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Woord vooraf

Voordat ik in 2005 onderzoek ging doen naar de Orde van de Ster in het Oosten 
in het interbellum was ik nog nooit op het landgoed Eerde geweest. De ontwikke-
lingen in Nederland rondom deze Orde, met de Indiër Jiddu Krishnamurti aan het 
hoofd stonden in mijn doctoraalscriptie Godsdienstwetenschap centraal. Wie dit 
‘kleine geloof’ tot onderwerp van wetenschappelijk onderzoek maakt, kan niet om 
Philip Dirk baron van Pallandt en de Sterkampen op Eerde heen. Niets deed mij 
toen vermoeden dat tijdens mijn eerste bezoek aan dit fraaie landgoed de basis zou 
worden gelegd voor dit proefschrift. Vier jaar eerder had ik mijn maatschappelijke 
loopbaan van ruim twintig jaar tijdelijk op een laag pitje gezet om aan de Rijksuni-
versiteit Groningen Godsdienstwetenschap te gaan studeren. Menigeen vond het 
een merkwaardige carrièreswitch. Voor mij was het een bewuste keuze en ik ben 
blij de kans gekregen te hebben. Mijn doel was om direct na mijn studie weer terug 
te keren in een fulltime betaalde baan. Dat liep anders. 

Voor mijn scriptie interviewde ik de oudste dochter van Philip Dirk van Pallandt. 
Na mijn afstuderen, stelde zij mij de vraag of ik ervoor zou voelen een biografie van 
haar vader te schrijven. Omdat de levenswandel van de laatste heer van Eerde mij in-
trigeerde, besprak ik mijn gedachte om een wetenschappelijke biografie te gaan schrij-
ven met mijn scriptiebegeleider, Yme Kuiper. Zijn enthousiasme was voor mij een 
grote stimulans om door te gaan met wetenschappelijk onderzoek en de onderzoeks-
master Theology and Religious Studies in Groningen te gaan volgen. Hierbinnen 
schreef ik een onderzoeksvoorstel, onder supervisie van Yme Kuiper en Mirjam de 
Baar, voor een proefschrift over Van Pallandt. Door te kiezen voor een biografie vond 
ik aansluiting bij de door hen geleide facultaire onderzoeksgroep Religie en Biografie. 

Na het afronden van de onderzoeksmaster, in 2006, ben ik geleidelijk aan begon-
nen met het bestuderen van materiaal dat ik van Philips dochters uit het familiear-
chief aangereikt kreeg. Gaandeweg het proces kwamen er steeds meer brieven en 
aantekeningen vanaf de zolder van de Amaliaschuur en uit de kelders van de Eerder 
Esch tevoorschijn. Daarnaast deed ik onderzoek in openbare archieven en voerde 
ik gesprekken met mensen die Philip hadden gekend. Dat werk combineerde ik tot 
2012 met een parttime, betaalde baan. 

Tot mijn grote vreugde werden Mirjam de Baar en Yme Kuiper mijn promotoren. 
Ik kijk met veel genoegen terug op de plezierige, betrokken en constructieve wijze 
waarop zij mij begeleid hebben. Kuiper was inmiddels benoemd tot bijzonder hoog-
leraar in de Religieuze en Historische Antropologie, in 2014 gevolgd door de benoe-
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10 woord vooraf

ming tot bijzonder hoogleraar Historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Mirjam 
de Baar was tot 2016 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar 
Cultuurgeschiedenis van het Vroegmoderne Christendom en is thans werkzaam aan 
de Universiteit Leiden. Ik ben heel erg dankbaar dat zij ook na 2016 beschikbaar bleef 
om tot het einde toe nauw betrokken te blijven bij de totstandkoming van mijn proef-
schrift. Door haar positieve en opbouwende wijze van het geven van feedback, scher-
pe blik, kritische en glasheldere vragen gaf zij mij de kans boven mezelf uit te stijgen. 

Tijdens de vele jaren die de voltooiing van mijn proefschrift in beslag namen, heeft 
Yme Kuiper me uitgedaagd en de kans gegeven het onderzoek op een hoger plan te 
tillen. Hij bleef zijn vertrouwen in de goede afloop behouden en constructief meeden-
ken, ook toen ik door gezondheidsproblemen maandenlang uit de running was. Met 
zijn enorme expertise op het gebied van het adelsonderzoek en de historische buiten-
plaatsen was hij voor mij een belangrijk klankbord en een grote bron van informa-
tie. De inzet van mijn beide promotoren en hun suggesties, zowel op het gebied van 
de compositie als van inhoudelijke bijdragen, waren voor mij van grote waarde. Ook 
hun archiefverwijzingen waren belangrijk, soms zelfs cruciaal voor mijn onderzoek. 

Zoals gezegd, had ik voor mijn biografie de beschikking over persoonlijke stuk-
ken van Philip. Ik ben zijn dochters Erin Oudshoorn-barones van Pallandt en Irthe 
André de la Porte-barones van Pallandt erkentelijk dat zij dit materiaal ter inzage 
wilden geven. Daarnaast waren ze bereid mijn vragen te beantwoorden en spreek-
woordelijke deuren te openen ten behoeve van mijn onderzoek die anders waar-
schijnlijk gesloten waren gebleven. Ook al gaf hun wens om een biografie van hun 
vader te laten schrijven de aanzet tot dit onderzoek, Landgoed als leerschool heb ik 
geheel onafhankelijk van de familie Van Pallandt geschreven. Met veel genoegen 
kijk ik terug op de gastvrijheid van Philips dochters op Eerde en hun niet-aflatende 
interesse in de voortgang. Het is bijzonder spijtig dat mevrouw André de la Porte 
de voltooiing niet meer mee heeft kunnen maken. 

Het onderzoek zelf heb ik ervaren als een sociale aangelegenheid. Het schrijfpro-
ces was daarentegen een veel meer solistische bezigheid. Dat kwam vooral omdat ik 
mijn onderzoek heb uitgevoerd als onbezoldigd buitenpromovendus. In de praktijk 
bleek het een wat ambivalente functie omdat ik als het ware met een been binnen en 
met het andere buiten de universiteit stond. Terugkijkend op het hele proces ben ik 
de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen zeer erkentelijk voor de kans die zij mij bood. Voeg daarbij de hulp van een 
groot aantal mensen die ik gaandeweg het proces heb ontmoet, dan kijk ik terug op een 
boeiende en leerzame tijd. Hierbij denk ik aan alle personen die ik heb geïnterviewd 
en de vele medewerkers en vrijwilligers die mij in de archieven en daarbuiten hebben 
geholpen. Het zou te ver gaan om iedereen bij naam te noemen. Niettemin wil ik 
graag een paar uitzonderingen maken, zonder daarbij iemand tekort te willen doen.

Het trof mij hoeveel goodwill Philip in zijn leven had gekweekt, waardoor ik 
zonder beperkingen een beroep op de geïnterviewden kon doen ten bate van mijn 
onderzoek. De Oudheidkundige Vereniging Den Ham in de persoon van Freek 
Miskotte (de toenmalige voorzitter) heeft een belangrijke rol gespeeld om mij in 
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woord vooraf 11

contact te brengen met een groot deel van hen. Eenzelfde bemiddelende rol vervul-
de ook Jeannet Stokkink van de gemeente Ommen. Ik ben beiden daarvoor zeer er-
kentelijk. Het is erg jammer dat een aantal van de geïnterviewden de afronding van 
mijn project niet meer kon meemaken. Mevrouw Rhee-Luttekes en de familie Ver-
boom ben ik dankbaar voor hun gastvrijheid waardoor ik toegang kreeg tot een van 
de woningen van het Edith-Hof en het Edith Huis in Ommen. Isala Ouderenzorg 
plaatste mijn oproep waardoor ik in contact kwam met de directie, medische staf en 
vele verzorgenden uit Philips jaren in het verpleeghuis De Weezenlanden te Zwol-
le. Ik ben hen dankbaar voor de openhartige gesprekken.

Voor het Canadese deel van mijn onderzoek kreeg ik hulp van Karen Sandford-
Albarda. Met haar kwam ik in 2007 toevalligerwijs in contact via Jan Molema van 
de tu Delft. Hij zou enkele jaren later – in samenwerking met Suzy Leemans – een 
boek over haar vader Jan Albarda en De Groep van Delft publiceren. Aan informa-
tie over de Eerder Esch kon hij mij niet helpen. Wel vertelde hij mij over onderdui-
kers op Eerde tijdens de Tweede Wereldoorlog: de familie Albarda. Hij bracht ver-
volgens het contact tussen Karen en mij tot stand, waar ik hem heel erg dankbaar 
voor ben. Karen bleek, voor Canadese begrippen althans, ook nog eens dichtbij 
Shanty Bay te wonen, waar Philips grootouders Woodward rond 1860 een nieuw 
bestaan opbouwden na hun vertrek uit Engeland. Ongevraagd ging ze voor me op 
pad, vanuit de dankbaarheid die ze voelde voor de gastvrijheid tijdens de onderduik 
op Eerde en de goede herinneringen die haar moeder bewaarde aan de Sterkampen. 
Voordat ik het wist, vond ik boeken over de sociale geschiedenis van Shanty Bay 
in mijn brievenbus plus visitekaartjes van contactpersonen in diverse archieven die 
ze had gesproken over mijn biografieproject en die mij verder konden helpen. Als 
iemand van grote waarde is geweest voor mijn onderzoek naar de Brits-Canadese 
voorouders van Philip, was het Karen.

Susan Campbell, Brenda Wallace, David Rymill en Donald Thomas hielpen mij 
bij het Engelse deel van mijn onderzoek. De medewerkers van de Gedenkstätte Bu-
chenwald waren uiterst behulpzaam om de informatie waar ik naar op zoek was, 
te helpen vinden. Ook de heer Immler van het Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Ge-
heimes Hausarchiv, dank ik hartelijk voor de gegevens die hij mij verstrekte. Jan 
Wigger en Wim de Ruiter van het hco in Zwolle dank ik voor hun hulp om de ka-
dastrale gegevens met betrekking tot de vele bezittingen van Philip inzichtelijk te 
maken. Het archief van Staatsbosbeheer werd voor mij ontsloten door Betsy Mol-
link en ik kon bij Jori Wolf en Jan van Soest terecht met mijn vragen. Bij Vogelbe-
scherming was dat Claire Cazier, die mij van alle informatie voorzag waar ik om 
vroeg. Frank van Bussel gaf mij toestemming om het archief van de Heidemij te 
raadplegen, wat voor mijn onderzoek heel lonend was. Hubert Berkhout van het 
niod, Leen van Berloo van het Krishnamurti Documentatie- en Studiecentrum, Al-
bert de Boer van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Jessica Kostwinder 
en Acklien Lautenbach van het Landschap Overijssel, Jan van der Steen van Scou-
ting Nederland, Suzanne de Vries en Michiel Purmer van Natuurmonumenten hiel-
pen mij aan waardevolle informatie. Ik dank ook Marty Bax, Janet Callow, Han 
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12 woord vooraf

van Bree, Bert Jan Flim, Andrea Kroon, Yehudi Lindeman, Wendela Stork, Ursula 
den Tex, Guusta Veldman en Jolande Withuis voor hun suggesties en zeer bruikbare 
informatie. De Historische Kring Ommen ben ik erkentelijk voor het uitlenen van het 
archief van de Edith Stichting. Gedurende mijn hele onderzoek was de Atheneum-
bibliotheek in Deventer mijn huisbibliotheek en soms mijn werkplek. Daar waar het 
beleid van de bibliotheek richting de gebruikers in de loop van de jaren steeds verder 
versoberde, bleven Patricia Bongers, Ella Hes en Florien Westen standvastig in hun uit-
muntende dienstverlening en klantgerichtheid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. 

Dit boek zou zonder de financiële bijdragen van een aantal fondsen het levenslicht 
niet hebben kunnen zien. Aan het begin van mijn boek heb ik ze bij naam genoemd, 
maar ik wil ze hier nogmaals expliciet bedanken voor hun geldelijke steun. Het be-
stuur van de Werkgroep Adelsgeschiedenis ben ik erkentelijk voor het opnemen 
van mijn biografie in de Adelsreeks. Het team van Uitgeverij Verloren bedank ik 
voor de constructieve en plezierige wijze waarop onze samenwerking vorm kreeg.

Voor vrienden, vriendinnen en oud-collega’s in de privésfeer had ik vaak weinig 
tijd. Ik voel me erg bevoorrecht dat jullie er waren en bleven voor emotionele en 
praktische steun. Ik hoef ze niet allemaal met naam te noemen, omdat ze hun waar-
de voor mij bewust zijn. Toch wil ik ook hier enkele uitzonderingen maken zon-
der wie dan ook tekort te willen doen. Ik dank Aike (1945-2015), Agnes,  Angel, 
Arja, Dorotee, Hannie, Harma, Heleen, Irene, Ivonne, Jan E., Jan S., Joop, Katja, 
Koert, Lieke, Marianne, Mia, Peter, Ralph, Rina, Susan, Tamara, Ton, Veronica, 
Willemien en Wilma (1963-2015) voor hun steun en aanmoediging. Ik bedank mijn 
 ouders voor hun interesse. Irene en Peter bleken bereid mij als paranimf terzijde te 
staan. Peter was een constante factor in het hele proces vanaf het begin tot het eind. 
Hij was mijn klankbord en van onschatbare waarde op het pad dat ik bewandelde. 
Ik ben hem heel erg dankbaar voor alle gesprekken en discussies die we geduren-
de de jaren gehad hebben en voor het lezen van mijn teksten. De heer en mevrouw 
Heeres en de heer en mevrouw Van Overstraten Kruysse ben ik erkentelijk dat ze 
zich betrokken voelden tijdens cruciale momenten in mijn academische vorming. 
Twee personen hebben geen weet van mijn biografieproject. Toch wil ik hen hier 
bedanken. Zonder hun geloof in mijn intellectuele kunnen, had ik het nooit zo-
ver gebracht. Ik bedank J.A. Jonker (1909-2004) en G. Wolf (1945-2015) vanuit de 
grond van mijn hart voor hun vertrouwen.

