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Jaap had als jongen een vreselijke hekel aan 
school en bracht zijn tijd liever door met 
andere dingen. Zijn grote interesse ging uit 
naar techniek. Al op de lagere school had de 
bovenmeester gezegd: ‘Hij weet het verdomd 
goed, maar hij vertikt het om te leren’. Het 
doorlopen van de MULO in Gorinchem 
dreigde dan ook op een fiasco uit te lopen. Jaaps 
vader, huisarts te Noordeloos, raadpleegde 
een collega die hem adviseerde hem onder 

te brengen in een ‘streng maar warm gezin’. 
Dat kwam er echter niet van. Het nieuwe 
adres van de dwarse leerling werd kostschool 
Phaedo in Bilthoven. Phaedo was gevestigd in 
het woonhuis van de oprichter, de heer F.C. 
Brinkerink, psycholoog, Rembrandtlaan 78. 
De naam van het instituut was afkomstig uit de 
Griekse historie. Phaedo is een personage in een 
stuk met betrekking tot de wijsgeer Socrates. 
 

HERINNERINGEN AAN PHAEDO 1939-1943
Jitte Roosendaal

Jaap	Weenink	werd	in	1925	geboren	in	Noordeloos.	Hij	kwam	in	1939	naar	Bilthoven	om	onderwijs	te	
krijgen	op	Phaedo,	een	kostschool	die	was	gevestigd	op	de	Rembrandtlaan	en	die	van	1941	tot	1943	onderdak	
vond	in	villa	Ensah,	destijds	gelegen	op	het	huidige	Ensahterrein	ten	noordoosten	van	station	Bilthoven.	
Jaap	verbleef	tot	januari	1943	op	Phaedo.	Daarna	ging	hij	terug	naar	Noordeloos.	Na	veel	omzwervingen	
kwam	hij	in	de	jaren	’60	met	zijn	gezin	in	De	Bilt	terecht.	Tegenwoordig	woont	hij	met	zijn	vrouw	in	

verzorgingshuis	De	Bremhorst	in	Bilthoven.	

Ensah was de eerste villa die in het latere Bilthoven werd gebouwd. Het gebouw verrees 
in de jaren 1899-1900 in opdracht van  de heer Ameshoff, directeur van de Nederlandse 
Centraalspoorwegmaatschappij. In 1920 werd de woning verkocht aan een zekere Jean 
Chrétien van Son, die tot zijn overlijden eigenaar van Ensah bleef, waarna Pierre van Son 
de villa in 1944 erfde. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog stond Ensah leeg. Met de 
komst van Phaedo werd Ensah een (kost)schoolgebouw. 
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‘Ik kwam op Phaedo op 9 april, een dag na mijn 
14e verjaardag. Ik kreeg eerst les op MULO-
niveau, maar nadien werd dat de HBS-stof. 
In meerdere kamers van de woning werd door 
leraren op verschillende niveaus les gegeven. De 
heer Brinkerink doceerde zelf ook, voornamelijk 
Grieks en Latijn. Verder herinner ik mij dr. Kist 
voor geschiedenis en dr. Van der Plaats als leraar 
wis- en natuurkunde. De heer De Lange gaf ons 
Engels. Later kwam ook prof. Hahn er nog bij. 
Die gaf Duits en wiskunde en leerde ons ook 
schermen. De heer Hahn was van Tsjechische 
afkomst en was met zijn joodse vrouw naar 

Nederland gevlucht. In 1941, we kwamen toen 
terug van een schoolvakantie, werd Phaedo 
verplaatst naar Ensah op de Soestdijkseweg. 
Brinkerink kon de toen leegstaande villa huren. 
Hij had grootse plannen met zijn instituut.’
 
