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eugdescha 
Een verslag uit Krimpen a!d IJssel 

D XI v (uit Holland) ontmoet D X w (van Curaçao) 
Enkele jaren geleden liet een collega van het Rotterdams Philharmonisch Orkest mij een 
foto zien van een grote zelfbedieningszaak op Curaçao. Met grote letters stond daar 
mijn naam Frans Vreugdenkil op te lezen. Reden voor m'n collega om me lachend te 
vragen of ik bijverdienste op Curaçao had. Benieuwd naar de familieband zocht ik in 
ons stamboek naar gegevens. De Frans Vreugdenbil van Curaçao bleek eveneens van de 
D-tak te zijn. De directe familieband gaat zelfs heel ver terug. Twee artikelen in de 
Vreugdeschakelleverden nog meer details op. 

Omdat het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
in november van het vorige jaar een tournee 
naar Spanje en Curaçao zou maken, nam ik 
me voor te proberen in contact met deze 
V reugdenhil te komen. Het laatste concert van 
het orkest in Spanje werd in Oviedo gegeven. 
Op 19 november vertrokken we 's morgens 
uit deze stad om via Amsterdam door te 
vliegen naar Curaçao, waar we vier dagen 
zouden blijven. 

Hartelijk 
De naam V reugdenhil blijkt op Curaçao een 
begrip te zijn. Noem je de naam, dan weet 
iedereen waar de familie woont. Dankzij de 
bemiddeling van een medewerker van de 
Stichting Muziek Curaçao wordt telefonisch 
contact gelegd en een afspraak gemaakt. 
's Zondags komt Karel Ernesto Vreugdenhil 
me om 2 uur 's middags in mijn hotel 
ophalen. Hij begroet me en heet me hartelijk 
welkom. Voor ons beiden een heel bijzondere 
ervaring: we zijn vreemden voor elkaar en 
toch van dezelfde familie. Hij laat me enkele 
delen van Willemstad zien en ook zijn 
geboortehuis en een villa waarin hij later 

Karel Emesto en 
zijnvrouw Elisa en 
hun twee kinderen 
Callos en Mariella 
en Frans, hun gast 
uit Holland. 

woonde. Nu woont hij met zijn gezin aan het 
Spanisch Water. 
Aan deze baai, waar luxe jachten, komend 
vanuit de gehele wereld, aanleggen, heeft 
kroonprins Willem Alexander, vlakbij het 
huis van Karel Ernesto, een landhuis laten 
bouwen. 
Ook de kennismaking met Frans' vrouw Elisa 
en de kinderen Carlos en Mariella is erg 
hartelijk. In een mum van tijd noemen de 
kinderen me oom en vragen ze of kinderen in 
Holland wel naar school moeten als er sneeuw 
ligt. Onbegrijpelijk voor hen, omdat de 
temperatuur op Curaçao nooit beneden 
twintig graden Celsius komt. Terwijl Elisa het 
avondeten klaarmaakt, maken we met een 
motorjacht een onvergetelijke tocht door de 
baai. 

Met de belofte mij ditjaar in Holland op te 
komen zoeken nemen wij afscheid en brengt 
Karel Emesto mij terug naar het hotel waar ik 
mij voorbereid op het avondconcert 
Met veel plezier denk ik aan deze ontmoeting 
terug. 

Frans 
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Kees Vreugdenbil en het verhaal achter zijn promotie 

De geboorte van een prins van Oranje -prins Constantijn op 11 oktober 1969- blijkt 
achteraf, zij het zonder ook maar het geringste verband, bepalend te zijn geweest voor 
de richting die dr. Cornelis (Kees) Vreugdenkil (0 XI t) uit Geldermalsen bij zijn studie 
over theorieën over opvoeding en onderwijs zou inslaan. 

Een studie die op 18 juni 1992 -zie Vreugde
schakel 23- leidde tot zijn promotie tot doctor 
aan de Universiteit van Amsterdam op het 
proefschrift De Führungslehre van Petersen: 
historisch-pedagogisch tekst- en context
onderzoek van de onderwijspedagogiek van 
het Jenaplan. 
Kees, geboren in 1936 in Zeist, waar zijn 
vader een geregelde vrachtautodienst op 
Rotterdam exploiteerde, wilde graag onder
wijzer worden en werd het ook. 
In 1958 stond hij in Geldermalsen op een 
lagere school voor de klas. Later werd hij 
hoofd( schoolleider) van deze school, die 
inmiddels was omgezet in een zg. Jenaplan
school voor basisonderwijs. 
Kees deed daar heel wat ervaringen op met dit 
onderwijssysteem en publiceerde daarover in 
o.m. het tijdschrift Pedamorfose. 
Maar Kees wilde meer weten over achtergron
den van opvoeding en onderwijs, theorieën, 
systemen en schema's. Kortom, Kees wilde 
studeren. 