Zonder de grenzeloze inzet en steun van Susan had ik dit dissertatieproject nooit 
kunnen starten en voltooien. Ze heeft niet alleen de laatste jaren van mijn onder-
zoek financieel mogelijk gemaakt, ze was gedurende het hele proces mijn dagelijkse 
klankbord en bereid vele hand-en-spandiensten te verrichten. De laatste paar jaar 
van mijn onderzoek was ze mijn reisgenote en rechterhand tijdens bezoeken aan ar-
chieven. Haar inzet was voor mij van onschatbare waarde. Ze zag de biografie on-
der mijn handen ontstaan, leefde mee in voor- en tegenspoed en las al mijn teksten 
voordat ik ze aan de promotoren voorlegde. Onze gesprekken en discussies over 
allerlei aspecten uit het leven van Philip waren voor mij heel belangrijk en onverge-
telijk. Deze proeve van bekwaamheid draag ik dan ook wholeheartedly aan haar op.
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Verantwoording

In mijn biografie neem ik de vrijheid de hoofdpersoon aan te duiden met zijn roep-
naam Philip en niet met het meer formele ‘baron van Pallandt’, ‘Philip van Pal-
landt’, ‘Ph. van Pallandt’ of ‘Ph. van Pallandt van Eerde’, waarmee hij officiële stuk-
ken ondertekende. Dat ik voor het gebruik van de voornaam kies, komt niet voort 
uit een gebrek aan respect voor de hoofdpersoon van deze biografie of uit een ge-
brek aan wetenschappelijke distantie en getuigt ook niet van familiariteit. Mijn 
keuze had een praktische reden. Het geslacht Van Pallandt is wijdvertakt en voor 
de lezer wilde ik overzicht houden door Philip met zijn voornaam aan te duiden. 
Ook in de hagiografische levensschets uit 1969 van Henk Prakke wordt de roep-
naam gebruikt, afgewisseld met ‘jonkheer [sic] Philip’. Ik heb er bewust voor geko-
zen om voor alle periodes van Philips leven zijn roepnaam te gebruiken. 

In de citaten uit geschreven teksten volg ik letterlijk het origineel. Waar onder-
strepingen stonden, heb ik die in de tekst gehandhaafd. Wel heb ik op sommige 
plaatsen de spelling aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Waar in de voetno-
ten verwezen wordt naar het familiearchief moet gelezen worden dat het om stuk-
ken gaat uit het particuliere familiearchief Van Pallandt van Eerde. De gebruikte 
afkortingen zijn terug te vinden in de lijst met afkortingen die achterin dit boek is 
opgenomen. Alle foto’s zijn afkomstig uit het particuliere familiearchief Van Pal-
landt van Eerde, tenzij anders aangegeven. Een groot deel van de foto’s uit het fami-
liearchief is gemaakt door Philip zelf. Waar in de voetnoten verwezen wordt naar 
de oudste dochter, de jongste dochter of beide dochters, dan gaat het om de doch-
ters van Philip en Willie van Pallandt van Eerde. Erin Oudshoorn-barones Van Pal-
landt is de oudste dochter, Irthe André de la Porte-barones van Pallandt is de jong-
ste dochter. 
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Inleiding

Het leven van Philip Dirk baron van Pallandt (1889-1979) was nauw verweven met 
twee landgoederen: Duinrell te Wassenaar en Eerde bij Ommen. Beide waren rond 
1900 eigendom van leden van de familie Van Pallandt.1 Op Eerde begon in 1924 de 
Indiase Jiddu Krishnamurti tijdens zogenaamde sterkampen met het geven van le-
zingen voor zijn volgelingen. Duizenden van hen reisden vanuit de hele wereld af 
naar Eerde om hem te horen spreken. Eerde had in die tijd veel weg van een spiri-
tueel geladen landgoed. Alleen al de verschijning van Krishnamurti was voldoende 
om menigten tot stilte te brengen in afwachting van de wijze woorden die hij zou 
gaan spreken.2 Hoe anders was dat op het op zo’n tweehonderd kilometer afstand 
in Zuid-Holland gelegen landgoed Duinrell, waar Philip van Pallandt een deel 
van zijn jeugd had doorgebracht. Daar brulden vanaf de jaren 1930 snelle voertui-
gen tijdens motor- en autoraces.3 Op Eerde ging het om het Hogere en spirituele 
broederschap, op Duinrell om techniek en individueel winnen. Het contrast tus-
sen Duinrell en Eerde was in de jaren 1920 en 1930 groot; het zou in de loop van de 
twintigste eeuw alleen nog maar groter worden. Hoe het met Eerde verder ging als 
landgoed, is geheel en al op het conto te schrijven van Philip Dirk baron van Pal-
landt.

Philip stamde uit een voorname, gefortuneerde, adellijke Haagse familie. Het ge-
slacht Van Pallandt is wijdvertakt en oud, de stamreeks begint in de veertiende 
eeuw. In zijn jeugd woonde hij met zijn ouders en jongere zuster Connie (1896-
1977) een deel van het jaar op de ‘buitenplaats’ Duinrell. Dit huis en de naaste tuin- 
en parkomgeving was onderdeel van een landgoed van 126 hectare dat sinds 1845 

1  Hier wordt onder landgoed verstaan: een tot een visuele eenheid samengevoegd grootgrondbezit, be-
staande uit landbouwgrond of bossen (of beide) dat de eigenaar ervan inkomsten moet opleveren. Meestal 
bevindt zich op het landgoed een kasteel of landhuis, maar noodzakelijk is dit niet. Zie R. van der Laarse 
en Y. Kuiper (red.), Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de ne-
gentiende eeuw (Hilversum 2005) 12-13 en 20-21.
2  Het Vaderland van 30 juli 1931 en Persstemmen over Krishnamurti uitgegeven in 1932 door de Star Pub-
lishing Trust (kdsc).
3  Archief Beeld en Geluid in Hilversum. Zie Polygoonjournaal van 24 september 1933, dragernummer 
weeknummer 334-hre00016922; Polygoonjournaal van 21 december 1936, dragernummer week nummer
365-hre0001dbfa; Polygoonjournaal van 4 april 1937, dragernummer week nummer 381-hre0001C290; 
Polygoonjournaal van 19 september 1937, dragernummer weeknummer 373-hre0001A6A5; Polygoon-
journaal van 10 april 1939, dragernummer weeknummer391-hre0000E164; Polygoonjournaal van 
25 maart 1940, dragernummer weeknummer401-hre00016B9B.
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eigendom was van de familie.4 In de tijd dat Philip hier opgroeide, behoorde Duin-
rell nog tot een heel eigen, afgeschermde wereld van de Nederlandse aristocra-
tie. Philip leek voorbestemd op deze locatie de familiedynastie voort te zetten. Al 
vroeg, op zijn 23e, kreeg zijn leven een andere wending. Hij kreeg een erfenis van 
een achterneef van zijn vader. In 1913 kwam hij in het bezit van landgoed Eerde van 
bijna 1.700 hectare.5 Philip was in één klap grootgrondbezitter op het Overijsselse 
platteland. Hier zou hij het grootste deel van zijn lange leven wonen. 

Duinrell kwam in 1927 via vererving in het bezit van Connie die inmiddels ge-
trouwd was met Philip Jules graaf van Zuylen van Nijevelt (1898-1940), zoon van 
de burgemeester van Wassenaar.6 Gedurende de Tweede Wereldoorlog raakte het 
huis zwaar gehavend en van het ooit zo imposante landgoed was nog slechts een 
schim over. Begin jaren zestig kreeg Connie van zakenman en projectontwik-
kelaar Reinder Zwolsman het aanbod om het landgoed aan hem te verkopen. De 
enige zoon van Connie en Philip, Hugo Robert Joan (1929-2018), wilde het land-
goed echter binnen de familie houden. Hij kocht vanaf 1962 Duinrell in gedeelten 
van zijn moeder en veranderde het landgoed stap voor stap in een modern attrac-
tiepark.7 De plannen om van het huis zelf een spookhuis te maken, werden uitein-
delijk niet uitgevoerd. In 1986 liet Hugo het huis afbreken.8 Heden ten dage trekt 
Duinrell ruim anderhalf miljoen bezoekers per jaar. Het landgoed is nog altijd ei-
gendom van de familie Van Zuylen van Nijevelt. 

Eerde straalde in de jaren rond 1900 nog geheel de macht en rijkdom van de fami-
lie Van Pallandt uit met het gelijknamige imposante kasteel, gelegen tussen dubbele 
grachten, én de brede, door bomen omgeven, oprijlaan. Dat alles lag te midden van 

4  Bij een buitenplaats gaat het om een monumentaal gebouw, kasteel of landhuis, dat samen met bij-
gebouwen en tuin- en parkaanleg een eenheid vormt. De hoofdfunctie van een buitenplaats is het wo-
nen buiten de stad, op het platteland. In vergelijking met een landgoed is de oppervlakte van een buiten-
plaats doorgaans aanmerkelijk kleiner (Van der Laarse en Kuiper, Beelden van de buitenplaats, 12-13 
en 20-21). Door de verkoop van vijftien hectare in 1929 aan de gemeente Wassenaar, die het voor wo-
ningbouw bestemde, is Duinrell sindsdien 111 hectare groot (Gemeente Wassenaar, Bestemmingsplan 
Duinrell 2015 (ontwerp) 31). Zie ook L. Dietz, Duinrell 1935-2010, kroniek van een familiebedrijf 
(Utrecht 2010) 13. 
5  Volgens Natuurmonumenten, de huidige eigenaar, was Eerde in 1913 om precies te zijn 1.667 ha 
groot (Stadsarchief Amsterdam, 999 Archief van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 
1.2.11.5.17.1, aankoop en beheer Landgoed Eerde, inventarisnummer 966). De enige adellijke landgoe-
deren in Nederland die groter waren dan Eerde in de jaren 1930-1940 waren Twickel (Van Heeckeren 
van Wassenaer), Rosendael (Van Pallandt van Rosendael), Amerongen (Van Aldenburg Bentinck), Hee-
ze en Leende (Van Tuyll van Serooskerken) en Ruurlo (Van Heeckeren van Kell). Zie S.W. Verstegen, 
‘Adel en natuurschoon in Nederland 1928-1973’ in: Virtus, Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 16 (2009) 
177-194. 
6  De burgemeester van Wassenaar naar wie ik hier verwijs, was mr. Robert baron van Zuylen van Nije-
velt (1859-1911). Hij was de zoon van mr. Julius Philip Jacob Adriaan (Jules) graaf van Zuylen van Nije-
velt (1819-1894), die na een diplomatieke loopbaan in de jaren 1860 tot 1868 minister van Buitenlandse 
Zaken werd in een gemengd conservatief-liberaal kabinet en vervolgens leider van een conservatief ka-
binet (www.parlement.com; Nederland’s Adelsboek 98 (2013-2014) 245). Connie en Philip trouwden op 
24 augus tus 1921 (Nederland’s Adelsboek 64 (1971) 415-416).
7  De nieuwste attractie is de ‘Triton’, die op 1 mei 2017 opende. Het is een glijbaan van twintig meter hoog 
die via drie megatrechters in het zwembad uitkomt (www.duinrell.nl, geraadpleegd op 9 maart 2017). 
8  Uit door mij gevoerde gesprekken met Hugo Robert Joan graaf van Zuylen van Nijevelt op 15 juli en 
22 oktober 2008. Voor de ontwikkeling van Duinrell zie Dietz, Duinrell 1935-2010. 
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een groot en wonderschoon landgoed. Het heeft ook na de openstelling voor het 
publiek en scoutinggroepen in 1913 weinig van zijn aristocratische grandeur verlo-
ren. Net als Duinrell biedt Eerde heden ten dage veel verpozing, maar dan voor hen 
die aan de hectiek van alledag willen ontsnappen door natuurrecreatie. Het is Phi-
lips enorme betrokkenheid bij dit grootgrondbezit die in mijn biografie royaal aan-
dacht krijgt. De vraag hoe hij ermee omging en vanuit welke ideeën en idealen hij 
dat deed, is een van de rode draden van deze biografie. Zijn inzet voor dit landschap 
wordt nu door de huidige eigenaar Natuurmonumenten voortgezet.9 Het overgro-
te deel van wat ooit Philips Eerde was, mag dan niet meer in het bezit zijn van de fa-
milie, toch wonen hier nog altijd nazaten van hem. 