In het schooljaar 1941-1942  deed de ‘klas’ van 
Jaap de derde en de vierde klas van de HBS 
in 1 jaar. Dat kon omdat die klas maar drie 
leerlingen omvatte. Bijna privéles dus. ‘Wij 
kregen die lessen bijna allemaal overdag. 
’s Avonds zaten alle lesruimten vol met jongens 
van scholen uit de omgeving, zoals het Baarns 
Lyceum, een HBS uit Amersfoort, het Nieuwe 
Lyceum in Bilthoven en nog een school uit 
Utrecht. Die jongens kwamen bij Phaedo hun 
huiswerk maken en kregen uitleg van onze 
leraren. Een soort huiswerkbegeleiding avant 
la lettre. Ook Brinkerink gaf les, vooral aan de 
gymnasiasten. 
 
Phaedo was een instituut op neutrale grondslag, 
maar voor de gelovigen was er respect. Er 
werd vijfenhalve dag in de week les gegeven. 
Woensdagmiddag en zaterdagmorgen incluis. 
De dag begon altijd met sporten, nog voor 
schooltijd. ‘Vaak gingen we hardlopen. Daarna 
ontbijten en om 8.30 uur begonnen de lessen. 
Om 12 uur was er een uur pauze en daarna 

Jaap Weenink anno 2010.
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De heer en mevrouw Brinkerink met een deel 
van de leerlingen van Phaedo achter het huis op 
Rembrandtlaan 78, zomer 1939. 
1 De heer Brinkerink, 2 Mevrouw Brinkerink, 
3 Jaap Weenink, 4 Wouter van Bommel van Vloten, 
5 Ernst Veen, 6 Freddy Stuyvesant Meijen, 7* Constant van 
der Borch (zoon van de burgemeester van De Bilt) 
8* Archibald McLaine Pont, 9 Kees ter Laan, 
10* Floris Heshuizen, 
11* Dolf Heshuizen. 12 Nico Dorresteijn.
*externe leerlingen. 
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hadden we meestal les tot 17.00 uur. 
’s Avonds was er soms les van 19.30 tot 
22.00 uur. Nou had ik een klasgenoot 
met wie ik goed bevriend raakte. Hij 
was een jaar of twee, drie ouder dan 
ik. Zijn naam was Heiko Meischke en 
was een zoon van de hoofdofficier van 
Justitie in Rotterdam. Hij was daar al 
eens van school gestuurd en kwam via 
via in Bilthoven terecht. Heiko was 
dus al wat ouder en hij had de pest aan 
sport. Hij zag op een gegeven moment 
kans om zich aan de sportlessen te 
onttrekken. Dat ging vrij eenvoudig. Op 
een dag bleef hij gewoon in bed liggen 
en zei tegen de sportleraar dat hij niet meer 
meedeed. Hoe het hem gelukt is weet ik 
niet, maar hij was van dat hardlopen af. Het 
hele sportgebeuren verdween trouwens kort 
daarna van het programma.’ 
 
In de periode op Ensah groeide het aantal 
interne leerlingen van Phaedo uit tot zo’n 25. 
Allemaal jongens. Jaap herinnert zich enkele 
namen: ‘Wouter van Bommel van Vloten, 
Ernst Veen, Benno Bink, Nico Dorresteijn uit 
Amersfoort en natuurlijk Heiko Meischke. 
Naast die 25 internen waren er ook leerlingen 
die thuis woonden en overdag aan de lessen 

deelnamen, de zogeheten externen. De internen 
sliepen allemaal in de vele kamers van Ensah. 
Ook de heer Brinkerink woonde er met zijn 
vrouw en kind en hun hond King, een bouvier. 
Mevrouw Brinkerink bestierde de keuken en 
de huishouding van Phaedo. Zij kreeg daarbij 
hulp van twee dames en haar moeder, die ook 
in Ensah woonde. Ik sliep met nog drie jongens 

