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OPNIEUW PHAEDO

Het artikel Herinneringen aan Phaedo 
1939-1943 van Jitte Roosendaal in het 
septembernummer van 2010, heeft een aantal 
reacties en aanvullingen opgeleverd. Hieronder 
hebben we deze reacties en aanvullingen 
gebundeld.

Reactie van dr. J.Ph. Wolff
De eerste reactie is van dr. Wolff. Hij tekent 
aan, ‘dat de heer Brinkerink zich wel psycholoog 
noemde, maar daartoe niet bevoegd was omdat 
hij niet was afgestudeerd in die wetenschap. In 
overeenstemming daarmee waren zijn pretenties 
en onrealistische plannen, waarvan niets is 
terechtgekomen.’

De heer Wolff vervolgt: ‘De heer Brinkerink 
slaagde erin, het vertrouwen te winnen 
van enige invloedrijke personen, zoals de 
toen populaire huisarts M. Brouwer, de pas 
benoemde nieuwe rector van Het Nieuwe 
Lyceum, dr. J. Gunning, en blijkens de foto 
op blz. 68 kennelijk ook de burgemeester van 
De Bilt. De huisarts Brouwer wendde zich ook 
tot mijn vader met het verzoek om financiële 
steun voor de plannen van Brinkerink, die de 

aanmatigende pretentie had, een tegenwicht 
van de Rooms Katholieke internaten zoals het 
Canisius College te Nijmegen te zijn. Ik weet 
niet of mijn vader daarop is ingegaan.’

Verder heeft Wolff bezwaar tegen, ‘de 
commentaarloze weergave van het fragment uit 
het Dagblad voor Amersfoort. Dat bericht als 
iets anders dan onzin te beschouwen, is toch 
wel wat naïef. Tot “de vele problemen waarvoor 
Nederland zich na de Bevrijding geplaatst zag”, 
behoorde immers niet het onderwijsvraagstuk, 
maar de wederopbouw en wat later Indië. 
Dat de heer Brinkerink “de oplossing voor 
alle onderwijs- en opvoedingsproblemen 
gevonden had”, was en is evident als hoogst 
onwaarschijnlijk te beschouwen.’

Tenslotte geeft Wolff in zijn reactie nog wat 
anekdotische informatie:
‘De op de foto op blz. 68 staande Nico 
Dorresteijn en Wouter van Bommel van Vloten 
zaten in 1939 samen met mij in de vierde klas 
van de Van Dijckschool (maar niet meer in de 
5e).
Aan de eveneens in het artikel genoemde Benno 
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Bink bewaar ik goede herinneringen, omdat hij 
als bekwaam pianist met mij op de contrabas 
tijdens SCHC-feesten herhaaldelijk met name 
de titelsong van de film “Laura” ten gehore heeft 
gebracht. Verder is er mijn vroegere klasgenoot 
Wim van der Poel uit Sneek, die kortstondig 
een interne leerling van Phaedo is geweest, en 
die, omdat hij daar naar zijn zeggen niets leerde, 
in 1943 in de tweede klas van Het Nieuwe 
Lyceum werd geplaatst.
In het in 1948 door Brinkerink geopende 
“Jeugdland Phaedo”, in het door hem gehuurde 
kasteel Sterkenburg, werden na enige tijd 
de groepen die taallessen kregen gehuisvest. 
In mijn studententijd speelde ik vaak in een 
gelegenheidsbandje op slotfeesten van die 
cursussen. Later verhuurde Brinkerink het 
kasteel voor feesten en partijen, waarbij ikzelf 
een keer als saxofonist in een jazzband ben 
opgetreden.’

Reactie van mevrouw M. Balk
De tweede reactie is afkomstig van mevrouw 
Balk. Zij heeft een waardevolle aanvulling op de 

namen van de personen op de foto op blz. 68. 
Voor het gemak van de lezer drukken we hierbij 
nogmaals deze foto af met het silhouet waarop 
de personen genummerd zijn. De eerste twaalf 
namen stonden ook al bij de foto in het vorige 
nummer van De Biltse Grift.

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, 13 Jan de 

Muimck Keizer, 14 Valk ter Weeme, 15 Koen Meischke, 
16 Maartje Balk, 17 Miep de Geus, 18 Heiko Meischke 

(neef van de vriend van Jaap Weenink), 19 Jan de 
Geus.  *externe leerlingen. 

Opnieuw Phaedo
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Reactie van Hans de Groot
De derde reactie is van Hans de Groot. Het 
stuk riep bij hem herinneringen op aan hoe hij 
als jongen na de oorlog speelde op het Ensah-
terrein.

‘Bij het lezen van het artikel kwamen ook bij 
mij herinneringen los. Niet als leerling van 
dit internaat, zoals Jaap Weenink. Wel als 
schooljongen. Samen met vriendjes liepen wij in 
1945 door Phaedo, zoals wij dat noemden, naar 
het station om in Utrecht naar school te gaan. 
Het was de kortste weg vanaf de Bilderdijklaan. 
Wij doken tegenover de villa Zonneheuvel 
langs de bunker het bos in en verder langs een 
appelboomgaard. Even later kwam de ruïne van 
Phaedo in het zicht. Overal puin. Alleen een 
schuurtje stond nog overeind. Wij hadden er 
toen nog geen idee van dat deze puinhoop ooit 
ENSAH had geheten en de eerste in Bilthoven 
Noord gebouwde villa was geweest.

Pas in 2003 kwam de naam Phaedo mij 
opnieuw onder ogen. Voor een nieuw artikel 
over huisnamen onderzocht ik de achtergrond 
van de huisnaam Essenburg op Soestdijkseweg 
265 Zuid. In de oude bouwdossiers vond ik een 
brief van 21 januari 1946 van de Begrafenis-
Onderneming F.B. Tap aan Burgemeester 

en Wethouders van De Bilt. Hierin wordt 
verwezen naar een brief van 19 januari waarin 
F.B. Tap het Bureau Huisvesting verzocht om 
hem toestemming te verlenen tot het betrekken 
van de woning op Soestdijkseweg 265 Zuid, het 
tegenwoordige Phaedo.

Al verder zoekend in de oude gegevens over de 
bewoning van Essenburg verscheen als bewoner 
Frans C. Brinkerink, zonder datum van 
inschrijving. Op 16 juli 1945 werd ingeschreven 
als dienstbode Marijke Beuckens, afkomstig 
uit Gaasterland. Vanaf 1 juli 1945 wordt een 
serie jongens ingeschreven. Het is vrij duidelijk 
dat omstreeks die tijd het internaat weer is 
opgestart. 
De heer Frans C. Brinkerink wordt op 14 mei 
1948 uitgeschreven naar zijn nieuwe woonplaats 
Driebergen. De heer F.B. Tap betrekt dan de 
villa en deze krijgt de oude huisnaam Essenburg 
weer terug.’

Aanvulling bronvermelding
Tot slot nog een aanvulling bij het overzicht 
van oorlogsactiviteiten op blz. 71. Hier is 
de bronvermelding weggevallen. Deze moet 
zijn: J.C. Brugman, De Bilt en Bilthoven in 
oorlogstijd, uitgegeven in eigen beheer, 1993.