In de geschiedenis van Duinrell en Eerde weerspiegelt zich niet alleen de Werde-
gang van de familie Van Pallandt, maar deze werpt ook licht op de grote verande-
ringen die adellijke landgoederen in de twintigste eeuw in Nederland ondergingen. 
In mijn biografie zal ik deze verandering vooral belichten vanuit het perspectief van 
eigenaar Philip. Hij was de laatste in een lange reeks van edelen uit het geslacht Van 
Pallandt die zich vanaf 1706 eigenaar van Eerde mochten noemen. Philip wilde het 
landgoed graag zo ongerept mogelijk in stand houden maar moest de nodige pro-
blemen overwinnen om dit te realiseren. Welke doelen had hij daarbij voor ogen en 
in hoeverre waren zijn keuzes mede bepaald door zijn adellijke afkomst? Maakte 
hij zich écht los van zijn sociale herkomst en wilde hij dat? Wat betekenden zijn hu-
welijks- en gezinsleven voor hem? Wat was voor hem de aantrekkingskracht van de 
levensfilosofie van Jiddu Krishnamurti? Ook op deze geheel op hemzelf gerichte 
vragen heb ik getracht in mijn biografie een antwoord te geven. 

De positie van de adel – in Europa, maar ook in Nederland – veranderde na af-
loop van de Eerste Wereldoorlog voorgoed. Adellijke families en individuen kre-
gen in de loop van de twintigste eeuw te maken met ingrijpende veranderingen in 
de samenleving en cultuur. Een groot deel van de adel paste zich aan en wist zijn 
elitepositie te behouden door het volgen van een universitaire opleiding, zo blijkt 
uit onderzoek.10 De Nederlandse samenleving was in de jaren tussen de beide we-
reldoorlogen verzuild en mensen van adel bleven nog lang binnen de zuilen. Daar-
bij trouwden ze hoofdzakelijk in eigen adellijke kring. Dit brengt mij bij een heel 
centrale vraag van mijn biografie: in hoeverre is Philip te beschouwen als een repre-
sentant van zijn peer group, de Nederlandse adel, in de eerste helft van de twintig-
ste eeuw? In welk opzicht bleef zijn leven gestempeld door zijn adellijke afkomst; 
maar ook: waarin volgde hij meer zijn eigen weg? Maakte hij, met andere woorden, 
eigen keuzes? Terecht heeft de Amerikaanse socioloog C. Wright Mills er ooit op 

9   Dit blijkt uit de onlangs verschenen dissertatie van Michiel Purmer (M. Purmer, Het landschap be-
waard. Natuur en erfgoed bij Natuurmonumenten (Hilversum 2018) 180). 
10  Zie J. Dronkers, De maatschappelijke relevantie van de hedendaagse Nederlandse adel (Amsterdam 
2000) en Y. Kuiper, N. Bijleveld en J. Dronkers (eds), Nobilities in Europe in the 20th century. Reconver-
sion strategies, memory culture and elite formation (Leuven 2015). Voor de bijdragen inzake de Neder-
landse situatie zie N. Bijleveld, ‘The revival of the Dutch nobility around 1900’ en Y. Kuiper, ‘Memory, 
residence and profession. Aspects of the process of reconversion of a Dutch noble family in the twentieth 
century’ (ibidem, 97-148).   
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gewezen dat het leven van elk individu een ingewikkeld samenspel is van biografie, 
sociale structuur en geschiedenis.11

Biografie

Mijn dissertatie is opgezet als een wetenschappelijke, vooral op basis van beschik-
bare archivalia en ten dele op vraaggesprekken gebaseerde, biografie. Een weten-
schappelijke biografie heeft volgens Jan Fontijn, de biograaf van Frederik van Ee-
den, een dualistisch karakter omdat het formeel en inhoudelijk een combinatie is 
van wetenschappelijke verhandeling en literair verhaal. In de biograaf worstelt, al-
dus Fontijn, ‘het inventieve, scheppende instinct van de verhalenverteller met het 
ideaal van een historisch en objectief document’.12 Ik voelde mij bijzonder aange-
sproken door zijn opvatting dat de biografie een brug kan slaan tussen de weten-
schappelijke gremia en de geïnteresseerde lezer indien er tegelijk rekening wordt 
gehouden met de eisen van wetenschappelijkheid van het academische forum en die 
van leesbaarheid voor het grote publiek.13   

Bij de vraag hoe ik mijn biografie vorm wilde geven, heb ik het gedachtegoed van 
de Amerikaanse historicus James Clifford voor ogen gehad.14 Hij onderscheidt een 
vijftal typen van biografieën, uiteenlopend van een chronologische opsomming van 
feitenmateriaal tot een geheel fictionele biografie.15 Het type dat mij het meest aan-
spreekt, is de wetenschappelijk-historische biografie die zich kenmerkt door zorg-
vuldige selectie van bronnen en gebruikmaking van chronologie en historische 
context. De biografie die ik heb geschreven, past binnen dit type. De Groningse 
hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de Biografie Hans Renders, biograaf van 
onder meer Jan Campert en Jan Hanlo, maakt onderscheid tussen de genres high 
en low biography.16 ‘Low’ staat hier voor gebruikmaking van literaire effecten en 
kwaliteiten van fictie waarbij bronnenmateriaal ondergeschikt is aan de overtui-
gingskracht van het verhaal. Bij ‘high’ staat biografisch onderzoek gebaseerd op 
verifieerbare bronnen centraal. Mijn biografie past vooral in het laatstgenoemde 
genre. Zoals de historica Annejet van der Zijl schreef in haar biografie van Annie 
M.G. Schmidt staat ook in mijn biografie ‘wetenschappelijk’ voor ‘verifieerbaar 

11  C. Wright Mills, The sociological imagination (New York 1959) 6.
12  J. Fontijn, ‘Wetenschap en biografie, ten geleide’ in: Biografie Bulletin 6 (1996) 1-4, aldaar 3. Fontijn 
maakt een duidelijk onderscheid tussen het wetenschappelijke werk, waarmee hij het moeizame proces 
van het verzamelen en interpreteren van het bronnenmateriaal en werken met theorieën en methoden af-
komstig uit de psychologie, sociologie of cultuurgeschiedenis bedoelde, en de meer artistieke of literaire 
kanten van het schrijven van een biografie waartoe hij het structureren en vormgeven van het materiaal re-
kende (J. Fontijn, De Nederlandse schrijversbiografie (Utrecht 1992) 48). 
13  Fontijn, ‘Wetenschap en biografie’, 1-4.  
14  J.L. Clifford, From puzzles to portraits. Problems of a literary biographer (Londen 1970).
15  Ibidem, 83-89.
16  H. Renders, De zeven hoofdzonden van de biografie. Over biografen, historici en journalisten (Am-
sterdam 2008) 17-18.
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bronnenmateriaal’.17 Zo is mijn proefschrift tot stand gekomen op basis van ego-
documenten en uitgebreid archief- en literatuuronderzoek.18 Ter aanvulling op dat 
bronnenonderzoek, waar ik nog nader op terug kom, heb ik ook gebruikgemaakt 
van oral history. 

Voor mijn onderzoek had ik de beschikking over door Philip zelf op latere 
leeftijd op schrift gestelde herinneringen. Ik heb mij afgevraagd wat die ons/mij 
konden vertellen over zijn adelsidentiteit en identificaties. Volgens de historicus 
Willem Frijhoff is identiteit een kenmerk van een individu waarin de ordeningsbe-
ginselen van dat individu weerspiegeld worden en tevens herkenbaar zijn aan diens 
handelen.19 Identiteit verwijst volgens hem niet alleen naar de feitelijke eigenschap-
pen en het feitelijke handelen, maar ook naar het identiteitsbesef, het beeld dat het 
individu daar zelf van heeft, kortom zijn zelfbeeld. Hoe anderen naar dat individu 
kijken, kunnen we zijn of haar ‘imago’ noemen. Omdat een individu zich met ver-
schillende zaken kan identificeren, kies ik ervoor om, zoals nu heel gebruikelijk is, 
te spreken over de meervoudige identiteit van een persoon.20 Dat geldt ook voor 
Philip. Juist bij personen afkomstig uit de adel wordt dit laatste regelmatig over het 
hoofd gezien. Niet in het minst omdat het bij de adel om een geboorte-elite gaat: je 
wordt immers geboren als adellijk persoon. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je 
er geen andere identificaties op nahoudt of dat het van adel zijn per definitie het be-
langrijkste deel van iemands identiteit is. 

17  A. van der Zijl, Anna: het leven van Annie M.G. Schmidt (Amsterdam 2002) 9. Voor een (actueel) de-
bat over de vele vormen voor een wetenschappelijke biografie en specifiek over de biografie van Jan Wol-
kers door Onno Blom zie de artikelen van Marita Mathijsen (emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse 
Letterkunde) en Willem Otterspeer (emeritus hoogleraar Universiteitsgeschiedenis) in het nrc van 17 en 
20 november 2017. De discussie spitste zich met name toe op het al dan niet wetenschappelijke karakter 
van de biografie en de vraag of de auteur in zijn streven de gebiografeerde ‘van binnenuit te beschrijven’ 
voldoende wetenschappelijke distantie had betracht.
18  Een egodocument is een (schriftelijke) bron waarin iemand een persoonlijke getuigenis aflegt. De au-
tobiografieën en memoires zijn een belangrijke categorie. Het begrip werd in de jaren vijftig van de twin-
tigste eeuw geïntroduceerd door de historicus Jacob Presser.
19  W.Th.M. Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef. De historicus en de spanning tussen verbeelding, be-
noeming en herkenning’ in: bmgn – Low Countries Historical Review 107 (1992) 623-624, geraadpleegd 
via http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3590. De persoonlijke identiteit heeft twee componenten: een in-
dividuele en een sociale. Een individuele identiteit bestaat niet alleen uit individuele kenmerken zoals 
naam, leeftijd, sekse, uiterlijk en karakter, maar ook uit kenmerken die het gevolg zijn van sociaal handelen 
en waarmee een individu zichzelf onderdeel maakt of wil maken van verschillende, elkaar mogelijk (deels) 
overlappende groepen. Te denken valt aan bijvoorbeeld familie, religie, huwelijk, verenigingen, beroep 
en politiek. Met behulp van beide componenten schept een individu binnen de fysieke en fysische moge-
lijkheden een beeld van zichzelf, presenteert dat, reageert op de terugkoppeling door anderen en past het 
beeld eventueel aan (ibidem, 622-623). 
20  Vergelijk C. Brinkgreve en B. van Stolk, Van huis uit. Wat ouders aan hun kinderen willen meegeven 
(Amsterdam 1997) en C. Brinkgreve, De ogen van de ander. De sociale bronnen van zelfkennis (Amster-
dam 2009). De auteurs gebruiken ideeën van Bourdieu, maar niet als dwingend theoretisch kader. Zie voor 
meervoudige identiteit ook F. Pitstra, Ontelbare enkelvouden. Dr. Anne Mankes-Zernike (1887-1972), 
een biografie (Zoetermeer 2014). Het methodische uitgangspunt van haar studie is gebaseerd op de Britse 
schrijfster Virginia Woolf en de Russische literatuurcriticus Mikhail Bakhtin.  
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Adelsbiografie en adelsonderzoek

Dit proefschrift is in zeker opzicht ook te beschouwen als een subgenre van de bio-
grafie: de zogenaamde adelsbiografie, omdat het leven van Philip baron van Pal-
landt centraal staat.21 Met deze typering is het vanzelfsprekend niet op voorhand 
gezegd dat Philips leven gereduceerd kan worden tot zijn ‘van adel zijn’ of tot een 
zogeheten individuele adellijke identiteit. Wat adel voor hem betekende en hoe hij 
zich met zijn eigen afkomst identificeerde, zal in de loop van mijn boek duidelijker 
worden. Het subgenre zelf mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. 
In de afgelopen jaren is een stroom van biografieën over adellijke personen op gang 
gekomen die het niveau van hagiografie en gelegenheidsgeschrift overstijgt.22 Door 
de focus te richten op de maatschappelijke positie van Philip en zijn – onder de adel 
toen nog veelvuldig voorkomend – grootgrondbezit, sluit ik met mijn biografie 
aan bij het recente adelsonderzoek. Dit type onderzoek is in Nederland een relatief 
jong specialisme. Pas in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw ontstond 
vanuit het perspectief van de sociologie interesse in de Nederlandse adel uit de ne-
gentiende en twintigste eeuw.23 In de jaren daarna gingen ook historici, politicolo-
gen en cultureel antropologen zich bezighouden met adelsonderzoek.24 

