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Van de redactie
In dit nummer van De Biltse Grift worden wederom een paar series voortgezet.
In “Herinneringen aan Phaedo 1939-1943” geeft Jitte Roosendaal een korte biografie van Jaap Weenink 
die in de oorlog op de kostschool Phaedo aan de Rembrandtlaan heeft gezeten. Het is het derde verhaal 
in de serie oorlogsherinneringen.
Het stuk “Een onbaatzuchtig wetenschapshistoricus: Eduard Jan Dijksterhuis” van Steven Hagers is een 
volgend verhaal over wetenschappers en geleerden die de gemeente De Bilt als woonplaats kozen.
Het artikel “Ambachtsheren en baronnen op het kerkhof van de Dorpskerk” is het derde deel over de 
graven op het kerkhof bij de Dorpskerk in De Bilt van Wim Krommenhoek.
“Het monument” toont u boerderij Den Eyck.
Het verhaal “Wolven bij De Bilt in de zeventiende eeuw” van Frieda Heijkoop voert de lezer terug naar 
de ruigere tijden in onze gemeente.
In “Van alle eeuwen en overal” beschrijft Leo van Vlodorp dat ook vroeger niet iedere geestelijke van 
onbesproken gedrag was.
In “Kent u de gemeente De Bilt goed?” kunt u uw kennis van onze gemeente wederom testen.
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Herinneringen	aan	Phaedo	1939-1943

 
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.
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In	de	serie	over	geleerden	die	in	de	gemeente	De	
Bilt	hebben	gewoond	deze	keer	een	opmerkelijke	
wetenschapshistoricus.

Eduard Jan Dijksterhuis doorliep in zijn 
geboorteplaats de Rijks HBS, waarvan zijn 
vader directeur was. Daarna volgde het 
staatsexamen gymnasium B. Hij aarzelde tussen 
de klassieke letteren en wiskunde, maar koos 
uiteindelijk voor het laatste. Op 1 juni 1918 
promoveerde hij op het proefschrift Een	bijdrage
tot	de	kennis	van	het	platte	schroevenvlak. Van 
1915 tot 1918 was hij leraar in Groningen, 
maar in 1919 werd hij leraar wis- en 
natuurkunde aan de HBS Willem II in Tilburg. 
Daar bleef hij tot 1953. Al gauw bleek dat 
Dijksterhuis niet echt gekozen had voor of de 
letteren of de wiskunde. Hij bleef beide vakken 
trouw. 

In 1924 publiceerde hij zijn eerste 
wetenschapshistorisch werk Val	en	Worp.	Een	
bijdrage	tot	de	geschiedenis	der	mechanica	van	

Aristoteles	tot	Newton. Dijksterhuis was een 
bescheiden man. Dat bleek al meteen uit dit 
boek. In het voorwoord vermeldde hij dat hij 
zich heeft laten inspireren door het werk van de 
Franse natuurkundige en wetenschapshistoricus 
Pierre Duhem. Hij vermeldde echter niet dat 
hij bewust een correctie op diens methode 
had aangebracht. Het zwakke punt van 
Duhem was namelijk dat hij zelden of nooit 
de oorspronkelijke Griekse of Latijnse teksten 
weergaf, maar alleen de Franse vertalingen, wel 
fraai maar niet altijd nauwkeurig. Dijksterhuis 
gaf steeds het oorspronkelijke citaat en daarnaast 
de Nederlandse vertaling, meer nauwkeurig dan 
mooi, zoals hij zelf zei.

In zijn latere publicaties hield Dijksterhuis 
zich vooral bezig met de geschiedenis van de 
‘mathematische’ wetenschappen: wiskunde, 
mechanica en astronomie. Zijn Vreemde	woorden	
in	de	wiskunde uit 1939 stelde aan de auteur 
niet alleen hoge eisen in wiskundig, maar ook in 
taalkundig opzicht.

EEN ONBAATZUCHTIG WETENSCHAPSHISTORICUS
EDUARD JAN DIJKSTERHUIS

(Tilburg 28 oktober 1892 – De Bilt 18 mei 1965)
Steven Hagers

Een	onbaatzuchtige	wetenschapshistoricus	Eduard	Jan	Dijksterhuis
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In 1943 verscheen een groot werk over 
Simon Stevin, een belangrijke bijdrage tot de 
wetenschapshistorie en de geschiedenis van de 
vaderlandse cultuur. Dijksterhuis moest bij dit 
boek net zo veelzijdig zijn op het gebied van 
wiskunde, mechanica, architectuur, molenbouw, 
Nederlandse taal, logica en boekhouden, als 
bij het onderwerp waarover hij schreef. Het 
lag daarom voor de hand, dat de Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen (KNAW) 
Dijksterhuis later benoemde tot voorzitter van 
de Commissie die uitgave van de werken van 
Simon Stevin ter hand nam.

In De	mechanisering	van	het	wereldbeeld uit 
1950 beschreef Dijksterhuis de overgang 
van de antieke naar de klassiek-moderne 
natuurwetenschap. Voor dit boek kreeg hij 
P. C. Hooftprijs, de staatsprijs voor letterkunde. 
Het heeft lang geduurd voor hij de erkenning 
kreeg die hij verdiende. Zijn vakgebied was 
jong en bovendien bestond er in Nederland, en 
niet alleen in Nederland, een scherpe scheiding 
tussen de humaniora en wis- en natuurkunde. 
De afdeling Letterkunde van de KNAW 
doorbrak in 1950 deze traditionele scheiding 
en nam de wiskundige Dijksterhuis in haar 
gelederen op.
Naast zijn zware taak als leraar, die hij met 

toewijding en nauwgezet vervulde, en naast 
zijn omvangrijke wetenschappelijk werk, was 
hij twintig jaar lang redactiesecretaris van De	
Gids. Hij schreef voor dat tijdschrift talrijke 
artikelen en recensies over zeer uiteenlopende 
onderwerpen. Op die manier droeg hij de 
culturele betekenis van natuurwetenschap en 
techniek in een literair milieu uit, net als in 
zijn zeer beluisterenswaardig voorgedragen 
redevoeringen voor leraren en studenten. En 
als lid van de Onderwijsraad heeft hij zich er 
sterk voor gemaakt op de alfa-afdeling van 
het gymnasium het wiskundeonderwijs zo 
vorm te geven, dat het met de klassieken een 
harmonisch geheel vormt.