Tekeningen 
'Ja, en dan wordt dat prinsje geboren en dat 
levert onverwacht een vrije dag op', herinnert 
hij zich, door de ramen van zijn (tot riante 
studeercel omgetoverd) tuinhuisje naar de 
grijze hemel buiten kijkend. 'Mijn vriend en 
ik besloten te gaan stappen, in Utrecht. 
We kwamen daar terecht in een oude kerk, die 
vol hing met kindertekeningen. 
Als goede schoolmeesters wisselden we 
kritische opmerkingen over die tekeningen 
uit, die met een half oor aangehoord bleken te 
worden door een oudere heer, die plaatsgeno
men had op een der kerkbanken. Heel 
voorzichtig mengde hij zich in ons gesprek en 
vertelde desgevraagd hoe die tekeningen 
ontstaan waren. 
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De man bleek Hartemink te heten en hoofd 
van een school in Utrecht te zijn, de aller
eerste Jenaplan-school in Nederland. 
Ik was erg verrast en wilde wel met 
hem doorpraten 
We maakten een afspraak, onder voorwaarde 

dat ik vooraf een boek zou lezen, geschreven · 
door mevrouw S. Freundenthal, de vrouw die 
eindjaren '50 de Jenaplan-scholen in 
Nederland introduceerde. 
De titel van dat boek was Naar de school van 
morgen en het tweede deel ervan had betrek
king op het Jenaplan. 
Tja, dat sprak mij enorm aan'. 

Kwetsbaar 
Het klikte. Kees haalde in '79 cum laude zijn 
doctoraal wijsgerige en historische pedago
giek aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. 
Zijn promotie vond vorigjaar plaats in 
Amsterdam. 
Als er femand veel geschreven heeft over het 
Jenaplan in Nederland, is hij het. Zijn 
proefschrift gaat dus over de Führungslehre 
van de Duitse onderwijskundige P. Petersen, 
de leer waarop het Jenaplan-onderwijs is 
gebaseerd. (Het heet Jenaplan omdat Petersen 
er tijdens zijn hoogleraarschap in Jena mee 
heeft geëxperimenteerd.) Hoewel Petersen 
zijn ideeën al in de jaren '20 ontwikkelde, 
werd zijn Führungslehre in november '36 
('De maand waarin ik geboren ben: een feit, 
dat je later verrast vaststelt', zegt Kees) 
gepubliceerd, ten tijde van het nationaal
socialistisch bewind. 
Over de verhouding van Petersens leer en de 
ideologie van het nazisme blijken de menin
gen verdeeld. In zijn omvangrijke studie komt 
Kees tot de conclusie, dat de Führungslehre 
op fundamentele punten verschilt van de 
theorieën van nationaal-socialistische 
pedagogen, maar dat Petersens leer wel 
kwetsbaar is in een nazi-omgeving vanwege 
een te weinig kritische opstelling ten opzichte 
van de tendensen van de eigen tijd. 

In de Aula van de Universiteit van Amster· 
dam, de Oude Lutherse kerk, heeft dr. Kees 
VreugdenhiJ na verdediging van zijn proef· 
schrift zijn bul van zijn promotor prof. dr. L 
Dasberg in ontvangst mogen nemen. Naast 
hem zijn paranimfen, de heren PieterQuelle 
(links) en Alex van Emst (rechts). 

Opvoeding 
In een gesprek met Kees over het Jenaplan
onderwijs komt o.m. naar voren, dat in dit 
systeem meer aandacht wordt besteed aan de 
opvoeding van kinderen dan aan het onder
wijs zelf: een opvoeding naar normen en 
opvattingen van de samenleving, waarin de 
kinderen opgroeien. 
Kees wijst daarbij op de hechte relatie met de 
ouders, stelt o.m. datje kinderen, als ze 
initiatieven nemen, altijd serieus moet nemen 
en dat kinderen geneigd zijn om elkaar te 
helpen. Hij geeft aan waarom er groepen in 
plaats van klassen bestaan, legt uit hoe het 
systeem van de Vrije School (Steiner) werkt 
en merkt dan op, dat hij in zijn dagelijkse 
werk niet langer betrokken is bij het Jenaplan
onderwijs. 'Maar de interesse blijft uiteraard 
bestaan' . 