Villa Ensah. Helemaal boven de slaapkamer die Jaap deelde met 
Ernst Veen, Heiko Meischke en Benno Bink. 
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op een kamer. Wij leerlingen hadden maar een 
kleine rol in de huishouding. Wij moesten enkel 
iedere dag zelf onze bedden afhalen.  
De avonden werden vaak gezamenlijk beneden 
in de salon doorgebracht. Ook de heer 
Brinkerink was daar vaak bij. Soms ook zijn 
vrouw. We mochten ’s avonds ook naar buiten. 
Afhankelijk van je leeftijd moest je dan op 
een bepaalde tijd weer binnen zijn. De later 
ingestelde spertijd maakte aan die vrijheid een 
einde. Niemand mocht toen meer na 20.00 uur 
buiten zijn. Op een avond, de spertijd was toen 
nog niet ingesteld, liep ik met Heiko door een 
van de lanen in Bilthoven toen we twee NSB-ers 

tegenkwamen. ‘Landverraders!’ riep Heiko ze 
toe. Dat wilden die mannen hem betaald zetten. 
Heiko was echter sneller en sterker en gooide 
een van hen over een hek met prikkeldraad. 
De ander ging er toen vandoor. Daarop kregen 
we het wel benauwd, en we zijn langs sluikse 
wegen zo snel mogelijk teruggegaan naar 
Ensah. Gelukkig hadden we elkaars naam niet 
genoemd. Ons avontuur bleef waarschijnlijk 
mede daardoor zonder gevolgen. Ouders 
konden vrij op bezoek komen. Dat gebeurde in 
mijn geval niet zo vaak, want mijn vader was 
huisarts en hij had een drukke praktijk. Een 
bezoek van grootouders was niet toegestaan. 
Als die van mij vanuit Utrecht met de trein 
naar Bilthoven kwamen, ontmoetten wij elkaar 
buiten het hek van Phaedo. Je mocht zo eens 
in de zes weken een weekeinde naar huis. Dan 
fietste ik naar Noordeloos. Maandagmorgen 
moest je dan weer op tijd voor de lessen binnen 
zijn.’
 
Jaap heeft in 1940 het nodige gehoord en gezien 
van de gevechtshandelingen rond vliegveld 
Soesterberg, maar pas enkele jaren later werd 
de oorlog voor hem meer voelbaar. ‘Dat 
begon met de geallieerde bombardementen op 
Duitsland. Op het terrein bij het Heidemeertje 
aan de Jan Steenlaan stond toen FLAK (Duits 

Ook Phaedo ontsnapte niet aan de aandacht van de 
bezetter.
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Op 1 januari 1944 werd het hoofdkwartier van het 88e legerkorps van de bezetter in 
Bilthoven gevestigd. De staf had zijn bivak opgeslagen in villa Zonneheuvel aan de 
Bilderdijklaan, dat omgeven was door een zojuist gereed gekomen bunkercomplex waarin 
onder meer de verbindingsdienst was ondergebracht. De telefoon en telexen in dat complex 
werden bediend door de in grijs uniform gestoken ‘Helferinnen’ van de Wehrmacht, ook 
wel ‘grijze muizen’ genoemd. Deze grijze muizen woonden in villa Phaedo, de intussen door 
velen gebruikte andere naam voor villa Ensah. De spoorlijn Utrecht-Amersfoort en het 
station Bilthoven hadden natuurlijk de nodige belangstelling van de geallieerden die heel 
goed wisten dat op tal van plaatsen in Bilthoven hoge Duitse militairen waren gestationeerd. 
Regelmatig voerden de geallieerde strijdkrachten bombardementsvluchten uit op deze 
omgeving. De hevigste aanval vond plaats op 29 december 1944 door de 146 Wing van de 
2nd Tactical Air Force. Om 12.55 werden de eerste raketten afgevuurd, gevolgd door een 
precisiebombardement. De 56 gelanceerde raketten en de 18.000 kilo bommen richtten 
een enorme schade aan, waarbij het Nieuwe Lyceum en een aantal villa’s volledig werden 
verwoest. Ook villa Ensah kreeg een voltreffer te verwerken en veranderde in een ruïne. De 
grijze muizen waren enkele weken eerder uit het pand vertrokken. Er restte geen andere 
mogelijkheid dan sloop, waartoe in 1945 werd overgegaan.
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luchtdoelgeschut) en zoeklichten. Dan hoorden 
wij ’s nachts de Engelse bommenwerpers met 
zwaar gebrom aankomen en soms konden we de 
geschutscommandanten van de FLAK ‘Feuer!’ 
horen roepen. We hoorden ook de scherven 
van de ontplofte granaten als hagel op ons 
dak vallen. ’s Nachts hoorden we de Engelsen 
en overdag hoorden en zagen we vooral de 
Amerikanen. Die vlogen altijd erg hoog. Op 
een nacht meldde zich tijdens het overtrekken 
van de Engelsen ook een Duitse jager. Die werd 
opgemerkt door de begeleidende Engelse jagers 
en vervolgens neergeschoten. Het vliegtuig 
kwam terecht in de tuin van het huis van 
burgemeester Van der Borch, schuin tegenover 
Jagtlust. Dat huis werd zwaar beschadigd door 
de bom die nog aan het vliegtuig hing.’
 