In 1953 werd Dijksterhuis in Utrecht benoemd 
tot buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis 
van de wiskunde en de natuurwetenschappen en 
in 1955 ook een buitengewoon hoogleraarschap 
in de geschiedenis van de wiskunde en de exacte 
natuurwetenschappen in Leiden. In 1960 gaf 
hij het Leidse professoraat op en het Utrechtse 
werd in een gewone leerstoel omgezet. Door de 
Duitse (1956) en Engelse (1961) vertalingen 
van De	mechanisering	van	het	wereldbeeld 
werd hij ook in het buitenland bekend. In 
1962 kreeg hij in de Verenigde Staten de 
George Sarton-medaille en in Duitsland de 
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Karl Sudhoff-medaille. Daarmee werd hij 
erkend als een van de groten op het gebied 
van de  wetenschapshistorie. In Nederland 
werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw. Door ziekte was hij in 
zijn laatste moeilijke jaren tot werkeloosheid 
gedwongen. Zelf zei hij het zo: ‘De veerman 
die zovelen overgezet heeft over het diepe water, 
dat de alfa- en de bètawetenschappen van elkaar 
scheidt, moet de riemen voorgoed strijken.’ 

Dijksterhuis was veelzijdiger dan men op 
grond van zijn geschriften zou denken. In 
zijn werk ging hij weliswaar niet verder dan 
Newton, maar ook in de moderne filosofie 
was hij thuis. In 1950 kreeg hij een leerstoel 
in de wijsbegeerte aangeboden. Zonder zich 
te bedenken weigerde hij die. Hij had voor 
de wetenschapshistorie gekozen en die wilde 
hij trouw blijven, al kon hij er geen werk in 
vinden. Zijn liefde voor de Nederlandse taal 
blijkt uit de verzorgdheid van zijn stijl. Uit zijn 
bewerking van het deel over musicologie in de 
Oeuvres	complètes van Christiaan Huygens blijkt 
zijn grote kennis van muziek. Muziek nam in 
zijn leven een belangrijke plaats in. Hij was een 
uitstekend pianist, die regelmatig met vrienden 
thuis musiceerde.

Dijksterhuis was gereserveerd, maar zij die hem 
beter kenden, wisten dat achter de schijnbare 
onbewogenheid een grote gevoeligheid schuil 
ging. Die gereserveerdheid was geen stugheid, 
maar kwam voort uit de vrees anderen lastig 
te vallen met zijn persoonlijke gevoelens en 
aangelegenheden. Deze houding sprak ook uit 
zijn boeken; hij was wars van subjectiviteit en 
hij streefde naar zakelijkheid en objectiviteit. 
Als jonge man al voelde hij zich bijzonder door 
de persoon van Galilei aangetrokken. Om 
Galilei in de oorspronkelijke taal te kunnen 
lezen volgde hij colleges Italiaans en zijn eerste 
publicatie ging over Galilei. Maar hij ergerde 
zich eraan dat biografieën in de geschiedenis van 
de natuurwetenschappen zo vaak hagiografieën 
worden. Hij liet daarom overtuigend zien dat 
Galilei een kind van zijn tijd was en veel minder 
miraculeus dan men gewoonlijk dacht. Een 
patriottische Italiaanse collega verweet hem 
daarom een ‘vijand’ van Galilei te zijn. 

Dijksterhuis was in zijn openbaar optreden 
veeleer een romanticus dan een classicus. Hij 
beschikte in ruime mate over het voor een 
historicus onmisbare vermogen zich in de 
denkwereld van anderen te verplaatsen. Hij 
verwierp de evolutionistische methode, die 
enkel interesse heeft voor het verleden voorzover 
het een voorbereiding is voor het heden, als 

Een	onbaatzuchtige	wetenschapshistoricus	Eduard	Jan	Dijksterhuis
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onhistorisch. Hij koos daarentegen voor de 
fenomenologische methode, die niet alleen oog 
voor de successen maar ook voor de dwalingen 
heeft.

Dijksterhuis’ beschrijving van de 
persoonlijkheid van Simon Stevin lijkt sterk 
op een zelfportret. Wat hij over hem zei is op 
hemzelf van toepassing: ‘Zijn aanleg
en zijn voorliefde mogen voornamelijk uitgaan 
naar de wiskunde, hij doet op velerlei gebied 
met hetzelfde redelijk overleg al het werk, 
dat zijn hand te doen vindt en hij bezit de 
goede gave, ieder onderwerp, waaraan hij zich 
eenmaal gewijd heeft, zolang hij er mee bezig 
is, als het belangrijkste te beschouwen, dat er 
voor hem bestaat.’ Stevin was volgens hem 
‘altijd zeer tolerant’, wars van dogmatisme, een 
‘uitermate redelijk, betrouwbaar en welwillend 
man […] die ieders verdienste gaarne erkende 
[…] die niet in de eerste plaats eigen roem of 
voordeel nastreefde, maar veeleer geneigd was 
voornamelijk tot nut der Ghemeensaeck te 
werken.’ Door zijn wiskundige instelling kende 
Stevin grote waarde toe aan streng logische 
betogen, maar toch meende hij, dat men zich 
ten slotte aan de ervaring moet onderwerpen. 
De natuuronderzoeker in Dijksterhuis gaat 
hierin mee: hij vond het een tekortkoming 
van Descartes en zelfs van de zo bewonderde 

Grieken, dat zij de rede soms de ervaring geweld 
lieten aandoen. 

Eén eigenschap van Stevin ontbrak bij 
Dijksterhuis totaal. Stevin was ‘het prototype 
van de volmaakte technicus’, een ‘doener’ ook in 
het experimenteren. Dijksterhuis’ experimenten 
tijdens zijn natuurkundelessen slaagden lang 
niet altijd. Zijn aanleg en belangstelling lagen 
niet op dat gebied. Hij schreef dan ook weinig 
over de geschiedenis van de experimentele 
natuurkunde en hij was niet thuis in 
scheikunde en biologie. Maar hij maakte nooit 

Prof.Dr. E.J. Dijksterhuis.
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geringschattende opmerkingen over die vakken 
en hij legde steeds de nadruk op het empirisch 
karakter van de natuurwetenschappen tegenover 
de wiskunde.