21  Ik prefereer deze term boven elitebiografie. Mijn biografie werpt zeker ook licht op de ontwikkeling 
van elitevorming in het Nederland van de twintigste eeuw. 
22  Y.B. Kuiper, ‘Aristocratische distinctie en aan de top blijven. Dertig jaar onderzoek naar de Neder-
landse adel in de lange negentiende eeuw’ in: Virtus 19 (2012) 63-82, aldaar 65; Y.B. Kuiper, ‘Aristocraten 
aan de top. Recent biografisch onderzoek en adelsgeschiedenis’ in: Virtus 15 (2008) 7-29. De voor mijn 
onderzoek en biografie meest relevante en inspirerende voorbeelden waren met name de biografieën van 
B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884), Carel baron van Heeckeren (1809-1875), de zusters (jonk-
vrouwen) Cécile (1866-1944) en Elsa (1868-1939) de Jong van Beek en Donk, jonkheer Jacob Anton Scho-
rer (1866-1957), J.P. graaf van Limburg Stirum (1873-1948), jonkheer Marinus van der Goes van Naters 
(1900-2005) en jonkvrouwe Julia Op ten Noort (1910-1996). Hun levens bestrijken de periode vanaf het 
begin van de negentiende tot en met het einde van de twintigste eeuw. Met name De Graaff en Locher-
Scholten zoeken in hun biografie van Van Limburg Stirum aansluiting bij vraagstellingen in het recente 
adelsonderzoek. Perspectieven en periodes verschillen nogal. Zo is de ene gebiografeerde een diplomaat, 
de ander een ondernemer, landgoedeigenaar of politicus en weer anderen zich emanciperende vrouwen 
uit hogere kringen of een nationaal-socialistische activiste (W. Coster, Baron op klompen. Mr. B.W.A.E. 
baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884): aan de hefboom tot welvaart (Wageningen-Groningen 2008); R. van 
Duijn, Een zoon voor de Führer. De nazi-utopie van Julia Op ten Noort (Amsterdam 2018); B. de Graaff 
en E. Locher-Scholten, J.P. graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat 
(Zwolle 2007); E. Leijnse, Cécile en Elsa, strijdbare freules. Een biografie (Breda 2015); Th. van der Meer, 
Jonkheer mr. Jacob Anton Schorer (1866-1957). Een biografie van homoseksualiteit (Amsterdam 2007); 
A.F. Mreijen, De rode jonker. De eeuw van Marinus van der Goes van Naters, 1900-2005 (Amsterdam 
2018).
23  Pioniers waren de sociologen Kees Bruin, Kees Schmidt en Dick van den Bosch. Zij richtten zich spe-
cifiek op het Nederland van na de grondwetsherziening van 1848. De Amsterdamse socioloog Jaap Dron-
kers trok het sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de adel vanaf de vroege negentiende eeuw door tot 
in de twintigste eeuw. Zijn onderzoek naar kansen van adellijke personen in Nederland om in eliteposities 
terecht te komen, liet zien dat er rond de millenniumwisseling nog altijd sprake was van een relatief sterke 
positie van adellijke personen in de Nederlandse samenleving. Zie Dronkers, De maatschappelijke rele-
vantie van de hedendaagse Nederlandse adel.
24  J. Aalbers en M. Prak, De Bloem der Natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden (Mep-
pel 1987); J.Th.J. Berg, De toegang tot het Binnenhof. De maatschappelijke herkomst van de Tweede-Ka-
merleden tussen 1849 en 1970 (Weesp 1983); Y.B. Kuiper, Adel in Friesland 1780-1880 (Groningen 1993). 

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   20 18-07-19   15:22



adelsbiografie en adelsonderzoek 21

Voor mijn onderzoek kon ik putten uit een nog altijd aanzwellende stroom van 
publicaties over familiegeschiedenissen, adellijke kastelen, landhuizen, tuinen en 
parken in bepaalde regio’s, biografische studies van adellijke mannen of vrouwen 
en gepubliceerde egodocumenten. Ik heb mij voornamelijk beperkt tot literatuur 
waarin de leefwereld van de adel in bredere zin aan de orde komt zoals in de meer 
beschrijvende, invoelende maar uitstekend gedocumenteerde boeken van Ileen 
Montijn en Ursula den Tex.25 Waar de journaliste Den Tex vanuit de positie van 
insider schrijft over haar adellijke ouders, schetst historica Montijn meer vanuit 
het perspectief van de betrokken outsider hoe het huiselijk leven in hogere kringen 
werd beleefd en voorgeschreven in de negentiende en twintigste eeuw. De persis-
tentie van de adellijke levenswijze, waarop zowel sociale wetenschappers als his-
torici voor de periode na 1848 hebben gewezen, komt duidelijk uit hun werk naar 
voren.26  

Bij mijn onderzoek naar adellijk grootgrondbezit en landgoederen heb ik ook 
dankbaar gebruik gemaakt van een aantal internationale studies, met name die van 
de Britse historici David Cannadine en Peter Mandler en de Brits-Amerikaanse 
politiek historicus Ellis Wasson.27 Laatstgenoemde wijdt onder de pakkende kop 

Onderzoeksresultaten van een aantal studies over adellijk Nederland in de laatste anderhalve eeuw stelden 
mij in staat Philip in zijn stand te plaatsen. Ik noem met name die van Yme Kuiper, Jaap Moes, Jan Hein 
Furnée en Klaasje Douma (Kuiper, Adel in Friesland 1780-1880; J.K.S. Moes, Onder aristocraten. Over 
hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen, 1848-1914 (Hilversum 2012); 
W.J.H. Furnée, Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag 1850-1890 
(Amsterdam 2012); K. Douma, De adel in Noord-Brabant 1814-1918: groepsvorming, adellijke levensstijl 
en regionale identiteit (Tilburg 2015). In het proefschrift van Kuiper staan de landadel, het grootgrondbe-
zit en het absenteïsme centraal. Moes laat in zijn dissertatie zien hoe de aristocratie (grootgrondbezitters) 
toegang behield tot het Binnenhof dankzij vriendschapsbanden en netwerkrelaties. Hij beschrijft ook hoe 
de adel professionaliseerde door zijn kinderen te laten studeren. Furnée schetst in zijn dissertatie een beeld 
van de permanente verschuivingen in de sociale verhoudingen van de hoge(re) kringen in Den Haag, waar-
binnen Philip opgroeide, in de tweede helft van de negentiende eeuw. Douma legt in haar onderzoek de 
accenten op groepsvorming, adellijke levensstijl en regionale (Noord-Brabantse) identiteit. Voor wat be-
treft de jacht, het grondbezit en de tegenstelling stad en platteland biedt het aanknopingspunten voor deze 
biografie. In verschillende van deze adelsstudies komen biografische portretten voor die mij handvaten 
boden voor deze levensbeschrijving.
25  I. Montijn, Leven op stand 1890-1940 (Amsterdam 2003); I. Montijn, Hoog geboren: 250 jaar adellijk 
leven in Nederland (Amsterdam 2012); U. den Tex, Anna baronesse Bentinck, 1902-1989. Een vrouw van 
stand (Amsterdam 2003); U. den Tex, Erfgenamen. Het verhaal van een Nederlandse familie van aanzien 
en vermogen (Amsterdam 2009).
26  Eenzelfde beeld roept Yme Kuiper op door De boeken der kleine zielen van Louis Couperus te analy-
seren. Zie Y.B. Kuiper, ‘Aristocracy, Roman Fleuve and Culture History. Louis Couperus’ The Books of 
the Small Souls and Dutch High Society around 1900’ in: Virtus 17 (2010) 43-58.
27  D. Cannadine, The rise and fall of class in Britain (New Haven 1990); P. Mandler, The fall and rise of 
the stately home (New Haven 1997); E. Wasson, Aristocracy and the modern world (Basingstoke 2006). 
Het onderzoek van Cannadine heeft betrekking op de periode 1880 tot 1970. Hij betoogt dat tot circa 
1880 grootgrondbezit de sleutel was voor het bereiken van de top van de Britse maatschappij. Veel grond 
betekende rijkdom, status en macht. Volgens Mandler waren veel oude adellijke Britse geslachten, in te-
genstelling tot hetgeen Cannadine in 1990 betoogde, na de Tweede Wereldoorlog in staat gebleken hun 
bezit te behouden. Dit kwam vooral door toedoen van de Britse overheid en maatregelen als landbouw-
subsidies, belastingvoordelen en subsidies om de landhuizen (big houses) te onderhouden. Daarbij werden 
veel huizen, tegen betaling, opengesteld voor het publiek. Wasson richtte zijn onderzoek op het hogere, 
machtiger en rijker segment van de adel in Europa met een focus op de periode 1880-1945. Leden van deze 
elite zagen zichzelf als een exclusieve groep waarbinnen specifieke opleidingscriteria en plichten (in hun 
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‘Where are they now?’ een relatief klein deel van zijn studie aan de periode 1945-
2005.28 Zijn vraag is relevant voor mijn biografie, in het bijzonder als het gaat om de 
vraag naar de houding en het optreden van Philip in de jaren voor en na de Tweede 
Wereldoorlog. Datzelfde geldt voor Nobilities in Europe in the 20th century onder 
redactie van de Nederlandse adelsonderzoekers Yme Kuiper, Nikolaj Bijleveld en 
Jaap Dronkers.29 In deze bundel ligt de nadruk op de manieren waarop adellijke fa-
milies en individuen zich wisten aan te passen aan ingrijpende veranderingen in de 
samenleving en cultuur in verschillende Europese natiestaten.    

Identiteit

Bij mijn onderzoek naar de (adels)identiteit van Philip betrek ik het werk van de 
Franse sociologen Pierre Bourdieu en Monique de Saint Martin. Bourdieu speelde 
in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een belangrijke rol bij de formu-
lering van het kernidee van de constructie van adellijke identiteit als een vorm van 
geloof in de bijzondere kwaliteiten van adel. Dat geloof bestond niet alleen bij de 
adel zelf, maar evenzeer bij de buitenwacht.30 De adel presenteert een beeld aan de 
ander, die dat beeld herkent en zich toe-eigent. De ander, in dit verband aangeduid 
als de buitenwacht, construeert zo het imago van de adel. Dat iemand (van adel) 
slechts één identiteit zou hebben, beschouwde hij zelf als een mythe. 

Bourdieu introduceerde ook het begrip ‘veld’ (champ) als onderdeel van de 
maatschappij.31 Binnen bepaalde velden (politiek, wetenschap, kunst et cetera) is 
van een voortdurende en deels onbewuste machtsstrijd sprake tussen medespelers 
om de schaarse middelen die binnen dat veld op het spel staan. Het resultaat van die 
strijd wordt mede bepaald door de middelen (door Bourdieu ‘kapitaal’ genoemd) 
die individuen en groepen kunnen inzetten.32 In elk veld ontwikkelen mensen on-
bewust een bepaalde habitus, een duurzame manier van waarnemen, denken en 

eigen land) golden. Zij genoten daarnaast internationaal aanzien maar er was volgens Wasson geen sprake 
van een soort van gemeenschappelijke adellijke elite in Europa. Hij betoogt dat in Europa gedurende de 
negentiende (en een deel van de twintigste) eeuw de adel deelnam in en profiteerde van de modernisering 
en het commercialiseren van de landbouw zonder het adellijke ethos te verliezen. Vergelijk ook Y.B. Kui-
per, ‘Landed elites, landed estates and lifestyles in Europe (1880-2000). A historiographical balance and 
research agenda’ in: Virtus 23 (2016) 85-104. 
28  Wasson, Aristocracy, 185.
29  Kuiper, Bijleveld en Dronkers (eds), Nobilities in Europe in the 20th century. De casussen zijn hier 
theoretisch ingekaderd door het werk van de Franse socioloog en antropoloog Pierre Bourdieu en hebben 
betrekking op onder meer de positie van de adel in Hongarije, Zweden, Finland, West-Duitsland, Frank-
rijk, Italië, Polen, België en Oostenrijk.   
30  Kuiper, ‘Aristocratische distinctie’, 81.
31  P.F. Bourdieu, Distinction: a social critique of the judgement of taste (Londen 1984). Een veld is een 
relatief autonoom netwerk dat voortdurend in beweging is. Het is een configuratie van posities en relaties 
die individuen of groepen innemen. Binnen elk veld wordt strijd geleverd om de hiërarchie van posities of 
om behoud of juist verandering van de bestaande structuur. 
32  Bourdieu onderscheidt onder meer sociaal, cultureel en economisch kapitaal (D. Swartz, Culture & 
power. The sociology of Pierre Bourdieu (Chicago-Londen 1997) 73-82).
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handelen, waarmee zij zich kunnen handhaven en verder kunnen komen.33 Men-
sen die zich al lang op een bepaald veld bevinden, bijvoorbeeld sinds hun geboorte, 
hebben een voorsprong op nieuwkomers omdat de bij dat veld behorende habitus 
bij hen vroegtijdig en volledig geïnternaliseerd is. Taalgebruik en lichaamshouding 
zijn in dit verband sprekende voorbeelden. 

In de studie van de Franse sociologe Monique de Saint Martin over de Franse 
adel vanaf de vroege twintigste eeuw vinden we Bourdieu’s kernidee nader uitge-
werkt.34 Waar het volgens haar om draait, is om via afkomst, opvoeding en huwe-
lijk zowel een zeker geloof (croyance) in eigenheid vast te houden als de ‘kapitalen’ 
strategisch in te zetten om hiermee kansrijk te zijn in opleiding en beroep. De Saint 
Martin acht met name cultureel en symbolisch kapitaal specifiek van toepassing op 
de (land)adel. Binnen deze groep bestaat adellijk kapitaal uit anciënniteit en roem 
van de familie én de band met andere adellijke families.35 De genealogie is voor de 
adel een symbool van het vaste en het blijvende. De Saint Martin spreekt van een 
‘rots’. Symbolisch kapitaal bestaat niet alleen uit de naam van de adellijke familie, 
maar ook uit het eergevoel, de familietrots en de reputatie.36 

Volgens De Saint Martin draagt het uitoefenen van bepaalde zogenaamde be-
langeloze bezigheden als jagen, paard- of autorijden, het beoefenen van gevechts-
sporten, het spelen van tennis, het deelnemen aan religieuze ceremonieën of proces-
sies, het bezit van een familiewapen en familiegraf alsmede het doen van humanitair 
werk er aan bij om met name het gevoel en de overtuiging van het nageslacht bij een 
‘elite’ te horen te versterken.37 Dit gevoel van superioriteit gaat, vooral binnen de 
landadel, vaak samen met het gevoel plichten en opdrachten te hebben.38 We zullen 
zien in hoeverre haar typering van een adellijke habitus van toepassing is op Philip 
van Pallandt.