Zondagskind 
Na eerst drie jaar pedagogiek en filosofie te 
hebben gedoceerd aan een lerarenopleiding 
werd Kees pedagoog bij een landelijk 
adviesbureau voor het onderwijs. Dat betekent 
(hard) werken voor het hoger onderwijs, hoge 
scholen en universiteiten, in hoofdzaak 
gericht op vernieuwing van de docentenoplei
ding. Impliciet houdt dat het schrijven van 
studieboeken in. 
Hij zegt: 'Ik ben er met vier bezig. Eind '93 
moeten ze klaar zijn'. 
Hij is daarnaast vaste medewerker van het 
maandblad School en blijkt ook, in het kader 
van de onderwijsvernieuwing in dat land, 
cursussen in het voormalige Oost-Duitsland te 
geven. Een bezig mens, gedreven door een 
grote interesse. Iemand die gelukkig wel met 
erg veel plezier bezig is. Een beetje 'n 
zondagskind, dat nauwelijks van ophouden 
weet, tenzij de klok het dagelijks tijdstip 
aanwijst, waarop hij de racefiets bestijgt en 
richting zandafgraving rijdt waar hij -zomer 
en winter- een duik in het water neemt. Voor 
geen goud zou hij dat willen missen ... 

Tom/Jaap (red.) 



Vreugdenbillen firmanten in firma Vreugdenberg 

Rondlopend op de Floriade in Zoetermeer afgelopen zomer ontdekte Vreugdeschakels 
Tiemen Vreugdenbil tussen bloeiende potplanten een bordje met de aanduiding Firma 
Vreugdenberg- Schipluiden (zie foto). Waarom deze naam als blijkt dat de firmanten 
Vreugdenbil heten? 

Een bordje met de 
aanduiding: 
Firma Vreugden
berg -Schipluiden 
tussen bloeiende 
potplanten op de 
RoriadeinZoeter
meer. 

Ooit startte haar man Huibrecht (K XI ac) in Schipluiden een tuinderij, zo lichtte mevrouw 
T. (Trijntje) VreugdenhiJ ons desgevraagd in. Toen twee zoons, Adam en Huibrecht, zich intern 
in het vak van hun vader wilden bekwamen, kon dat alleen als een tweede bedrijf werd opgezet. 
Dat gebeurde en beide bedrijven werden in één firma ingebracht. 

'Omdat een buurjongen, die Piet van den Berg heette, hard had meegewerkt aan de uitbouw van 
ons bedrijf, werd hij naast de Vreugdenhillen als vierde firmant aangesteld. En natuurlijk wisten 
we dat hiJ (of hille) in het Middeninederlands heuvel of duin betekent. Helaas is Piet van den 
Berg al op jeugdige leeftijd -34- gestorven', vertelde mevrouw Vreugdenhil. 

Schaken is oorlog (3) 
De vorige keer beloofde ik u uit te leggen wat 'aangeraakt verzet' betekende voor 
schakende Vreugdenhilien van de genel'atie die mij is voorgegaan. U moet dan weten dat 
het edele schaakspel wordt gespeeld met stukken -om er enkele te noemen: koning, 
dame, torens, pionnen- waarvan je er een, als het je beurt is, volgens bepaalde regels 
moet verzetten op een bord met 64 vierkantjes. 

Om een stuk te kunnen verzetten -u raadt het 
al- moetje het noodzakelijkerwijze aanraken. 
Zo simpel is dat! Maar -toegegeven, het 
is moeilijk het je voor te stellen- ook 
Vreugdenhillen twijfelden wel eens als ze een 
bepaald stuk ergens anders op het bord had
den gezet. 'Nee, 'k doe 't toch maar niet', 
werd er dan gemompeld en het stuk werd 
weer neergezet waar het eerst stond. 
Om het geschreeuw en getier van de aanvan
kelijk gnuivende VreugdenhiJ aan de andere 
kant te voorkomen, was er dus die afspraak 
gemaakt, dat als je een stuk eenmaal aange
raakt had met de bedoeling het te verzetten, je 
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het ook echt verzetten moest. Maar afspraken 
worden niet altijd nageleefd. Helaas, want 
daardoor hebben mijn broers, mijn zus en ik 
en vele neven en nichten in de jeugdjaren vol
komen onschuldig het juk van de knagende 
onzekerheid moeten meetorsen. Ik kan er nu 
nog wakker van liggen! Want, denk je maar 
eens in, er was weer geschaakt, intensief ge
schaakt, gespeeld op het scherpst van de 
snede. En wéér was het fout gegaan door dat 
ellendige 'aangeraakt verzet'. Met als onheil
spellend gevolg, dat er in het huis van de ene 
V reugdenhil een grommende schaakmeester 
in z'n kamer liep te ijsberen en dat z' n ont
hutste tegenspeler in het huis van de andere 
VreugdenhiJ versuft achter z'n bureau zat. En 
je wist het van de vorige keer en de keren 
daarvoor: het moment zou niet lang op zich 
laten wachten waarop de tot in hun teenwor
tels gekwetste schaakmaniakken verbreking 
van iedere vorm van communicatie met 
tegenpartij VreugdenhiJ en de zijnen zouden 
decreteren, wat 'omgaan met een VreugdenhiJ 
die een andere VreugdenhiJ voor valsspeler 
uitmaakt, dat doet een rechtgeaarde Vreug
denhiJ nooit en te nimmer' . Alsjeblieft, dat 
maakte indruk! Pas jaren later drong het tot 
me door dat deze demagogische uitspraak in
houdelijk eigenlijk van geen hout deugde. 
Maar destijds besefte je dat niet. Je leefde in 
de ban van een koude oorlog tussen twee hui
zen Vreugdenhil, oplaaiing van een soort her-