De studie over Stevin was voornamelijk 
oorspronkelijk historisch speurwerk, de 
meeste andere werken van Dijksterhuis zijn 
meer originele interpretaties of kritische 
samenvattingen van bekende – maar niet 
altijd goed gekende – gegevens. Voor hemzelf 
was het waarschijnlijk het belangrijkst, dat 
zijn geschriften zouden bijdragen tot herstel 
van de harmonie, die in de westerse cultuur 
door de enorme groei van natuurwetenschap 
en techniek in de laatste eeuw teloor dreigde 
te gaan. Er bestaat, volgens Dijksterhuis, een 
wederzijdse vervreemding tussen de alfa- en 
bèta-wetenschappen en daaruit resulteert ‘de 
rampzalige klove tussen de faculteiten, die zulk 
een bedenkelijk kenmerk van de
tegenwoordige universitaire cultuur vormt.’ De 
wetenschapsgeschiedenis kan ertoe bijdragen, 
dat de natuurwetenschap beter ingepast wordt 
in het geheel van de cultuur en dat er meer 
oog is voor het vele, dat de beoefenaren van 
verschillende wetenschappen gemeen hebben. 
‘Het is niet in het heden, dat men een begin 
moet maken met een herstel van het verloren 

contact, maar in het verleden’, want het is 
tegenwoordig praktisch niet mogelijk voor de 
beoefenaars van de alfavakken om met de wis- 
en natuurkunde rechtstreeks contact te
krijgen. Dijksterhuis verweet de dehumanisering 
van de cultuur niet enkel aan de
bètafaculteiten, ook de beoefenaars van de 
alfawetenschappen moesten beseffen, dat de 
samenleving zonder natuurwetenschap en 
techniek ondenkbaar was geworden. Zij waren 
wezenlijke elementen van het menszijn naar 
westerse opvatting; afwijzing uit angst voor de 
toekomst was een gebrek aan Godsvertrouwen.

In 1952 pleitte Dijksterhuis tijdens een 
vergadering van leraren Oude Talen voor de 
mogelijkheid om het wiskundeonderwijs aan 
de alfa-afdeling van het gymnasium zo vorm te 
geven, dat het ‘zonder aan wiskundig vormende 
waarde iets in te boeten, een bijdrage levert tot 
de kennis der Griekse taal, den leerling met 
een belangrijk aspect der Griekse cultuur in 
aanraking brengt en hem een indruk geeft van 
de historische betekenis dier cultuur voor het 
Europese geestesleven.’ Dit kon volgens hem 
door delen van de Elementen van Euclides te 
bestuderen en de wijsgerige achtergrond te 
bespreken. ‘De cultuurhistorische betekenis 
van de wiskunde inzien is voor de alfaleerlingen 

Een	onbaatzuchtige	wetenschapshistoricus	Eduard	Jan	Dijksterhuis
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waardevoller dan een voor hen nutteloze 
verzwakte bètawiskunde. In de toelichting 
op zijn stelling komt kritiek naar voren op de 
eenzijdige training, die de leerling niet dichter 
bij de cultuur van het oude Griekenland brengt 
en die hem bovendien als een vreemdeling 
laat staan in de hedendaagse cultuur. Een 
beeld van de Oudheid, dat de wiskunde en 
de natuurwetenschappen uitsluit, kan niet 
anders dan ‘pijnlijk onvolledig’ heten. ‘De 
getrokken scheidslijn wordt tegenwoordig wel 
als natuurlijk beschouwd, maar deze bestond 
in de Oudheid en vele eeuwen daarna niet. 
Het is een principiële tekortkoming, dat de 
historici, die naast de politieke en militaire 
geschiedenis nu ook de economische en sociale 
omstandigheden de nodige aandacht schenken. 
Aan de andere kant wordt tegenover studenten 
uit de wis- en natuurkundige faculteit wel 
erkend dat, aangezien de natuurwetenschap 
cumulatief-progressief van karakter is, haar 
geschiedenis voor de eigenlijke vakstudie niet 
onmisbaar is, maar er wordt aan toegevoegd, 
dat de beoefenaar der natuurwetenschap 
naast de vakkennis die hij nodig heeft om 
de maatschappelijke functie die hem wacht, 
goed te kunnen vervullen ook behoefte heeft 
aan een juist inzicht in het wezen van de 
natuurwetenschap in het algemeen, in de plaats

zij in onze cultuur inneemt, in de relaties waarin 
zij tot andere wetenschappen staat.’ Dijksterhuis 
vond de wetenschapshistorie voor de scholing 
van de toekomstige docent in de wis- en 
natuurkunde van onmiddellijk belang.

Dijksterhuis noemde de geschiedenis van 
de natuurwetenschappen ‘Clio’s stiefkind’. 
Clio is de muze van het heldendicht en de 
geschiedschrijving. ‘Hoewel onderdeel van de 
geschiedenis, is zij in Clio’s eigen huis niet in 
tel en in het huis der wetenschappen welker 
verleden zij onderzoekt, wordt zij op zijn 
best geduld en wie zich aan haar wijdt, laadt 
gemakkelijk de verdenking op zich, dat hij zich 
moedwillig onttrekt aan zijn eigenlijke taak, de, 
zij het ook nog zo bescheiden, medewerking aan 
de bevordering der actuele wetenschap.’ Maar 
iemand die de kans op een professoraat liet 
voorbijgaan om zich aan het vak van zijn keuze 
te kunnen blijven wijden, stelde zich niet bloot 
aan de verdenking, dat hij zijn eigenlijke taak 
heeft ontlopen. Dijksterhuis blijft daarom een 
voorbeeld van onbaatzuchtige toewijding aan de 
wetenschap in dienst van de gemeenschap. 

Gebruikte literatuur:
Levensbericht voor het Jaarboek 1965 van de 
KNAW door R. Hooykaas.
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AMBACHTSHEREN EN BARONNEN OP HET KERKHOF 
VAN DE DORPSKERK

Wim Krommenhoek

Ambachtsheren	en	baronnen	op	het	kerkhof	van	de	Dorpskerk

Op het kerkhof van de Dorpskerk vinden we 
op het noordelijk deel en pal naast de Kerksteeg 
een grafkelder met de tekst:

VAN EWIJCK
VAN OOSTBROEK EN DE BILT

Dat vraagt om toelichting, want het gaat 
hier om de ambachtsheren van Ewijck van 
Oostbroek en De Bilt. Wie waren deze en wat 
deden ze? Een kort overzicht.