Relevant is ook de vraag die De Saint Martin in een andere publicatie opwierp 
naar de reconversie en neerwaartse sociale mobiliteit van de adel alsmede de wijze 
waarop hij zich aanpaste of moest aanpassen aan veranderende omstandigheden in 
de twintigste en eenentwintigste eeuw.39 Wat deden mensen van adel bijvoorbeeld 
om hun hoge maatschappelijke positie of hun sociaal prestige (oftewel hun sym-
bolische, culturele, sociale en economische kapitaal) te behouden? Dit roept de 

33  Zie Bourdieu, Distinction, 167-225; P.F. Bourdieu, Outline of a theory of practice (Cambridge 1977) 
78-87. Met het concept ‘habitus’ laat Bourdieu zien hoezeer mensen beïnvloed worden door hun sociale 
omgeving want de habitus wordt gevormd in de sociale context en de beschikbaarheid ervan varieert per 
sociale klasse (M.J. de Jong, Grootmeesters van de sociologie (Meppel 1997) 328).
34  M. de Saint Martin, Der Adel. Soziologie eines Standes (Konstanz 2003).  
35  Ibidem, 28.
36  Ibidem, 224.
37  Elite staat in dit kader voor mensen die in verschillende sectoren van de samenleving en cultuur aan de 
top van een rangorde staan. Zij delen met elkaar een bepaalde cultuur en netwerken.
38  De Saint Martin, Der Adel, 127.
39  M. de Saint Martin, ‘Reconversions and downward social mobility among nobilities in the twentieth 
and twenty-first centuries’ in: Kuiper, Bijleveld en Dronkers (eds), Nobilities in Europe in the 20th centu-
ry, 305-322. Zij definieert reconversie als ‘permanent actions and reactions by means of which each social 
group attempts to maintain or change its position in the social structure, which then translates into dis-
placements within the social sphere of actors or group of actors’ (ibidem, 316). 
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vraag op welke kapitaalvormen Philip (als representant van de grootgrondbezitten-
de adel) gedurende zijn lange leven moest inleveren. Kon hij het eventuele verlies 
compenseren door middel van andere kapitaalvormen? 

Bronnen

Zoals gezegd is deze biografie tot stand gekomen op basis van egodocumenten, 
archief- en literatuuronderzoek en oral history. De laatste jaren heeft de bestude-
ring van egodocumenten een hoge vlucht genomen als onmisbare bron voor het 
onderzoek naar de vorming van individuele en collectieve identiteiten. Volgens 
de historici Arianne Baggerman en Rudolf Dekker koppelen historici van ouds-
her het ontstaan van autobiografieën en memoires in Europa aan de ontwikke-
ling, sinds de Renaissance, van de burgerij en het individualisme. Daarmee lijken 
zij echter structureel voorbij te gaan aan de invloed van de adel.40 Voortschrijdend 
inzicht heeft aangetoond dat de adel sinds de middeleeuwen een belangrijk aan-
deel heeft gehad in de ontwikkeling van het autobiografisch genre. Egodocumen-
ten zijn geen zogeheten objectieve bronnen. Dekker betoogt dat een soort van 
‘vast recept’ hoe een biograaf ermee om moet gaan niet te geven is.41 Met deze visie 
in het achterhoofd heb ik Philips autobiografische teksten zoveel mogelijk geve-
rifieerd door de hierin genoemde data en gebeurtenissen te toetsen aan andere be-
schikbare bronnen. Dit laat onverlet dat zulke teksten ook veel zeggen over zijn 
zelfbeeld.

Het belangrijkste egodocument dat ik in het kader van mijn biografie heb ge-
raadpleegd, bestaat uit een veertigtal uitgetypte autobiografische notities (herin-
neringen) en uit handgeschreven, ongeordende aantekeningen in schrijfblokjes, 
waarin Philip terugkijkt op zijn jeugd en latere leven. Het grootste deel zette hij op 
papier toen hij de zeventig gepasseerd was. Dat was in de jaren zestig van de twin-
tigste eeuw. Philip begon met het schrijven ervan toen hij in het ziekenhuis lag met 
darmproblemen. Daarnaast bestudeerde ik vele brieven van en aan Philip en enkele 
dagboeken die hoofdzakelijk uit zijn jeugd dateerden. De aanduiding ‘autobiogra-
fische notitie’ is door mij gekozen om de teksten uit zijn jeugd alsmede uit de jaren 
zestig te ordenen en los te koppelen van de aanwezige brieven en dagboeken. Zulke 
autobiografische notities heb ik, nogmaals, zeker niet beschouwd als bronnen die 
de werkelijkheid weergeven zoals die geweest is.42 Het gaat om herinneringen, in-

40  J.A. Baggerman en R.M. Dekker, ‘Adel en biografisch schrijven in Nederland, 1500-1814’ in: Virtus 
21 (2014) 173-182.
41  R.M. Dekker, ‘Egodocumenten en (literatuur)geschiedenis, een inleiding’ in: Biografie Bulletin 3 
(1993) 102-112. De egodocumenten geven volgens Dekker vaak een vertekend beeld, zijn vaak apologe-
tisch van karakter en bijna alle auteurs doen bewust of onbewust de feiten geweld aan.
42  Als dergelijk materiaal geordend en gepresenteerd wordt (door een biograaf-historicus) als feiten van-
uit de opvatting dat zij een min of meer zuivere kopie van de werkelijkheid zijn, wordt dat wel getypeerd 
als ‘naïef realisme’. Het is een tamelijk gedateerde opvatting van geschiedschrijving omdat deze uitgaat van 
de vooronderstelling dat de zintuigen de werkelijkheid direct en onvertekend registreren en dat het voor 

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   24 18-07-19   15:22



bronnen 25

clusief interpretaties van Philip zelf. De notities van de hand van Philip die ik voor 
mijn onderzoek ter beschikking kreeg, heb ik uiteindelijk gehouden voor subjec-
tieve getuigenissen van persoonlijke ontwikkelingen en gebeurtenissen. De uitein-
delijke vorm van de biografie wordt in mijn ogen mede bepaald door het mensbeeld 
van de biograaf en de wijze waarop hij, of zij, reflecteert op identiteit en de beteke-
nis van levensverhalen.43 

Zijn epistels duidde Philip zelfs een keer aan als zijn ‘memoires’. Studies naar het 
genre van de memoires, dat in de zeventiende en achttiende eeuw aan de Europese 
hoven tot bloei kwam, laten vooral zien dat ze hoofdzakelijk bedoeld waren voor 
de nakomelingen van de schrijver met als doel het doorgeven van de identiteit van 
de familie en de bijbehorende cultuur en tradities. Niet het uitdragen van een in-
dividuele identiteit naar de buitenwereld, maar juist het bevestigen van een collec-
tieve identiteit binnen de eigen familie werd ermee beoogd.44 Misschien speelde dat 
voor Philip ook een rol toen hij zijn autobiografische notities te boek stelde.

In de loop van het onderzoek kreeg ik van Philips dochters steeds meer materi-
aal in handen, zoals een gastenboek van Eerde en een jachtboek, krantenknipsels, 
foto’s, brieven en de zogenaamde babyboeken van de beide dochters die door hun 
moeder waren bijgehouden. Het kan haast niet anders dan dat er in de loop van de 
tijd ook materiaal verdwenen of vernietigd is, zoals brieven en agenda’s. Vermoe-
delijk heeft de echtgenote van Philip, die in 1989 overleed, hierbij een rol gespeeld. 
Volgens de oudste dochter schoonde haar moeder in de jaren zeventig van de vori-
ge eeuw het familiearchief op.45 

Personen die Philip bij leven hebben gekend, waren vanzelfsprekend belangrijke 
bronnen voor mijn onderzoek. Hun band met hem was hetzij persoonlijk, hetzij 
zakelijk. Oral history, het interviewen van mensen met herinneringen aan Philip, 
leverde mij veel informatie op. In de afgelopen decennia heeft zich binnen het inter-
nationale vakgebied van de oral history een belangrijke wending voltrokken. Niet 
langer staat de aanvulling op sociale geschiedenis centraal, maar de analyse van nar-
ratieve patronen, het bestaan van verschillende genres, de invloed van subjectieve 
beleving en mythevorming.46 Toch kleven ook aan oral history bepaalde nadelen. 

de historicus mogelijk is de aldus geregistreerde werkelijkheid ongeïnterpreteerd en dus objectief weer te 
geven (Chr. Lorenz, De constructie van het verleden: een inleiding in de theorie van de geschiedenis (Am-
sterdam 2002) 23 en 58-59).
43  Zie Pitstra, Ontelbare enkelvouden, 340-345.
44  Baggerman en Dekker, ‘Adel en biografisch schrijven in Nederland’ in: Virtus 21 (2014) 173-182, al-
daar 180-181.
45  De oudste dochter sprak van een ‘behoorlijke opruiming’. Desgevraagd vertelde ze dat haar vader bij-
voorbeeld nauwgezet een agenda bijhield (gesprek op 27 februari 2017). Er is amper materiaal overgedra-
gen aan een regionale of landelijke archiefinstelling.
46  S. Leydesdorff, De mensen en de woorden. Geschiedenis op basis van verhalen (Amsterdam 2004) 70. 
Een goed voorbeeld van een oral history-project inzake de adel is de uitgave Verhalen over landgoederen 
en buitenplaatsen in Gelderland. Deze uitgave laat niet alleen een diversiteit aan herinneringen en emoties 
van de bewoners van zeventien landgoederen en buitenplaatsen zien, maar geeft vooral meer inzicht in het 
zelfbeeld van de adel en het beeld (imago) dat de buitenwacht van de adel heeft. Zie A. Kaper (werkgroep 
Oral History van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland), Verhalen over landgoederen en buiten-
plaatsen in Gelderland (Wageningen 2012).
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Onderzoek heeft uitgewezen dat herinneringen in de loop van een leven verande-
ringen ondergaan. Het geheugen breit door de jaren heen losse eindjes als herinne-
ringen aan elkaar.47 Het verleden is dus geen optelsom van herinneringen maar een 
voortdurend wisselend geheel van selectie, bewerkingen en herzieningen.48 

De personen die ik heb gesproken, vormden een dwarsdoorsnede van Philips 
familie, kennissenkring, personeelsleden en pachters, alsmede verzorgend perso-
neel. Ik interviewde de beide dochters van Philip, zijn schoonzoon en de familie op 
Duinrell. De kennissen waren woonachtig in hetzij Wassenaar of Ommen. Met be-
trekking tot het personeel en de pachters sprak ik met (klein)kinderen van pachters 
en voormalig personeel van hetzij Duinrell of Eerde. Ik heb waar mogelijk gepro-
beerd ze zo evenwichtig mogelijk te verdelen naar periode en naar soort verhou-
ding met Philip (persoonlijk en zakelijk). Gelet op de hoge leeftijd die deze perso-
nen inmiddels hadden, bleek dit helaas niet altijd mogelijk te zijn. Door middel van 
deze interviews kwam vooral de stem van het personeel naar voren die me nader in-
zicht gaf in de microkosmos van de beide landgoederen.  

Via oproepen in het Ommer Nieuws en de nieuwsbrief van Isala Ouderenzorg 
Zwolle en door medewerking van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham ben 
ik in contact gekomen met mensen die mij deelgenoot wilden maken van hun her-
inneringen aan Philip. Op hun beurt bracht een aantal van hen mij weer in contact 
met anderen. De via deze sneeuwbalmethode afgenomen interviews vonden plaats 
in een vroeg stadium van het onderzoek. Dat had als voordeel dat ik een ‘referen-
tiekader’ kreeg dat mij van pas kwam bij het bestuderen van het archiefmateriaal. 
Het kwam regelmatig voor dat ik later in mijn onderzoek bepaalde hypotheses, in-
terpretaties en constructies weer bij de geïnterviewden kon toetsen. Veel van deze 
mondelinge getuigenissen, ook al waren ze soms (zeer) onvolledig, waren heel nut-
tig om mij op het spoor te zetten van onvermoede verbanden, personen en gebeur-
tenissen. Een bijkomend voordeel van het werken met deze informanten was dat ik 
archivalia en foto’s van hen ontving. 

Een beperking die ik mezelf bij het schrijven van deze biografie heb opgelegd, is 
om de hoofdpersoon van deze biografie geen psychologisch label te geven dat op 
zijn gehele levensloop geplakt kan worden. Toch kan een biograaf naar mijn me-
ning niet om een zekere mate van psychologiseren heen. De journalist Wim Ha-
zeu, biograaf van onder meer Simon Vestdijk en Lucebert, meent dat een biograaf 
die geen psycholoog is maar wel de pretentie heeft er één te zijn een kwakzalver is.49 
Wel mag een biograaf volgens hem best een beetje psycholoog zijn, waarbij het dan 
vooral gaat om oog te hebben voor ontwikkelingen en voor verrassingen in het le-
ven van de gebiografeerde. De eerdergenoemde Jan Fontijn legt daarentegen juist 
vooral de nadruk op een psychologische benadering. Hij stelt dat een biograaf niet 
alleen een sociaalhistoricus, cultuurhistoricus en medicus moet zijn, maar ook psy-

47  D. Draaisma, ‘De losse eindjes in het leven’ in: Biografie Bulletin 18 (2008) 3 en 74-78.
48  D. Draaisma, Als mijn geheugen me niet bedriegt (Groningen 2016) 7-12 en 155-156.
49  W. Hazeu, ‘Tegen psychologische interpretatie’ in: J. Dane en H. Renders (red.), Biografie & psycho-
logie (Amsterdam 2007) 57.