VAN HET BESTUUR 

leefde Hoekse en Kabeljauwse twisten. En dat 
allemaal om dat ene schlemielige snertregel
tje ... 

Vreselijke tijden, maar .. . ze duurden maar 
kort. Tijdens de eerstvolgende weken werd er, 
als de Vreugdenhillen elkaar tegenkwamen, 
niet geschaakt. Maar ja, het vlees bleek zwak 
en na verloop van tijd, wel met een hoorbare 
aarzeling in z 'n stem, vroeg de ene Vreugden
hiJ aan de andere Vreugdenhil: 'Hé joh, 'n 
potje inzouten?' En terwijl de spanning weer 
merkbaar steeg, werd het bord weer tevoor
schijngehaald en de stukken in slagorde opge
steld. Ja, eerlijk is eerlijk, soms ging het ook 
wel eens niet fout. Maar dan gebeurden er 
weer ander bizarre dingen. Daarover evenwel 
een volgende keer. Jaap (red.) 
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Wens met kerst-/stamboom 

Het ontwerp voor de wenskaart, die het 
bestuur van onze familiestichting in 
december rondstuurde -een op de naam 
Vreugdenbil geënte kerstboom- is ge
maakt door een talentvolle schilderes, die 
door haar huwelijk met Cor Vreugdenkil 
(K XI m) uit Ernst al meer dan 27 jaar 
onze familienaam draagt: Pepita (Pita) M. 
Vreugdenhil-Groen. 

Vanaf haar jeugd heeft ze erg veel plezier in 
tekenen gehad en het zou best eens kunnen, 
dat ze dat te danken heeft aan een opa die erg 
graag schilderde. 
De ontwikkeling van Pita's talent werd pas 
goed zichtbaar nadat ze o.m. de opleiding 
Beeldende creativiteit aan het Instituut voor 
Creatieve Handvaardigheid in Hoenderloo en 
een aantal cursussen had gevolgd. Pita 
daarover: 'Ik ben een jaar of tien geleden als 
amateur met traditionele landschapjes 
begonnen. Sinds pakweg eenjaar of vier 
timmer ik aan de weg en je mag wel zeggen, 
dat zich vooral in de afgelopen twee jaar erg 
positieve ontwikkelingen hebben voorgedaan. 
Ik merk dat ook aan de vraag naar mijn werk' 

Pita is erin geslaagd een eigen stijl te 
ontwikkelen. Als representante van het 
nieuwe realisme -kunstkenners noemen haar 
een van de meest getalenteerde schilders van 
deze stroming- legt zij zich toe op het 

Vreugden h i I kroniek 

(De gegevens hebben ditmaal betrekking op mutaties tussen 1 januari en 30 juni 1992.) 

Geboren 

06-01-1992 te Vlaardingen, Cristel Elisabeth, dochtervan Jacob PieterChristiaan Vreugdenhii(K X 11 aa) en lngrid 
Bakker. 

28-01-1992 te Bellingham (USA), Adrian Martin, zoon van Marvin Andrew VreugdenhiJ (K XI f 7) en Glenda B. 
Berends. 

05-02-1992 Marcia, dochter van Abraham VreugdenhiJ (K XII z) en Johanna C. van Lenteren. 
12-06-1992 te Naaldwijk, Huibert, zoon van Antoni VreugdenhiJ (K XI v 7) en Danie/Ie S.M. van Elteren. 
30-06-1992 te Rotterdam, Sven, zoon van Chrisliaan Cornelis VreugdenhiJ (K XI ah 3) en Christina van den Broek. 