Op 1 mei 1715 werd De Bilt op een veiling die 
georganiseerd was door de Staten van Utrecht 
voor fl. 6100 verkocht aan Antoni Keppel, 
advocaat te Utrecht en sinds 1697 schout van 
De Bilt. Hij mocht zich voortaan Ambachtsheer 
van Oostbroek en De Bilt noemen en had het 
recht schouten, gadermeesters, schepenen, 
kosters, doodgravers alsmede de secretaris, 
gerechtsbode en schipper aan te stellen. Ook 
had hij het recht op een eigen grafkelder en 
een bank in de kerk. Het benoemen van de 
predikant bleef echter voorbehouden aan de 
Staten. Het overheidsgezag werd hiermee een 
bestanddeel van het vermogen van de koper.
In 1744 trad de familie van Ewijck aan, nadat 
Antoni Keppel in 1735 was overleden. Het 
duurde als gevolg van allerlei gekrakeel tussen 
de diverse erfgenamen negen jaar voordat 
Johan Hendrik van Ewijck de heerlijkheid 
De Bilt kocht voor ruim fl. 20.000. Deze 
Johan Hendrik was in De Bilt bekend, want 
hij woonde sinds 1742 in het buitentje 
Vrijheidslust dat naast het buiten Arenberg 
lag. Het is in 1860 afgebroken, alleen de vijver Familiewapen Van Ewijck in de 

Dorpskerk.
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die in de achtertuin lag is overgebleven en ligt 
in de woonwijk Park Arenberg. Hij was ook 
eigenaar van de Ewijckshoeve gelegen langs 
de Soestdijkseweg, halverwege Bilthoven en 
Soestdijk. Dit landgoed was in 1694 gebouwd 
door Justus van Ewijck die het huis naar 
zichzelf vernoemde. In 1774 verhuisde Johan 

Hendrik naar Utrecht en werd in 1782 door 
zijn enige zoon Floris Petrus opgevolgd. Deze 
was advocaat bij het Hof in Utrecht, raad in 
de vroedschap en schepen van de stad. Onder 
zijn bestuur werd een hogere stellingmolen in 
De Bilt gebouwd op de zuidoostelijke hoek 
Hessenweg-Looijdijk, werd een capabele 

Vrijheidslust in 1742 eigendom van  Johan Hendrik van Ewijck. Anno 1830. 
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vroedvrouw aangesteld en kreeg De Bilt in 1793 
zijn eerste brandspuit. Op 6 mei 1889 brandde 
de molen helaas geheel af en werd niet meer 
opgebouwd.
In de Franse tijd waren er de nodige perikelen, 
maar van 1804 tot 1810 kwam er toch weer 
een Van Ewijck in De Bilt. Het was Willem 
Alexander, een zoon van de ambachtsheer, die 
als secretaris van De Bilt optrad. In 1813 werd 
Floris Petrus opgevolgd door Johan Frederik 
van Ewijck die ambachtsheer bleef tot 1831 
toen Daniël van Ewijck aantrad. Deze voerde de 
volledige naam Van Ewijck van Oostbroek en 

De Bilt. Hij was een zeer bekwaam bestuurder 
en bevorderaar van Kunsten en Wetenschappen 
onder koning Willem I.  Hij was ook 
Commissaris van de Koning in Noord Holland 
en later lid van de Raad van State. In 1848 
maakten wettelijke maatregelen een eind aan 
alle ‘heerlijke’ rechten. De titel mocht behouden 
blijven, mits een oudste zoon daarvoor 
belangstelling had. De laatste ambachtsheer, 
Sippo Johan, overleed in 1979 kinderloos 
en daardoor kon de titel niet verder worden 

Daniël Jacob van Ewijck van 
Oostbroek en De Bilt

        1786-1858.

Sippo Johan van Ewijck van De Bilt
1902-1978. 
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overgedragen. Toch leeft de naam van Ewijck 
voort in onze gemeente en daarbuiten omdat 
deze laatste Van Ewijck bij testament de Van 
Ewijck Stichting had opgericht die financiële 
steun verleent aan instellingen en personen 
die zich inzetten voor de bevordering van 
de culturele betrekkingen tussen Nederland 
en Zuid Afrika. Daarnaast bepaalde het 
testament dat de bewoners van verzorgings- 
en verpleegtehuizen in de gemeente De Bilt 
rond zijn geboortedag op 26 november een 
attentie moesten krijgen.

Op een rij gezet hebben de volgende acht Van 
Ewijcks de titel ambachtsheer van Oostbroek en 
De Bilt gevoerd:
1744 - 1782  Johan Hendrik van Ewijck
1782 - 1813  Floris Petrus van Ewijck
1813 - 1830  Johan Hendrik van Ewijck
1831 - 1858  Daniël Jacob van Ewijck van 
Oostbroek en De Bilt
1858 - 1885  Johan Hendrik Floris van Ewijck 
van Oostbroek en De Bilt
1885 - 1886  Gerard Eduard van Ewijck van 
Oostbroek en De Bilt
1886 - 1929  Daniël Jacob van Ewijck van 
Oostbroek en De Bilt
1929 - 1979  Sippo Johan van Ewijck van De 
Bilt. 

Grafkelder Van Ewijck van Oostbroek en de Bilt.

Gebruikte	literatuur
J.W.H. Meijer, Kleine	Historie	van	De	Bilt. De Bilt, 1995.

Detail grafkelder Van Ewijck van Oostbroek en de Bilt.
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Monument

Boerderij Den Eijck ligt aan de Utrechtseweg, 
op de grens tussen De Bilt en Zeist. Het is 
een dwarshuisboerderij met een overstekend 
zadeldak, erachter ligt een stal. Deze boerderij 
kwam in 1851 gereed en is op de plaats van 
een voormalige schuur gebouwd. De boerderij 
verving de oude boerderij, die werd verbouwd 
tot een landhuis, Villa Den Eijck, dat circa 
100 meter dichter bij de Utrechtseweg stond. 
Dit huis is na de oorlog weer afgebroken. De 
boompartij, die vanaf de weg goed zichtbaar is, 
geeft de plaats aan waar de oude boerderij heeft 
gestaan.

De oudstbekende vermeldingen van de 
boerderij, die in oude aktes ook wel ‘Het 
Eijckenhout’ werd genoemd, dateren uit de 
zeventiende eeuw, maar mogelijk stond er al 
eerder een boerderij. Zoals zoveel boerderijen 
in De Bilt hoorde Den Eijck bij het klooster 
van Oostbroek. In 1649 kocht David Godin, 
een patriciër uit Utrecht, de boerderij van het 
klooster.
Den Eijck bleef tot halverwege de achttiende 
eeuw in het bezit van de familie Godin; 

door vererving ging de boerderij daarna over 
naar de familie Utenhove, de eigenaren van 
Rhijnauwen. In 1806 kocht Pieter de Smeth 
van Alphen, de eigenaar van Beerschoten 
en Vollenhoven, de boerderij, die hij tot de 
overplaats van Vollenhoven maakte. Dat is 
sindsdien altijd zo gebleven. Sinds acht jaar is de 
boerderij niet meer als zodanig in bedrijf.