‘Er zijn bij ons in Ensah nooit Duitse 
soldaten binnen geweest. Je zag wel eens 
Duitse auto’s langskomen, maar we hadden 
niet direct last van de bezetter. Ook hebben 
we steeds voldoende te eten gehad. De echte 
voedselschaarste dateerde uit de tweede helft 
van de oorlogsjaren, maar toen was ik al weg 
uit Bilthoven. Met licht en verwarming hebben 
we ook niet veel problemen gehad. Uiteraard 
moesten de ramen wel verduisterd worden. 
Heel tragisch was de gebeurtenis met een van 

de externe leerlingen. Hij had gespioneerd op 
vliegveld Soesterberg en was betrapt door de 
Duitsers en ter plekke gefusilleerd. Hoe hij bij 
de ondergrondse betrokken was geraakt weet ik 
niet.’
 
Jaap is tot begin januari 1943 op Phaedo 
gebleven. ‘Mijn vader kwam mij ophalen met 
een taxi. Die auto reed op carbidgas. Toen bleek 
ineens dat mijn vader en die van Heiko elkaar 
kenden uit hun studietijd in Utrecht. Mijn 
vader zei tegen die van Heiko ‘wat moeten we 
met die twee feuten’ en ze besloten dat het beter 
was om Heiko mee te nemen naar Noordeloos 
omdat hij daar beter te eten zou krijgen dan 
in Rotterdam. De eerste driekwart jaar wist 
niemand in Noordeloos dat ik weer thuis was. 
Daar kwamen ze pas achter toen ik geleidelijk 
aan op allerlei plaatsen in het dorp ben gaan 
werken. Het contact met Phaedo bleef nog 
enige tijd na mijn vertrek bestaan. Er werd nog 
een keer of drie lesmateriaal toegestuurd, maar 
daarna was het snel over. Ik weet niet precies 
tot wanneer Phaedo nog in Ensah is gebleven. 
Ik dacht dat het tot april 1943 was. Wel weet 
ik dat Brinkerink in het verzet zat en dat hij 
na de oorlog plannen had om naar Brazilië te 
gaan, maar hoe het met hem afgelopen is weet 
ik niet. Nadat Heiko uiteindelijk teruggegaan 
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Ook na de oorlog had de heer Brinkerink nog grote plannen.
Fragment van een bericht in het Dagblad voor Amersfoort van 

14 januari 1948. 

was naar Rotterdam heb ik nog eenmaal contact 
met hem gehad. Ik weet dat hij later naar Nieuw 
Zeeland is geëmigreerd. Ernst Veen is van 1972 
tot 1989 nog burgemeester van Ermelo geweest. 
De rest van de jongens ben ik na mijn vertrek uit 
Bilthoven uit het oog verloren.’
 

Waar Phaedo direct na de periode in Ensah 
werd gevestigd, is onduidelijk. Het was echter 
nog niet over met de ambities van de heer 
Brinkerink. Hij opende in 1948 zijn Jeugdland 
Phaedo in Driebergen. Niet bekend is hoe lang 
dit Jeugdland heeft bestaan.