18-02-1992 
22-02-1992 
05-03-1992 
26-03-1992 
29-05-1992 
03-06-1992 

10-01-1992 

08-05-1992 

22-05-1992 

11-06-1992 

12-06-1992 

18-06-1992 

Overleden 

te Helmond, Teuntje Elisabeth Vreugdenhit (K X a 11 ). 
te Delfgauw, Anna Christina Struijk (0 X s). 
te Sneek, Helena Andrea Vreugdenhit (M IX a 2). 
te Delft, Hendrik Arij van Doorne (C IX b 7) . 
te Bruinisse, Abram Vreugdenhit (K XI bh). 
te Zierikzee, Cornelia Vreugdenhit (0 IX b 1 ). 

Getrouwd 

te Naaldwijk, Antje Johanna Vreugdenhit (C XI 11) met 
Philippus J. Hanemaaijer (geboren 24-09-1967 te Maasdijk (Naaldwijk), 
zoon van Ma u rits A. Hanemaaijer en Elisabeth L. de Wintetj. 
te Schipluiden, Janine Vreugdenhit (C X ac 3) met Cornelis G. Veerman 
(geboren 16-09-1966 te Hellevoetsluis, zoon van Jan W. Veerman en 0/ga A. Minne). 
te Venray, Johannes Vreugdenhit (D XI ah 1) met Johanna C.M. Keijsers (geboren 02-05-1967 te 
Vierlingsbeek, dochter van Marinus M.M. Keijsers en Johanna M. W.J. Vink). 
te Utrecht, Gerrit Cornelis Vreugdenhit (0 XI j 1) met Cornelia M. Vader (geboren 25-09-1968 te 
Middelburg, dochter van Piet er Vader en Maria Francke). 
te Sneek, Nancy Vreugdenhit (E X k 1) met Marc Feer (geboren 06-05-1972 te Gorinchem, zoon van 
W.H. Feeren D.P. Mik). 
te Vlaardingen, Jelia lngeborg Vreugdenhit (N X ak 1) met Walter Keemink (geboren 28-10-1959 te 
Vlaardingen, zoon van Hendrikus Keemink en Gomelia A. van der Schans). 

Dank aan allen die hiervoor berichten instuurden. Doet u het ook? 
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Pita in haar atelier thuis met één van haar recente doeken. 

(fijn)schilderen (met olieverf op doek) van 
stillevens. Haar werk is te zien op een 
toenemend aantal exposities. 

Origineel 
Ook als ontwerpster van o.m. wenskaarten 
behaalde Pita eer. De opdracht van het 
bestuur van onze familiestichting -ook al 
kwam die wat laat- heeft ze met veel plezier 
uitgewerkt. Al schetsend kwam het ontwerp 
van een combinatie van kerstboom en 
familienaam uit de verf, waarbij uiteraard de 
associatie tussen kerst- en stamboom mede
bepalend was voor het eindresultaat. 
'Ja, ik ben er een dag of drie vrij intensief 
mee bezig geweest en kan niet anders zeggen 
dan dat ik niet ontevreden ben over wat er 
tenslotte is uitgekomen'. 
Uit tal van reacties uit de familiekring is 
gebleken, dat men de wenskaart erg mooi en 
heel origineel vond. Er was zelfs een familie
lid dat vroeg of hij voor de komende Kerstda
gen en Oud en Nieuw 75 exemplaren (tegen 
vergoeding) kon bestellen ... 

Jaap (red.) 

Personalia 
e Willem Vreugdenhil (N XI o), contact
lensspecialist, behaalde op een onlangs 
gehouden fotowedstrijd tijdens een Euro
pees symposium over contactlenzen in 
Bordeaux in Frankrijk een eerste prijs. Onze 
felicitaties! e Judoka Bram Vreugdenhil 
(C XI ag 3) uit 's-Gravenzande legde begin 
november beslag op de derde plaats bij het 
NK in de klasse 95+. In deze gewichtsklasse 
behaalde hij in 1990 de nationale titel. 
De Westlandsche Courant riep op 26 oktober 
1992judoka Bram uit tot idool. e Nog meer 
over sportieve prestaties: de 14-jarige André 
Vreugdenhil uit Bonsetersdijk won in Israël 
de internationale finale van de Junior Survi
val. Hoe? Dat kunt u zelf zien op dinsdag 11 
mei a.s. op AVRO-tv. 