Literatuur:
S. Broekhoven en S. Barends, De	Bilt,	
geschiedenis	en	architectuur. Zeist,1995. p. 223.
Ellen Drees, Boerderijdocumentatie	Historische	
Kring	De	Bilt:	Den	Eijck.
F.M. Heijkoop, ‘Timmeren aan de weg’. Deel 1, 
in: De	Biltse	Grift december 2008. p. 117; Deel 
2, in: Idem, maart 2009, p. 22. 

 
 

MONUMENT: 

UTRECHTSEWEG 18, BOERDERIJ DEN EIJCK
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Wolven	bij	De	Bilt	in	de	zeventiende	eeuw

‘In welk gedeelte van ons Vaderland treft men 
thans nog wolven aan?’ Zo luidde een van de 
vragen in de	Navorscher van 1857, het tijdschrift 
dat een uitwisseling van wetenswaardigheden 
tot doel had. In dit blad, dat maandelijks 
verscheen, konden lezers vragen stellen die waar 
mogelijk door anderen werden beantwoord. Het 
blad had succes: het heeft tussen 1850 en 1960 
bestaan. De vraag naar de wolven was het 310e 
‘Vraagteeken’ in het tijdschrift en werd geplaatst 
op p. 254 van de zevende jaargang uit 1857, 
ingeklemd tussen vragen naar de betekenis van 
het woord ‘isabee’ en over de Kloosterkerk in 
Den Haag. 
De heer Koekoek, de steller van de wolvenvraag, 
moest drie jaar geduld hebben voordat er 
respons kwam. In 1860 werden er op pp. 75, 
76, 200 en 232 verschillende kolommen met 
reacties gepubliceerd, maar of de vragensteller 
daarmee tevreden was, is de vraag. De 
antwoorden hadden namelijk betrekking op 
wolven in Nederland in het verleden en niet in 
de moderne tijd, zoals Koekoek had gevraagd. 
Maar voor de geschiedenis van De Bilt zijn de 

reacties bijzonder interessant, want er werd 
onder andere verwezen naar een wolvenhistorie 
bij De Bilt uit de zeventiende eeuw, die 
indertijd veel indruk heeft gemaakt. Er is zelfs 
een afbeelding van het gruwelijke verhaal 
bewaard gebleven. Wat was het geval? In de 
winter van 1645 op 1646 moeten er in het 
Sticht veel wolven zijn voorgekomen, die in de 
dorpen nogal wat schade aanrichtten. In januari 
1646 vielen vier wolven een jager bij 
De Bilt aan en verslonden de arme man met 
huid en haar, waarna een grote wolvenjacht 
werd gehouden.
Het verhaal werd vermeld door Isaac 
Commelin, in zijn Frederik	Hendrick uit 1652 
(dl. II. p. 205a), hier geciteerd naar de weergave 
in de Navorscher:

‘Den dry-en-twintighsten dito (Januarij) 
wierden de Boeren op de	Bilt, ende van alle 
andere Dorpen in ‘t Sticht Utrecht gemonstert, 
om op de WolveJaght gebruyckt te worden, de 
welcke doen ter tijdt in het voorseyde Sticht 
groote schade deden, ende eenige dagen van 

WOLVEN BIJ DE BILT IN DE ZEVENTIENDE EEUW

Frieda Heijkoop
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De tekst bij de afbeelding in de Staatkundige	historie luidt:
‘Hier ziet men een eenzaam Landgezicht boven Utrecht, op de hoogte van de Bilt, 
alwaar een Jager van vier woedende Wolven aangevallen en jammerlyk verscheurd wordt; 
een weinig verder op ziet men zyne Honden, ten deele door andere Wolven aangevallen, 
ten deele her- en derwaards wegvluchten. 
In ‘t verschiet komt een troep gewapende Boeren uit de omliggende Dorpen aan, 
gaande op de Wolven - Jagt uit.’



88

Wolven	bij	De	Bilt	in	de	zeventiende	eeuw

te voren, met haer vieren, een Jager tot het 
gebeente toe hadden opgegeten.’

Dit verhaal werd dankbaar opgepakt door 
de auteur van een ander geschiedverhaal, 
de Staatkundige	Historie	van	Holland	uit de 
achttiende eeuw, die de geschiedenis nog wat 
uitvoeriger wist te vertellen en er een afbeelding 
aan toevoegde. Ook naar deze bron werd in 
de Navorscher verwezen. In deel 49 van de 
Staatkundige	Historie, dat in 1780 verscheen, is 
op pp. 100 - 101 de volgende passage te vinden:

‘De Wolven moeten in den Winter van ‘t 
voorgaande [ = 1645 ], en in ‘t begin van 
dit Jaar in het Sticht Utrecht, al tamelyk 
menigvuldig geweest zyn, en, naar men 
verhaalt, richtten zy rondom in, of buiten de 
Dorpen groote verwoestinge aan, ‘t welk dan 
ook oorzaak was, dat de Boeren uit de Bilt en 
andere Vlekken op den 23 January gemonsterd 
werden, om op de Wolvenjagt uit te gaan. Vier 
van deeze hongerige en woedende Dieren, 
hadden eenige dagen te vooren eenen Jager 
aangevallen, verscheurd en tot op het gebeente 
toe opgegeeten, ‘t welk een bewys is, dat ze 
geene Schaapen of Hoenders, eenig ander aas, 
waar zy meest opvallen, hadden kunnen vinden. 

Wy neemen ‘t droevig noodlot van deezen Jager 
tot eene stoffe voor onze Plaat.’ 

Er is geen vermelding van dit akelige verhaal uit 
een bron met betrekking tot de geschiedenis van 
De Bilt bekend. Maar dat er in de zeventiende 
eeuw wolven in de omgeving konden 
voorkomen, is helemaal niet onwaarschijnlijk. 
Tot in de negentiende eeuw kwamen er wolven 
voor in Nederland. De laatste wolf in Nederland 
werd in 1845 op de Veluwe doodgeschoten, in 
1897 zou er nog een wolf zijn gezien in Brabant. 
Voor die tijd moeten het er meer geweest zijn. 
In de Beschrijving	der	stad	Amersfoort uit 1760 
door Abraham van Bemmel werd bijvoorbeeld 
over het Sticht in 1592 geschreven: ‘In dezen 
tijd waren in het land groote menigte wolven, 
zulks dat men niet veilig op het lande konde 
gaan.’ In de Navorscher	werden verschillende 
voorbeelden gegeven van vermeldingen van 
wolven in de zeventiende en achttiende eeuw; 
de meeste dieren waren in het oosten van het 
land gesignaleerd. 