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   26 18-07-19   15:22



opbouw van de biografie 27

chiater of psycholoog. Zelf kreeg hij door middel van de psychologie meer ‘klaar-
heid’ in het raadsel Frederik van Eeden.50 Hier speelde mee dat Van Eeden zelf van-
af zijn jeugdjaren een buitengewone interesse had in zijn eigen psyche. Fontijn had 
voor zijn biografie bronnen ter beschikking, onder meer een dromenboek en dui-
zenden brieven, die dit ook mogelijk maakten. Zulke bronnen had ik voor de bio-
grafie van Philip niet. Toch heb ik enkele raakvlakken gevonden met het onderzoek 
van Fontijn. Volgens hem kan een biograaf ‘psychologie bedrijven’ als hij de bron-
nen kritisch leest, vaak tussen de regels door, en ze beschouwt met een flinke dosis 
common sense. 

Een van de meest productieve en bekendste Britse biografen is Richard  Holmes.51 
Volgens hem gaat het er vooral om dat een biograaf zich moet kunnen inleven in een 
andere plaats, een andere tijd en een ander leven. Dat inleven dient te gebeuren van-
uit een empathische houding. Waar inleven noodzakelijk is, blijkt afstand nemen 
volgens hem minstens zo belangrijk te zijn. Inlevingsvermogen en afstand nemen 
moeten zich in een biografie met elkaar verstaan.52 Dat is precies wat ik in mijn bio-
grafie heb beoogd. Ook heb ik het pleidooi van de psycholoog Jaap van Heerden 
voor interdisciplinariteit tussen psychologisch en biografisch onderzoek ter harte 
genomen. Hij stelt dat de psychologie niet het vermogen heeft een alles doordrin-
gende diepere samenhang van een leven te leveren.53 Dit lijkt misschien een zwakte 
maar kan juist ook als een verdienste gezien worden. Wat de biograaf volgens hem 
van de psycholoog zou kunnen overnemen, is dat hij op grond van een beperkt aan-
tal waarnemingen een hypothese formuleert over het effect van een gebeurtenis op 
de rest van de levensloop of de ontwikkeling van een persoonlijkheids trek. Daar-
bij is het van belang die hypothese niet voor een vaststaande zekerheid te houden. 
De overtuigingskracht van een en ander legt hij ter beoordeling voor aan het lezers-
publiek. Hierin volg ik hem graag na.

Opbouw van de biografie

Voor de compositie van mijn biografie heb ik gekozen voor een chronologisch-the-
matische opzet. Het verhaal begint in de achttiende eeuw met Philips voorouders. 
De levensbeschrijving van Philip zelf begint bij zijn geboorte in 1889 en eindigt met 
zijn dood in 1979. Zijn leven bestrijkt bijna negentig jaren. Philip groeide op in het 

50  J. Fontijn, ‘De onvindbare papegaai, de moeizame zoektocht van de biograaf als psycholoog’ in: Bio-
grafie Bulletin 3 (1993) 190-206.
51  Holmes was hoogleraar Biografische Studies aan de Universiteit van East Anglia en biograaf van on-
der meer de Britse romantische dichters Shelley en Coleridge. In de Angelsaksische biografische traditie 
ligt een grote nadruk op het verhalend element als uitgangspunt voor een biografie. Zie R. Holmes, ‘The 
 proper study?’ in: P. France en W. St Clair (red.), Mapping lives. The uses of biography (Oxford 2010) 7-18. 
52  R. Holmes, ‘Het verleden heeft een mooie toekomst. Over nieuwe en oude vormen van biografie’ in: 
Biografie Bulletin 20 (2010) 1 en 5-17, aldaar 10. Zie ook R. Holmes, Footsteps: Adventures of a romantic 
biographer (Londen 1985) 66-67.
53  J. van Heerden, ‘Psychologie en levensbeschrijving’ in: Dane en Renders (red.), Biografie & psycholo-
gie, 111-113.

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   27 18-07-19   15:22



28 inleiding

fin de siècle in Den Haag en op Duinrell, erfde in 1913 landgoed Eerde, maakte als 
onervaren landgoedeigenaar de jaren van de Eerste Wereldoorlog mee en gaf in de 
bloeitijd van zijn leven, tijdens het interbellum, het grootste deel van zijn materiële 
bezittingen weg. Philip trouwde rond zijn veertigste, kort voordat de economische 
crisisjaren en de daaropvolgende Tweede Wereldoorlog offers vroegen. De weder-
opbouw luidde het einde in van Philip als grootgrondbezitter en landgoedbeheer-
der. Ongeveer zestig jaar van zijn leven woonde de van oorsprong Haagse edelman 
op het Overijsselse platteland. Maar met dit alles is nog niet veel gezegd, laat staan 
begrepen van zijn leven.

Wie wetenschappelijk-historisch onderzoek naar een geleefd leven doet, krijgt te 
maken met door elkaar lopende processen die ten behoeve van de analyse soms uit 
elkaar getrokken moeten worden.54 Om toch de verbanden te kunnen zien, heb ik 
gekozen voor een biografie in vier delen die elk een andere dimensie van Philips le-
ven belichten. Hiermee heb ik de gelaagdheid in het leven van Philip zichtbaar wil-
len maken.55 De delen hebben betrekking op tamelijk afgebakende perioden. Het 
eerste deel, getiteld ‘Afkomst en jeugd’, gaat in op de eerste twintig levensjaren van 
Philip. Hierin wordt een beeld geschetst van de sociaaleconomische status van zijn 
(voor)ouders en zijn bevoorrechte, adellijke jeugd die zich in de wintermaanden 
hoofdzakelijk afspeelde in het stadshuis van de familie in Den Haag en in de zomer 
op het buiten genaamd Duinrell te Wassenaar. Het tweede deel, getiteld ‘Zoektocht 
en idealen’, start in 1913 toen Philip de erfenis aannam van een achterneef van zijn 
vader. Hij werd daardoor eigenaar van het landgoed Eerde. Dit tweede deel wordt 
afgesloten met het hoofdstuk ‘Van huwelijk naar sociaal werk’ waarin ik nader inga 
op het milieu van zijn echtgenote en het sociale werk dat Philip samen met haar in 
Ommen entameerde. 

Het derde deel is getiteld ‘Crisistijd en Tweede Wereldoorlog’. De Nederlandse 
maatschappij kenmerkte zich in de jaren tussen de beide wereldoorlogen door de 
verzuiling, een al dan niet geïnstitutionaliseerde geestelijke scheiding tussen de ver-
schillende segmenten. Interessant voor deze biografie is echter hetgeen zich buiten 
dit verzuilingskader afspeelde. Naast de vier grote zuilen bevonden zich namelijk 
allerlei kleine, actieve geloofsgroepen, door de historicus Jan Romein ooit aange-
duid als ‘kleine geloven’. Philip was in deze tijdsperiode betrokken bij de Orde van 
de Ster in het Oosten, een spiritueel-religieuze stroming die nauw verwant was aan 
de Theosofische Vereniging.56 De persoon Jiddu Krishnamurti zou daarbij op Eer-

54  Zie J. Fontijn, Broeders in bedrog. De biograaf en zijn held (Amsterdam 1997) 115-128.
55  Hierin volg ik Mirjam de Baar in haar biografie van Antoinette Bourignon, een zeventiende eeuwse 
vrouw die zonder enige formele theologische scholing uitgroeide tot een spirituele leidsvrouw van een 
groep zoekende christenen (M.P.A. de Baar, Ik moet spreken. Het spiritueel leiderschap van Antoinette 
Bourignon 1616-1680 (Zutphen 2004) 30).
56  Philip was hiermee geen uitzondering binnen de Nederlandse adel zoals blijkt uit de studies van De 
Loor naar de sociaal-religieuze Oxfordgroep en van Brolsma naar het soefisme in Nederland (H.D. de 
Loor, Nieuw Nederland loopt van stapel: de Oxford Groep in Nederland, een sociale beweging van het in-
terbellum (Kampen 1986); M. Brolsma, Het humanitaire moment: Nederlandse intellectuelen, de Eerste 
Wereldoorlog en het verlangen naar een regeneratie van de Europese cultuur 1914-1930 (Hilversum 2016) 
190. De Loor belicht de rol van de adellijke familie Van Heeckeren van Kell-Bentinck en die van Frits ba-
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de een cruciale rol gaan vervullen. Hoe ingrijpend een en ander was voor het (ver-
dere) leven van Philip zal uitvoerig aan de orde komen. Daarnaast komt in dit deel 
de Tweede Wereldoorlog aan de orde. Hier ga ik ook in op de internering van Phi-
lip in het concentratiekamp Buchenwald. Het vierde en laatste deel ‘Natuur en ba-
lans’ is gewijd aan de jaren vanaf de bevrijding in mei 1945 tot het overlijden van 
Philip op 1 november 1979. Net als bij het vorige deel is ook hier sprake van een 
overlap met het voorgaande. 

Pas nadat ik mijn onderzoek had gedaan en een groot deel van dit boek had ge-
schreven, realiseerde ik me dat ik ten diepste heb beoogd het leven van Philip te be-
hoeden voor de tand des tijds. Uiteraard ben ik me ervan bewust dat deze biografie 
uiteindelijk mijn constructie is en dat er meer is dan de hier door mij gepresenteerde 
versie van het levensverhaal van Philip. Ik schreef ook vanuit het besef dat de ge-
biografeerde en de biograaf in heel verschillende werelden leven. Die adellijke, zo 
niet aristocratische, van Philip is voorbij gegaan; als biograaf had ik te maken met 
hetgeen daarvan nog traceerbaar is. Landgoed Eerde is het meest tastbare van Phi-
lip dat nu nog bestaat. Het was in zeker opzicht zijn leerschool, zoals het schrijven 
van deze biografie dat voor mij was. Vanzelfsprekend heb ik me voortdurend afge-
vraagd of Philip zelf zich in mijn verhaal zou hebben herkend. De beantwoording 
van die vraag laat ik graag aan de lezer over.

ron van Wassenaer en zijn vrouw. Brolsma voert in haar dissertatie de Katwijkse Hubertus Paulus baron 
Tuyll van Serooskerken op. Zie ook Y.B. Kuiper, ‘Bekering op de buitenplaats – Adel, religie & biogra-
fie in het interbellum’ in: M.P.A. de Baar, Y.B. Kuiper en H. Renders (red.), Biografie & religie. De reli-
gieuze factor in de biografie (Amsterdam 2011) 107-129) en Van Duijn, Een zoon voor de Führer. In dit 
kader gebruik ik de definitie van godsdiensthistoricus Mircea Eliade die theosofie definieert als ’a part of 
a broader religious phenomenon known as esotericism that is concerned primarily with the knowledge of 
the hidden mysteries of divinity’ (M. Eliade, The encyclopedia of religion (New York 1987) 465). 
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Detailopname van een bloeiende krentenboom (Amelanchier Canadensis) op Eerde. 
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I Van adel 

Vrijdag 27 december 1889, een koude winterdag. De 25-jarige Dirk Jacob Gijsbert 
Jan baron van Pallandt (1864-1926) besluit in de duinen bij het familiebezit Duin-
rell ten noorden van Den Haag te gaan jagen. Hij ziet daar een stroper en probeert 
hem van het terrein te verwijderen. Na wat schermutselingen trekt de man een 
mes, snijdt bijna de hele rechterduim van zijn belager af en maakt zich vervolgens 
uit de voeten, de edelman hevig bloedend achterlatend. Ver komt de stroper niet 
want jachtopzieners, die van een afstand het voorval zien gebeuren, grijpen hem 
in de kraag.1 Een spoor van bloed op de besneeuwde grond brengt hen bij de ge-
wonde edelman die door hen naar zijn huis in Den Haag gebracht wordt. Eenmaal 
daar aangekomen raakt zijn echtgenote Edith Sarah Woodward (1861-1927) hevig 
van streek bij de aanblik van zoveel bloed. Zij is op dat moment hoogzwanger van 
haar eerste kind. Of de gebeurtenis van invloed is geweest op de aanstaande beval-
ling, zal altijd wel een vraag blijven. Zeker is wel dat zij in de nacht van vrijdag 27 
op zaterdag 28 december 1889 om twee uur een mannelijke telg van het wijdver-
takte adellijke geslacht Van Pallandt ter wereld brengt: Philip Dirk baron van Pal-
landt.2 

Edith Sarah Woodward was in 1861 in Canada geboren als de oudste dochter van 
William en Hannah Woodward die, ondanks dat ze dezelfde achternaam hadden, 
geen familie van elkaar waren. De vaders van William en Hannah dreven handel 
vanuit Liverpool. Deze stad gold in de negentiende eeuw als de belangrijkste Brit-
se haven voor het handelsverkeer per stoomschip naar Noord-Amerika.3 William 
en Hannah groeiden op in het Victoriaanse Engeland, een tijd waarin een sterke 
nadruk lag op het familieleven, de economie sterk groeide en vrouwen uit de mid-
denklassen meer rechten verwierven.4 Deze tijd kende grote sociale en culturele 
verschillen. De kloof tussen de elite en de rest van de samenleving was zo groot dat 
tijdgenoten spraken over two nations, one rich, one poor.5 De families van William 

1  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
2  Haags Gemeentearchief, geboorten Den Haag, periode: 1883-1892: 28 december 1889-31 december 
1889, aktenummer 5375.  
3  J. Cannon (ed.), The Oxford Companion to British History (Oxford 1997) 583.
4  Het tijdperk dankt zijn naam aan koningin Victoria die van 1837 tot 1901 regeerde alhoewel haar naam 
in het algemeen vrijelijk gebruikt wordt ter aanduiding van de negentiende eeuw (P. Gay, De eeuw van 
Schnitzler: de opkomst van de burgerij in Europa (Landgraaf 2002) 17).
5  A.N. Wilson, The Victorians (Londen 2003) 67.
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en Hannah Woodward behoorden niet tot de bovenlaag van de adellijke, rechtspre-
kende en politieke elite maar tot de hogere of gegoede middenklassen.6 

Volgens de Amerikaanse cultuurhistoricus Peter Gay bestonden er in de Victo-
riaanse tijd twee extreme typen van middenklassen naast elkaar: het ene type was 
ondernemend, het andere initiatiefloos met allerlei mengvormen daar tussenin.7 
Zonder twijfel kunnen we de families van William en Hannah Woodward rekenen 
tot de eerste categorie. Hun vaders verdienden hun geld als kooplieden en waren in 
die zin zelfstandige ondernemers. Zelf waren ze ondernemend in de zin dat ze op 
zoek gingen naar nieuwe kansen en uitdagingen. Ze zochten die in Canada dat deel 
uitmaakte van het Britse rijk. Voordat ze de oversteek waagden, traden William en 
Hannah (omstreeks 1860) in het huwelijk. William was toen ongeveer achtendertig 
jaar oud, Hannah enkele jaren jonger. 

