 

De opeenvolgende beroepen geven een 
markant beeld van een teruglopende 
agrarische samenleving. 

De tekst en foto’s zijn aangeleverd door 
Barend Jan Vreugdenhil, medeoprichter 
van de familiestichting en eerste voorzit-
ter van het stichtingsbestuur. 

G R O E T E N  U I T  B E R G A M B A C H T  

Uit Bergambacht mochten we van Johannes Vreugdenhil (O XI p) 
deze vrolijke familiefoto ontvangen waarop de kinderen van Ja-
cob Vreugdenhil (O X h) en Jacoba Vinke staan. Op de voorste rij 
zitten de drie zussen Klaasje (links), Maria Petronella (midden) 
en Jacoba (rechts). De heren op de achterste rij met hun echtge-
note op schoot zijn Johannes (links) en Gerrit (rechts). De overi-
ge personen op de foto zijn de gehuwde partners. 

S A M E N  1 2 0  J A A R  O U D  

Barend (Bob; O XI h) en Anne-Marie Vreugdenhil-Gehrels uit 
Cruquius vierden in 2006 beiden hun 60e verjaardag. Ter gele-
genheid hiervan hebben ze een mooie familiefoto laten maken. 

2005 2006 
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2678 DG  De Lier 
tel: 0174-516173 (buiten kantooruren) 

Redactie Vreugdeschakel 
Ria Vreugdenhil  
Judith Leysterlaan 21 
2642 CA  Pijnacker 
tel: 015-8804722 
Naar dit adres kunt u ook kopij zenden. 

Webmaster  
Martijn Vreugdenhil  
Pinaskade 42 
2725 EP  Zoetermeer 
tel: 079-3317596 
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Wie weet wordt de volgende reünie in het 
continent van Noord-Amerika gehouden. 
Al sinds 1987 zijn we naarstig op zoek 
naar nakomelingen van Vreugdenhillen, 
die eind 19e en begin 20e eeuw naar dat 
continent zijn geëmigreerd. In 1997 is een 
deel daarvan ingevuld dankzij het werk 
van Wijnand van der Schee (tak K) uit 
Calgary (Alberta, Canada). Wij willen 
graag de vele vrijwilligers die zich, al dan 
niet voor langere tijd belangeloos en soms 
zonder complimentje, voor de fami-
liestichting hebben ingezet bedanken. Wat 
wij de in de toekomst gaan doen hangt 
mede van uw mening af. Reacties dien-
aangaande ziet het bestuur ook met be-
langstelling tegemoet. 

R E Ü N I E S  

V E R S L A G  E N Q U Ê T E  

D E  V R E U G D E N H I L L E N W I N K E L  

Verkrijgbaar na overmaking van het bedrag op Postbank nr.: 53.11.808 aan de 
Familiestichting Vreugdenhil onder vermelding van het desbetreffende artikel, zijn de 
volgende artikelen: 

• 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 

Het bestelde artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak kunt u uw bestelling 
ook afhalen bij onze penningmeester Aat Vreugdenhil, Molenaarlaan 21 in De Lier. 

In 2005 heeft op onze website een enquê-
te gestaan over de Vreugdeschakel en de 
website. Het bestuur wilde graag weten of 
beide communicatiemiddelen voldeden 
aan de verwachtingen van de familiele-
den. In de maanden dat de enquête op de 
website heeft gestaan hebben 27 perso-
nen de vragen beantwoord.  

Vreugdeschakel 
De eerste vraag van de enquête was of de 
Vreugdeschakel gelezen werd. Bijna 77 
procent gaf aan de Vreugdeschakel in zijn 
geheel te lezen. 11,5 procent leest de 
Vreugdeschakel gedeeltelijk. Over de ver-
schijningsfrequentie gaf 77,8 procent aan 
dat drie keer per jaar voldoende is. 11 
procent zou de Vreugdeschakel vaker 
willen ontvangen. Het hoogste rapportcij-
fer dat aan de Vreugdeschakel gegeven 
werd was een 8 (43,5 procent). 4,3 pro-
cent gaf zelfs een 10 en eenzelfde percen-
tage gaf als laagste cijfer een 5. De 
Vreugdeschakel blijkt ook wel eens onder-
werp van gesprek, want maar liefst 64 
procent praat met anderen over ons fami-
lieblad. 

Website 
De eerste vraag over de website begint 
direct met het rapportcijfer. 54,2 procent 
geeft ook de website een 8. Er vallen 
geen tienen, maar 12,5 procent geeft 
zelfs een negen. De helft van degenen die 

de vragen hebben beantwoord, geeft aan 
dat de stamboomgegevens op de website 
kloppen. 42,3 procent heeft de stamboom 
(nog) niet geraadpleegd. Verder heeft 
61,5 procent wel eens digitaal een muta-
tie in de familie of adreswijziging doorge-
geven en 92 procent zal de website of e-
mail hier in het vervolg ook voor gaan 
gebruiken. 

Het bestuur is zich bewust van de lage 
respons, maar deze uitkomst geeft wel 
aan dat het bestuur op de goede weg is 
met de communicatiemiddelen naar de 
familie. Mocht u alsnog opmerkingen of 
aanvullingen op de manier van communi-
ceren hebben, dan kunt u dat door een e-
mail of een bericht per post aan het be-
stuur kenbaar maken. De adressen staan 
vermeld in het colofon rechts op deze 
pagina. 

Uit tak X hebben we helaas geen foto’s 
ontvangen. Mocht u familie zijn uit deze 
tak en alsnog foto’s voor het archief be-
schikbaar willen stellen, dan houdt de 
familiestichting zich van harte aanbevolen. 