Een andere lezer van de Navorscher, die met 
zijn initialen L.J. ondertekende, gaf op p. 200 
van de jaargang uit 1860 nog een achttiende 
- eeuwse aanvulling op wolven in de omtrek, 
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maar dat lijkt, eerlijk gezegd, een wat erg sterk 
verhaal:

‘Omstreeks het jaar 1740 zag mijn oom, 
te paard terugkeerende van een bezoek te 
Maartensdijk naar Utrecht, een wolf slapende bij 
den weg zitten; hij reed hem, zacht stappende, 
voorbij, en toen spoorslags voort. Was het 
misschien een overgebleven gast van den harden 
winter van genoemd jaar?’

De heer Koekoek had uitgebreid antwoord 
gekregen op zijn vraag. Op het ‘Vraagteeken’ 
naar de betekenis van ‘isabee’ daarentegen is 
nooit een reactie gekomen. Ook tegenwoordig 
is dat niet zo eenvoudig te achterhalen, maar 
de moderne tijd brengt toch uitkomst: even 
googelen levert zowaar een treffer op. Een 
isabee was een muts, die gedragen werd bij de 
klederdracht van jonge meisjes, mogelijk alleen 
te Huizen.
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Van	alle	eeuwen	en	overal?

Drs. W.J. Deetman, oud burgemeester van 
Den Haag en oud-minister van onderwijs, 
doet in opdracht van de bisschoppen van 
Nederland als voorzitter van een commissie een 
onderzoek naar de in groten getale gemelde 
seksuele handtastelijkheden van geestelijken 
uit de Rooms Katholieke kerk. Ik las bij toeval 
in het boek Herfsttij	over	Oostbroeks	abdij, 
waaraan de gemeente De Bilt haar ontstaan 
dankt, de volgende in dit kader opmerkelijke 
gebeurtenis. We volgen de letterlijke tekst. Voor 
meer informatie, de bronverwijzingen en nadere 
uitleg zij verwezen naar het boek zelf. 

De persoon, die de beschreven gebeurtenis 
betreft, is Cornelis Anthonisz. Van Utrecht. 
Deze Cornelis is circa 1541 geboren in Utrecht. 
Hij is monnik van Oostbroek in 1569. Onder 
de naam van Cornelis de Molenaer wordt hij in 
dat jaar benoemd tot proost in Klaarwater, een 
Benedictinessenklooster te Hattem. Het blijft 
onduidelijk waarom hij daar benoemd is, want 

hij stond bekend als ‘voortvluchtige monnik, die 
zich onmiskenbaar onledig hield met ketterse 
literatuur. Anticiperend op zijn resterende 
“curriculum” stellen wij (de schrijvers van 
het boek, LvV) vast met een zeer intelligente, 
maar gespleten persoonlijkheid geconfronteerd 
te worden: ijzersterk in het verdraaien van 
de feiten en met een pathologische zucht de 
vermoorde onschuld uit te hangen.’ Cornelis 
Anthonisz. krijgt het ook aan de stok met 
de magistraat van Hattem over door hem 
geweigerde betalingen. Het conflict liep hoog 
op en werd voorgelegd aan de stadhouder van 
Gelderland.
In een ongedateerd verzoekschrift, dat na 20 
april 1578 is verzonden, wenden de priorin, de 
kelderbewaarster en het convent van Klaarwater 
zich tot de stadhouder en kapitein-generaal 
van Gelderland, graaf Jan van Nassau de 
Oude. Krachtens bevel van de abt van Deutz 
bij Keulen, in kwaliteit van visitator-generaal 
van Bursfeld aangewezen op het kapittel in 

VAN ALLE EEUWEN  EN OVERAL? 
Leo van Vlodorp

Uit: M.P.van Buijtenen en A.K. de Meijer OSA, Herfsttij	over	Oostbroeks	abdij. Zeist, 1990.
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Liesborn aan de Lippe van 20-22 april 1578, 
dat in afschrift is toegevoegd, wordt het aan 
de monialen ten strengste verboden om proost 
Cornelis Anthonisz. (van Utrecht, LvV), die 
drie jaren geleden was vertrokken, toe te laten. 
Klaarwater zelf had daar niet de minste moeite 
mee. Naar het rekest inhoudt was de proost 
immers afgezet wegens ‘zijne feijten ende 
oeveldaeden bij zijn eghene professijde jofferen 
beghaen’. Niettemin heeft de gewezen proost 
zich met geweld toegang weten te verschaffen 
en zijn de zusters uitgeweken. Zij verzoeken de 
stadhouder om maatregelen. 
Van gelijke strekking, maar onverbloemd in de 
weergave van de ‘oeveldaeden’ van de proost, 
is het rekest dat de bloedverwanten van twee 
jofferen – een van haar is zeker van adel – tot 
de stadhouder richten. Het zijn Dederik, 
Peter, Johan van Appeltoren (van Apeldoorn) 
en Dithmar Grevinck, Chrystine Grevinck, 
weduwe van seigneur dokter Splytloff en 
Goddert Splyte Loeff. Zij treden op ten gunste 
van Andrea van Apeldoorn en Blyke Grevincx, 
geprofeste monialen van Klaarwater. Zij 
beschuldigen Cornelis Anthonisz. ervan beide 
zusters drie jaar tevoren te hebben verkracht: de 
man nog wel in wiens handen zij de gelofte van 
zuiverheid hadden afgelegd ‘die den Bedt en de 
lofte van eeuwighe reijnicheijt vande voerszeide 