Welvarende boeren in Canada

De reis bracht William en Hannah naar het Canadese Shanty Bay waar ze met 
Cholmley Woodward, de vader van Hannah, en haar jongste broer George een 
boerenbedrijf begonnen. De allereerste Britse pioniers kwamen rond 1819 in dit 
gebied aan dat tegenwoordig tot de Canadese Township Oro wordt gerekend.8 
Ze troffen daar een bebost en heuvelachtig gebied aan met twee grote meren, Lake 
Simcoe aan de zuidzijde en Bass Lake in de noordoost hoek. Er bevonden zich di-
verse beken die groot genoeg waren om bijvoorbeeld een houtzaagmolen aan te 
drijven. Langs de heuvels liepen paden, platgetreden door de oorspronkelijke be-
woners, de Huron indianen. De nieuwe landeigenaren, met name afkomstig uit En-
geland, Ierland en Schotland, zorgden ervoor dat de paden evolueerden tot wegen. 
Iedere landeigenaar was verplicht een aantal dagen per jaar aan het onderhoud er-
van te werken.9 Rond 1830 kwam een grotere toestroom van kolonisten naar Oro 
op gang, onder wie een aantal gepensioneerde Britse officieren. Hun pensioenvoor-
ziening had de vorm van een doorbetaling van de helft van het loon plus een stuk 
grond. 

De nederzetting Shanty Bay verrees omstreeks deze tijd aan de oevers van Kem-
penfeldt Bay, een uitloper van Lake Simcoe. Hier kreeg een zekere luitenant-kolo-
nel Edward O’Brien van de Canadese autoriteiten vierhonderd hectare grond. Met 
de komst van meer kolonisten naar dit gebied verrezen zogenaamde shanties aan de 

6  Bewust wordt in dit kader gesproken in de meervoudsvorm want tijdgenoten onderscheidden niet één 
middenklasse of één werkende klasse maar spraken van middenklassen en werkende klassen. Zie Canna-
dine, Class in Britain, 60.
7  Gay, De eeuw van Schnitzler, 32. 
8  Oro betekent in het Spaans ‘goud’ en de naam verwijst naar een nederzetting aan de noordwestkust van 
Afrika die bekend stond om het goud en de slavenhandel. Vanwege de associatie met slaven en een voor 
hen te stichten nederzetting ontstond rond 1811 in Canada de Township Oro (J. McEwen, The story of 
Oro (Oro 1987) 2).
9  Ibidem, 105.
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oevers van de baai. Dat waren tijdelijke, in de haast gebouwde, eenvoudige hutten 
van hout afgewerkt met mos en modder.10 Van zijn vierhonderd hectare grond, re-
serveerde O’Brien er veertig om daarop een protestantse kerk te laten bouwen zo-
als wettelijk voorgeschreven was. Na een bouwperiode van zes jaar opende de An-
glicaanse St. Thomas Church in 1842 haar deuren.11 Naast een kerk had Shanty Bay 
vanaf 1858 een postkantoor en een jaar later een school.12 Het werk van de kolonis-
ten was zwaar. Wilden ze als landbouwer hun brood verdienen dan betekende dat 
bomen kappen en stenen verwijderen.13 Niet alleen de mannen maar ook de vrou-
wen maakten lange dagen. 

De eerste sporen van William en Hannah Woodward als echtpaar in Canada vin-
den we in de volkstelling van 14 januari 1861. Zij vormden samen met de vader en 
jongste broer van Hannah een huishouden in Shanty Bay en waren lid van de An-
glicaanse kerk.14 De grond waarop zij woonden, stond op naam van de vader van 
Hannah en besloeg honderd hectare.15 De vier gezinsleden hadden het relatief goed, 
want zij woonden in een huis van steen (met een verdieping) en beschikten over 
vermogen. Met een bezit van elfhonderd Canadese dollars was Cholmley Wood-
ward na luitenant-kolonel Edward O’Brien de man met het meeste bezit in de 
Township Oro.16 De waarde van de bezittingen steeg in 1862 nog verder tot twaalf-
honderd Canadese dollar. De familie Woodward behoorde daarmee tot de meest 
vermogende families van Shanty Bay.

Op 24 augustus 1861 zag Edith Woodward het levenslicht. Ze kreeg als doopna-
men Edith Sarah en werd daarmee deels vernoemd naar haar grootmoeder van va-
ders zijde. Enkele maanden later, op 1 december 1861, doopte S.B. Ardagh, de eer-
ste predikant van de Anglicaanse St. Thomas Church, haar in de gelijknamige kerk 
van Shanty Bay.17 Het jonge gezin kreeg een half jaar later een zware klap te ver-
duren toen William op 4 juli 1862 plotseling overleed.18 Edith was op dat moment 
ruim tien maanden oud en haar moeder Hannah was weer zwanger. Ze bracht op 
26 oktober 1862, ruim drie maanden na de dood van haar man, de tweeling Con-
stance Rhoda en William jr. ter wereld. Hun doop vond plaats op 7 juni 1863.19 
Hannah Woodward bleef na de dood van haar man met haar drie jonge kinderen bij 
haar vader en broer wonen. 

Het eerstvolgende spoor van de familie vinden we in de volkstelling van 2 april 
1871. Hannah woonde toen nog altijd met haar kinderen, vader en broer in Shanty 

10  Ibidem, 329.
11  Idem. Zie ook de website van de kerk: www.stthomassb.ca.
12  Ibidem, 59. 
13  Ibidem, 40.
14  1861 Personal Census Canada, Enumeration District 1, Province Ontario, Township of Oro in the 
County of Simcoe, pagina 6. 
15  J. Hogg, Map of the County of Simcoe (Z.p. 1871), geraadpleegd via Simcoe County Archives. 
16  Simcoe County Archives, Tax Assessment Roll for the Township of Oro for 1861.
17  Certificate of baptisms, uitgegeven op 26 april 1871 (familiearchief).
18  Index of Probate and Surrogate Court Records, Letters of Administration, #867, Volume F, pagina 
127.
19  Certificate of baptisms, 26 april 1871 (familiearchief).
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Bay. Bij hen had zich inmiddels ook haar oudste broer gevoegd. Alle gezinsleden 
stonden te boek als landbouwer en de kinderen van Hannah gingen naar school.20 
Ze kregen daar les in lezen, schrijven en rekenen.21 Vaak was de Bijbel het eerste 
tekstboek dat de kinderen onder ogen kregen aangevuld met boeken die geleend 
konden worden van kolonisten die deze mee hadden genomen uit het thuisland.22 
Twee jaren na deze volkstelling stond de pater familias Cholmley Woodward an-
derhalve hectare grond af aan zijn beide zoons. Desondanks was hij nog steeds een 
van de grootste boeren in Oro.23 Hij overleed een jaar later in 1874, ruim tien jaar 
nadat hij in Canada voet aan land had gezet.24 

Het laatste spoor dat Hannah Woodward in Canada naliet, vinden we terug in de 
volkstelling van 4 april 1881. Zij was inmiddels verhuisd en woonde met haar kin-
deren zuidelijker van Shanty Bay, in het dorp Yorkville.25 Uit een bewaard geble-

20  1871 Census Canada, Province of Ontario, District no. 42 Simcoe, Sub-District Oro, Division 1, pa-
gina 11.   
21  McEwen, The story of Oro, 338.
22  Ibidem, 57.
23  Simcoe County Archives, Tax Assessment Roll for the Township of Oro for 1873. 
24  Cholmley Woodward overleed op 11 maart 1874 (Index of Probate and Surrogate Court Records, Let-
ters Probate issued April 25, 1874, Reference #867, Volume F, pagina 127). Hij werd begraven op 16 maart 
1874 in Shanty Bay (St. Thomas Church, Shanty Bay, Parish Record). 
25  1881 Census Canada, Province of Ontario, District no. 135 York East, Sub-District Yorkville Village, 
pagina 1. Yorkville werd in 1883 geannexeerd door de stad Toronto.   

Het vermoedelijke woonhuis van Hannah Woodward in het Canadese Yorkville. Op de foto 
staan haar drie kinderen: William (links), Constance (midden) en Edith (rechts).
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ven paspoort bleek dat Hannah in dat jaar besloot met haar kinderen terug te keren 
naar West-Europa.26 Vermoedelijk wilde ze daar voor haar dochter Edith een ge-
schikte huwelijkspartner vinden. Edith was inmiddels twintig jaar oud, haar zuster 
en broer negentien. In het tijdsbestek 1882 (het jaar waarin het paspoort werd af-
gegeven) en 1885 (het jaar waarin ze trouwde) ontmoette Edith haar toekomstige 
echtgenoot: Dirk Jacob Gijsbert Jan baron van Pallandt.

Van Salland naar Zuid-Holland  

Thierry de Pallandt, zoals Dirk in adellijke kringen werd genoemd, en Edith 
Woodward ontmoetten elkaar in het Zwitserse Lausanne. Daar volgde Dirk, vol-
gens de familieverhalen, colleges aan de Universiteit van Lausanne.27 Aangezien ie-
dere student zijn sporen naliet in het archief van de school en er over Dirk niets te 
vinden is, zal het altijd wel een raadsel blijven hoe lang hij in Lausanne verbleef, 
wat hij daar voor onderwijs volgde en wanneer hij Edith voor het eerst ontmoet-
te.28 Dirk was een telg uit een van de oudste, vooraanstaande adellijke geslachten in 
Nederland met een indrukwekkende stamreeks die tot 1310 terug gaat. Bij besluit 
van keizer Karel v werd Floris van Pallandt in 1555 verheven tot Rijksgraaf van Cu-
lemborg en ruim een eeuw later werd bij besluit van keizer Leopold i (in 1675) voor 
alle leden van dit geslacht de titel Rijksbaron en Rijksbarones erkend.

Het geslacht Van Pallandt verspreidde zich vervolgens in de loop der eeuwen 
wijdvertakt over heel Nederland. Onder koning Willem i hadden zes afstammelin-
gen zitting in de ridderschappen van Holland, Gelderland en Overijssel.29 In de ne-
gentiende en begin twintigste eeuw behoorden de Van Pallandts tot de hogere adel, 
de kerngroep van de Nederlandse aristocratie waarin bestuurlijke macht, hoog aan-
zien en rijkdom samenvielen. De familie was buitengewoon welgesteld en telgen 
bekleedden vele prestigieuze functies aan het hof en in het (lands)bestuur.30 Tot de 

26  Op 14 januari 1882 gaf het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken een paspoort af voor Hannah en 
haar drie kinderen (familiearchief).
27  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief). De universiteit was aanvankelijk een 
theologische school die in 1890 de status van universiteit kreeg. Er werd onderwezen in het Frans (www.
unil.ch). 
28  Onderzoek strekte zich uit over de periode vanaf 14 januari 1882 (datum van afgifte van het paspoort 
van de familie Woodward) tot 17 december 1885 (datum van het huwelijk van Dirk en Edith) en leverde 
geen bewijzen op (e-mails van Olivier Robert, hoofd van het archief van de Universiteit van Lausanne de 
dato 5 maart 2009 en 30 maart 2009).  
29  Nederland’s Adelsboek 89 (2000-2001) 275-349. Er zijn takken Van Aylva van Pallandt (uitgestorven), 
Beerse (uitgestorven), Eerde (in mannelijke lijn uitgestorven in 1979), Egede (uitgestorven), Hagen (uit-
gestorven), Keukenhof (uitgestorven), Keppel en Rosendael, Waardenburg en Neerijnen (uitgestorven), 
Walfort en Oud-Beyerland (uitgestorven) alsmede Westervoort. 
30  Zie R.W.A.M. Cleverens, Rose Villa. Herinneringen aan mevrouw H.A. Insinger-van Loon Dame du 
Palais van H.M. Koningin Emma voor Amsterdam 1825-1902 (Middelburg 1984); R.W.A.M. Cleverens, 
Als ik mij niet vergis …. Sire …. (iii). ‘Souvenirs’ van J.H.F. graaf Dumonceau opperceremoniemeester en 
grootmeester van H.M. Koningin Wilhelmina 1859-1952 (Middelburg 1991); R.W.A.M. Cleverens, Niet 
verder dan ons Huis …: de Koninklijke Hofhouding. Het dagelijks leven in de paleizen Noordeinde en Het 
Loo 1870-1918 (Middelburg 1994).
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Eerste Wereldoorlog kwamen uit de familie zeven ministers en parlementsleden 
voort. Zo blijken de Van Pallandts in de tweede helft van de negentiende eeuw met 
maar liefst twintig telgen voor te komen op de lijsten van hoogstaangeslagenen uit 
verschillende provincies.31 Geen andere familie leverde meer verkiesbare leden voor 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal dan dit oude adellijke geslacht. 