jofferen genaemen, denselven listelicken nacht 
und dach noch jonck van jaeren und der 
werldt onnoosel zijnde naegegaen und totten 
vall gebracht und bij yeder vanden beijden 
(benevens andere schandalen bij hem bedreven) 
vruchte verweckt heeft.’  
Alsof dit alles nog niet genoeg zou zijn, vragen 
de bloedverwanten zich verbijsterd af of zij het 
nu ook nog zullen moeten aanzien, dat hun zo 
gemaltraiteerde verwante monialen opnieuw 
in een van deze onverlaat afhankelijke positie 
zouden komen ‘denselven voer oeghen te zien 
ghaen ende obedientie te sollen leisten.’
Het antwoord op de vraag waarom de monialen 
en haar familie zich dodelijk ongerust maakten 
tegenover deze notoire crimineel, is, hoe 
onvoorstelbaar ook, gemakkelijk te geven. 
Zonder blikken of blozen wendt hij zich in 
kwaliteit van proost van Klaarwater eveneens tot 
de stadhouder van Gelderland onder bijvoeging 
van een notarieel afschrift. Alsof het een bagatel 
betrof, valt hij zelfverzekerd met de deur in huis 
en geeft te kennen: ‘hoe dat hij suppliant duer 
menschelijcke broosheyt gevallen zijnde’ – zo 
simpel is dat – ‘verworven heeft gehadt van  
pauselycker heilichheyt ende vande visitatoren 
van zijnder order brieven van absolutie van 
zijn vorschreven misval.’ Uit de toegevoegde 
notariële akte blijkt hij zich tot herstel in zijn 
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proosdij ook tot koning Philips II te hebben 
gericht. Deze heeft zijn verzoek ingewilligd en 
op 17 april 1578 te Antwerpen een beschikking 
uitgevaardigd. Zij gaat uit van de gepleegde 
misdragingen, maar stelt vast, dat van de kant 
van de orde en van de gesubdelegeerde van de 
paus absolutie zou zijn gegeven, om te vervolgen 
met de mededeling: ‘hebbende hem zedert 
continuelijcken gehouden tot Staveren int 
cloester aldair met goeder deuchden.’ Het blijkt, 
dat de koning zich dan baseert op een uitspraak 
van de Geheime Raad en ‘gesien de bulle 
apostolique nopende de gratie ende dispensatie.’ 
Hij verkrijgt hierop kwijtschelding van straf en 
herstel in naam en faam als tevoren. Aan ieder 
wordt verboden op de zaak terug te komen. 
Aangezien aan alle ambtelijke instanties 
bovendien werd opgedragen op de uitvoering 
van de koninklijke beschikking toe te zien, 
verzoekt Cornelis Anthonisz. in zijn rekest aan 
de stadhouder het verzet tegen hem van de kant 
van Klaarwater te breken en hem het gebruik 
van de proosdij te verzekeren. 
In het rekest stellen de familieleden, die 
kennis droegen van deze beschikking, vast, 
dat gezien het verbod van Bursfeld van 20 
april 1578 om contact te houden met de 
als misdadiger veroordeelde proost, diens 
beweringen over rehabilitatie door de orde en 

de koning ‘obrepticie ende surreptitie (door list 
en vervalsing) bij sinistre uund ten merendiels 
bedecte enarratie’ zijn verkregen. Bovendien 
hadden zij het recht aan hun zijde toen zij ervan 
uitgingen, dat het rescript van Philips II de 
proost alleen zijn misdaad en de erop gestelde 
straffen had vergeven, maar dat er van restitutie 
in de proosdij niet werd gerept. 
Heel langzaam en door tussen de regels door 
te lezen, komt er soms wat opheldering bij de 
serie vraagtekens welke zich bij iedere alinea 
opdringt. Wij verkeren in het ongewisse over 
wat zich moet hebben afgespeeld, toen drie 
jaren tevoren de feiten aan het licht waren 
gekomen. Vertrok met stille trom beschaamd 
de proost eigener beweging naar de Friese abdij 
van Hemelum-Staveren? Het rekest van de 
verwanten leert wel anders. Zij dringen er bij 
de stadhouder op aan de schout van Hattem 
per ommegaande bevel te geven de proost het 
veld te doen ruimen en wel op dezelfde manier 
als dit drie jaar geleden ook was geschied: ‘wie 
oeck toe voerens geschiet uund die geweesene 
proeft int derde jaer zijne possessie evacuiert 
heeft.’ Bij deze verhuizing zijn de posities van 
Oostbroek en Staveren uit de 12e eeuw precies 
in het tegendeel verkeerd. Werden er toen 
Oostbroekers naar het noorden gedirigeerd om 
een strikte regelbeleving te gaan doorvoeren 
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en heette de Laurentiusabdij de ‘kerker’ van 
de orde, nu moest Staveren – dat overigens 
toen een verre van gunstige reputatie had – als 
opvang voor een Stichtse delinquent fungeren. 

Met welke ‘goeder deuchden’ de ex-proost 
van Klaarwater zich in Staveren had onledig 
gehouden, komt naar voren in zijn ‘Joyeuse 
rentree’ in het Gelderse, welke midden in de 
zomer moet hebben plaats gevonden. Het 
spreekt vanzelf, dat de Unie van Bursfeld, 
die zich in Liesborn op het kapittel van april 
1578 in niet mis te verstane woorden over 
het misdadig gedrag had uitgesproken en zijn 
degradatie en bestraffing bevolen, zich niet 
verder onbetuigd kon laten. Op 29 augustus 
1578 roepen de ‘samtliche Colnische Bursfelder 
Union Abten’ de hulp in van de stadhouder. 
Onder verwijzing naar hun veroordeling van 
de proost wegens de verkrachting van onder 
andere de nicht van Peter van Apeldoorn, 
raadsheer van de koning in het hof te Arnhem, 
vragen zij om in te grijpen. De ‘jufferschender’ 
heeft zich onlangs ‘mit einen kriegsknecht 
und seinen bruder gewaitiglich’ toegang tot 
het klooster verschaft, waarop de monialen 
naar haar familie en vrienden zijn gevlucht. 
In het verzoekschrift van de priorin is dit 
aangegeven met de woorden, dat de man ‘medt 

bussen ende anders’ zijn zin had weten door te 
zetten. Ongetwijfeld heeft Cornelis Anthonisz. 
zich daarbij geïnspireerd geweten door de 
schietpartij in Oostbroek toen de ontzetting 
van Roest (abt van Oostbroek, red.) aan de 
orde was. Het mocht er alle schijn van hebben, 
dat aan het verzoek van 29 augustus 1578 
uit Keulen snel gehoor werd gegeven, zodat 
aan het gewelddadig optreden van proost en 
consorten met gelijke middelen een eind ging 
worden gemaakt. Het archief van graaf Jan van 
Nassau bevat immers een concept - met talloze 
doorhalingen en correcties - voor een gezegeld 
bevelschrift, gedateerd op 14 september 1578. 
De graaf draagt daarin Julius Ballochi op om 
met ‘etliche solldaten sovele he darto nodich 
hebben’ naar Klaarwater te gaan om ‘Cornelis 
van Utricht’, daar of waar hij hem mocht 
vinden, te vangen en naar Arnhem te brengen. 
Het meubilair en alles wat wordt aangetroffen 
moet geïnventariseerd en verzegeld worden. 
Het bevelschrift draagt tevens alle ambtsdragers 
op Ballochi in diens taak behulpzaam te zijn 
met ‘wagen ofte meer so het nodig is’. De 
vraag is of dit bevel wel werd uitgevoerd. 
‘Inderdaad is het aan twijfel onderhevig of 
de jacht op de “maraudeur” (plunderaar) wel 
is ondernomen, dan wel is mislukt. … Wij 
zullen niet ver bezijden de waarheid zijn met de 
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veronderstelling, dat de vogel even gevlogen was 
en in Antwerpen doende zijn hoogste troef uit 
te spelen. Hij ziet immers kans op 27 september 
1578 weer te zijnen gunste een koninklijk 
bevelschrift uit te lokken. 
Er bestaat een reactie van 27 september 1578 
op een ongedateerd verzoekschrift “Aenden 
Koninck” van “bruer Cornelis Anthonisz., 
geboiren van Trecht, praist tot Claarenwatere”. 
Onder verwijzing naar ‘s konings beschikking 
van 17 april 1578, welke hem gratie en abolitie 
had bezorgd, beklaagt hij zich “ter plaetse 
sijnder voirscreven proistije comend omme 
hem te begeven in pristinum statum, bevindt 
enen anderen uuijten landen van Westphalen 
daer innen hem zelven geinjungeert te hebben”. 
Deze opponent had naast andere beledigingen 
aan het adres van de koning betoogd aan diens 
bevelschrift geen boodschap te hebben. Cornelis 
Anthonisz. verzoekt daarom, dat aan stadhouder 
en raad opdracht gegeven zal worden conform 
de eerste beschikking te handelen. 
In de in het Frans gestelde marginale 
kanselarijaantekening wordt medegedeeld, 
dat aan de gouverneur en zijn raad in gesloten 
brieven opdracht dient te worden gegeven 
executie te laten volgen in de verleende gratie. 
De datering luidt 27 september 1578 te 
Antwerpen. 

Langzamerhand in de dubieuze affaires van 
de Oostbroeker eraan gewend geraakt ons 
nergens meer over te verbazen, zien wij diezelfde 
dag een gunstige koninklijke beschikking 
verschijnen. Zij gaat uit van de obstructie 
tegen het heraanvaarden van de proosdij 
vanwege “eenen van Westphalen”, waaronder 
wel een van Bursfeld uit benoemde zal moeten 
worden begrepen. Opvallend is echter, dat dit 
hier gebeurd heet te zijn tijdens de driejarige 
boeteperiode van Cornelis Anthonisz. in 
Staveren, terwijl hij in dit laatste rekest daarvan 
geen gewag maakt. Stadhouder en raad van 
Gelre wordt met klem opdracht gegeven de 
brieven van gratie terstond ten uitvoer te leggen 
“nae heure voorme ende inhouden”. 
Men moet in Arnhem bij ontvangst van 
die opdracht wel meer dan vreemd hebben 
opgekeken, in het bijzonder wanneer men 
bedenkt, dat ook Peter van Apeldoorn, neef 
van het slachtoffer Andrea van Apeldoorn, 
als raadsheer lid uitmaakte van het hof. 
Trouwens het ontbrak in dit college niet 
aan geschoolde juristen, die zouden kunnen 
concluderen tot hetgeen in het familierekest 
al ter zake was gesteld. De gratie- en 
abolitieverlening in eerste instantie van 17 
april 1578 was geformuleerd: “sonder enighe 
mention van restitutie der praefstien aende 



95

De Biltse Grift 	 	 	september 2010

priorinne uund andere joufferen te doene”.                                      
Hoe deze afhandeling precies is verlopen blijft 
onduidelijk, maar tijdwinst moet er voor de 
afgezette proost weer hebben ingezeten. …. nog 
op 28 januari 1579 wederom de Keulse abten 
van de Bursfelder Union zich nu tot het hof 
richtten met een ongeveer gelijkluidende brief 
als die van 29 augustus 1578 aan de stadhouder. 
Ook het extract van het kapittelbesluit te 
Liesborn genomen wordt weer toegevoegd, 
terwijl de abten zich verontschuldigen wegens 
de tijdsomstandigheden niet in persoon te 
kunnen komen. Bij ontvangst hiervan op 16 
februari 1579 ging er per ommegaande een brief 
uit aan Klaarwater met afschrift van de abbatiale 
uit Keulen. Aan de abten liet het hof weten te 
wensen, dat de geen krimp gevende proost niet 
alleen afgezet zou blijven, maar ook voor zijn 
“ubeldaet” gestraft zou worden. Wat er nu van 
de zijde van het hof is geschied, komt niet uit de 
verf.
Wij nemen hiermede, althans voor wat Cornelis 
Anthoniszoons Klaarwaterperiode betreft, 
afscheid van deze Lombrosowaardige figuur. 
Te lang haast moesten wij ons met diens 
kwalijke praktijken inlaten. Behalve aan het 
gelukkig slinkend getal der gestoorden, dat in 
ieder klooster per definitie een vergaarbak van 
zedelijk bederf wenst te zien, zal het verder 

elkeen duidelijk zijn hier met een zo goed als 
uniek geval van doen te hebben. Ware dit niet 
zo, dan zouden archivalia van deze teneur in 
groter getale aan het licht zijn gekomen. 
De verdere completering tot een volledig 
signalement kan heel wat korter uitvallen 
aangezien zijn later optreden in de regionale 
geschiedenis en sinds kort zelfs daarbuiten 
enige bekendheid geniet. In die kortheid blijft 
het echter niet minder verrassend. Cornelis 
Anthonisz. van Utrecht, alias Molenaer, moet 
in 1579 van Gelderland uit eenvoudig naar 
zijn vroeger werkterrein zijn teruggekeerd. 
Wij ontmoeten hem dan niet alleen in andere 
functies (in de jaren ’80 van de 16e eeuw zien 
we Cornelis Anthonisz als eerste predikant 
in Zeist, red.), maar hij treedt ook nog onder 
andere naam te voorschijn.’

Aldus M.P.van Buijtenen en A.K. de Meijer 
OSA  in Herfsttij	over	Oostbroeks	abdij. Zeist, 
1990.
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KENT U DE GEMEENTE DE BILT GOED?
TEST UZELF.

Op welk adres treft u dit detail aan? 
Mocht u het niet weten, trek er eens op 
uit; goed voor uw gezondheid en kennis 
van het dorp.
In de volgende aflevering zal de redactie 
u de juiste plaats onthullen.

Oplossing De Biltse Grift juni 2010 is: 
Rubenslaan 9z.

Foto F. Heijkoop 2010.
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