Vroege wortels van de familietak van Dirk lagen op het landgoed Eerde tussen 
Ommen en Den Ham. Zoals we later in deze biografie nog zullen zien, dateerde de 
band tussen Eerde en het adellijke geslacht Van Pallandt van het begin van de acht-
tiende eeuw.32 In het kader van de verervingsgeschiedenis van Eerde laten we hier 

31  Moes, Onder aristocraten, 137-138.
32  Zie J.C. Bierens de Haan, ‘Pro aris et focis. Johan Werner baron van Pallandt en zijn “stamhuis” Eer-
de’ in: C. Gietman, J. Moes, D. Rewijk, H. Ronnes, J. Bremmer en T. Spek, Huis en Habitus. Over kaste-
len, buitenplaatsen en notabele levensvormen (Hilversum 2017) 138-153.

Dirk Jacob Gijsbert Jan van 
Pallandt (M. Verveer, Den 
Haag).
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van salland naar zuidholland   39

de familiegeschiedenis bij de overgrootvader van Dirk, bij Adolph Warner baron 
van Pallandt (1745-1823), heer van Eerde en Beerse beginnen. Hij huwde in 1777 
met Anna Elisabeth barones Schimmelpenninck van der Oye (1752-1822). Het 
echtpaar kreeg negen kinderen.33 Het vijfde kind en tevens de derde zoon luisterde 
naar de naam Gijsbert Jan Anne Adolph (1783-1863). Geboren op Eerde, woonde 
hij daarna het grootste deel van zijn leven op Huis Ter Leede bij Sassenheim.34 In 
1814 werd hij benoemd in de Ridderschap van Holland. Vanaf hetzelfde jaar tot 
1850 was hij lid van de Provinciale Staten en van 1816 tot 1850 lid van de Gedepu-
teerde Staten van Holland. Hij trouwde met Johanna Maria Rijksbarones van Ley-
den (1780-1807) die in 1807 kort na de geboorte van een zoon, Cornelis Herman 
genaamd, overleed. Twee jaar later, in 1809, hertrouwde hij met Cornelia Martina 
van der Goes (1780-1859) die niet van adellijke komaf was.35 

De oudste zoon uit dit tweede huwelijk was Philip Jacob (1814-1892). Hij vol-
tooide een rechtenstudie in Leiden en trouwde in 1845 met jonkvrouw Jacoba Di-
derica Arnoldina van Lennep (1822-1869).36 Zij kregen een kind, de eerdergenoem-
de Dirk. Hij was vijf toen zijn moeder overleed. Het jaar erop (in 1870) hertrouwde 
Philip Jacob met Adriana Maria barones van Zuylen van Nijevelt (1819-1892), af-
komstig uit een prominente aristocratische familie.37 Dirk kon, volgens de familie-
verhalen, niet goed met zijn stiefmoeder overweg. Als gevolg daarvan werd hij op 
zijn zesde naar een kostschool in Noordwijk gestuurd. Om welke school het precies 
ging, is niet bekend, wel dat hij het er niet naar zijn zin had.38 Jaren later zou hij te-
gen zijn zoon Philip opmerken dat deze te vergelijken was met een kostschool uit de 
tijd van Dickens.39 Op kostscholen in het Victoriaanse Engeland heerste een com-
petitieve geest en jongere leerlingen werden vaak onbarmhartig getreiterd door ou-
dere leerlingen. Ze werden ook wel voor karweitjes ingezet en mishandeld.40 In te-

33  Nederland’s Adelsboek 89 (2000-2002) 332.
34  Ibidem, 338.
35  Nederland’s Adelsboek 76 (1985) 34.
36  Philip Jacobus van Pallandt, afkomstig uit Sassenheim, schreef zich op 14 september 1833 in als stu-
dent aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Op 26 juni 1838 sloot hij zijn studie af met een 
dissertatie getiteld Dissertatio Juridica Inauguralis de Consociatione Maleficorum (Universiteit Leiden, ar-
chief Senaat en Faculteiten, 1575-1877, inventarisnummer 18, inschrijvingsregister 1833).
37  Adriana Maria barones van Zuylen van Nijevelt was de dochter van Jan Adriaan baron van Zuylen van 
Nijevelt (1776-1840) en Quirina Catharina Petronella Teding van Berkhout (1789-1866). Haar vader was 
landdrost van Drenthe, kabinetsraad van koning Lodewijk Napoleon, sousprefect van Rotterdam, griffier 
van de Staten van Holland en gouverneur van Friesland (Kuiper, Adel in Friesland, 300-301). De familie-
naam Van Zuylen van Nijevelt kwam voor het eerst in de analen voor in 1285 (Nederland’s Adelsboek 46 
(1953) 549). Adriana Maria was de weduwe van Willem Thierry Arnold Maria baron van Brienen van de 
Groote Lindt (1814-1863), een vermogend man die gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw 
een van de hoogste belastingbetalers in Nederland was (Moes, Onder aristocraten, 138-139).
38  Noordwijk kende in deze tijd het Instituut Schreuders, een (kost)school die goed bekend stond van-
wege de kwaliteit van het onderwijs en met name door kinderen van adel bezocht werd (zie C. Verweij, 
‘Het Noordwijkse Instituut, voorheen “Instituut Schreuders” 1535-1908’ in: De Noordwijker van 5 en 
8 augustus 1908, geraadpleegd via een overdruk in: Kernpunten 22 (2007) 6-11, een uitgave van de vereni-
ging ‘De Oude Dorpskern’ te Noordwijk en geraadpleegd via www.oudedorpskernnoordwijk.nl).
39  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief). 
40  Wilson, The Victorians, 29-30 en 289-292; Montijn, Hoog geboren, 119-120. 
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genstelling tot zijn vader bezocht Dirk geen Nederlandse universiteit. Hij trad al op 
zijn 21e in het huwelijk. 

Philip Jacob overleefde ook zijn tweede echtgenote, zij het maar met een paar 
maanden. Dit huwelijk bleef kinderloos. Bij leven bezat hij naast een huis aan de 
Korte Vijverberg nog twee huizen in Den Haag waarvan hij er een verhuurde.41 
Daarnaast was hij de eigenaar van de buitenplaats Duinrell te Wassenaar. Philip Ja-
cob liet na zijn dood in 1892 bijna ƒ 800.000,– na.42 Zoals in welgestelde kringen 
gebruikelijk, was hij op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Omdat het huwelijk 
met zijn tweede echtgenote kinderloos gebleven was, ging de gehele nalatenschap 
naar het kind uit zijn eerste huwelijk, naar zijn inmiddels achtentwintigjarige zoon 
Dirk. Daarnaast legateerde hij, als een loyaal werkgever, aan ieder personeelslid een 
forse uitkering van tweehonderd gulden voor elk jaar dat hij of zij in dienst was ge-
weest.43 Na het overlijden van zijn vader was Dirk een zeer welgesteld man en hij 
kon naar zijn stand leven van het inkomen dat zijn geërfde vermogen jaarlijks ge-
nereerde.44 

Engagement, huwelijk en geboorte stamhouder

Volgens de familieverhalen vroeg Dirk in het Zwitserse Lausanne Edith ten huwe-
lijk toen hij daar colleges volgde. Onduidelijk is wanneer hij dit precies deed en hoe 
lang hij Edith toen al kende. Als verloofd paar reisden ze in het gezelschap van de 
familie van Edith naar Nederland om de vader van Dirk van het blijde nieuws op de 
hoogte te brengen. Op uitnodiging van de vader en stiefmoeder van Dirk logeerde 
Edith met haar moeder en broer na de officiële bekendmaking van het huwelijk op 
29 november 1885 op Duinrell te Wassenaar. Haar jongere zus was inmiddels over-
leden. In deze tijd was het regel dat zonen uit aristocratische families trouwden in 
het belang van de familie en voor het zeker stellen of het verbeteren van de maat-
schappelijke positie. Bijvoorbeeld door het verkrijgen van een huis, grond of een 
bruidsschat. Hoe hoger de sociale status van de familie, hoe aannemelijker het in 
die kringen werd om het huwelijk te zien als een financiële overeenkomst.45 

Een goede match betekende niet per definitie dat er ook een romantische klik 
tussen het paar bestond. Afkomst en vermogen bleven nog lange tijd veel belangrij-
ker dan liefde. Daarbij was het een algemeen gebruik dat adel trouwde met adel. In 

41  Moes, Onder aristocraten, 191.
42  Nationaal Archief te Den Haag, Archief van Zuid-Holland, Memories van Successie, inventarisnum-
mer 3826, memorienummer 11/8063 en inventarisnummer 3828, 12/159. De nalatenschap zou anno nu 
zo’n tien miljoen euro bedragen (omgerekend via www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php).
43  Zo kreeg J. Vogels, de tuinbaas van Duinrell die sinds 1879 in dienst was, ƒ 2.600,–. Koetsier N. Baauw, 
die minder lang in dienst was, kreeg ƒ 1.400,–. De huisknecht en een van de boeren kregen elk ƒ 800,– en de 
werkmeid die sinds 1886 in dienst was ƒ 1.200,–.
44  Moes, Onder aristocraten, 139-140.
45  R. Baird, Mistress of the house: great ladies and grand houses 1670-1830 (Londen 2003), 6; Montijn, 
Hoog geboren, 85.  

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   40 18-07-19   15:22



engagement, huwelijk en geboorte stamhouder 41

die zin was het huwelijk van Edith en Dirk ongebruikelijk want de bruid was niet 
van adel. Omdat Dirk vermogend was en daarom geen enkele noodzaak had om 
bijvoorbeeld uit geldnood een niet-adellijke (buitenlandse) bruid te trouwen, ligt 
het niet voor de hand aan te nemen dat het huwelijk gearrangeerd was. Het doet 
vermoeden dat er sprake was van een romantische match. 

Waar Edith door haar huwelijk met een edelman haar familie het nodige aanzien 
gaf, was dat omgekeerd zeker niet het geval. Dirk trouwde beneden zijn stand net 
zoals zijn grootvader Gijsbert Jan Anne Adolf dat bijna tachtig jaren eerder had ge-
daan.46 Hierbij moet worden opgemerkt dat het toen om zijn tweede huwelijk ging, 
zijn eerste vrouw was wel van adel. De afkondiging van het huwelijk vond plaats 
in Wassenaar, maar het huwelijk zelf werd in Brussel voltrokken.47 Vermoedelijk 
speelde mee dat het huwelijk in adellijke kringen gezien werd als een mesalliance.48 
De familie organiseerde ook geen groot feest in Den Haag of Wassenaar dat het be-
lang van het huwelijk had kunnen onderstrepen. Het paar koos in plaats hiervan 
voor een ceremonie in kleine kring in Brussel.49 

Op 17 december 1885 om elf uur ’s ochtends verscheen het paar in Brussel voor 
de burgerlijke stand. Dirk was toen eenentwintig, zijn bruid drie jaar ouder.50 Het 
huwelijk werd later die dag ingezegend in The Church of Christ in Brussel, een En-
gelstalig protestants kerkgenootschap. Het is de vraag of Dirk en Edith verlovings- 
of huwelijkskaarten rondstuurden. Ze bleven in ieder geval niet bewaard.51 Wel 
verscheen een kleine annonce, nadat het huwelijk voltrokken was, waaruit blijkt 
dat baron van Pallandt in Brussel was getrouwd met Miss Woodward.52 De adver-
tentie geeft verder niets prijs behalve de huwelijksdatum en -plaats.  

Dezelfde dag verliet het bruidspaar Brussel om op huwelijksreis te gaan, een reis 
die door Edith in een dagboek werd gedocumenteerd. Het verslag laat goed zien 

46  Nederland’s Adelsboek 76 (1985) 34.
47  Huwelijksregister in het Archief van de Stad Brussel. 
48  Uit kwantitatief onderzoek van de socioloog Jaap Dronkers (1945-2016) naar de maatschappelijke re-
levantie van de twintigste-eeuwse Nederlandse adel blijkt dat adelshomogamie gedurende de twintigste 
eeuw ten opzichte van de jaren ervoor weliswaar kleiner werd, maar dat adellijke personen vierentwintig 
keer zo vaak trouwen met andere adellijke partners dan niet-adellijke personen met vergelijkbare sociaal-
economische achtergronden huwen met adellijke partners. Zie Dronkers, De maatschappelijke relevan-
tie van hedendaagse Nederlandse adel; Kuiper, Adel in Friesland, 120; Y.B. Kuiper en J. Frieswijk (red.), 
Twee eeuwen Friese adel 1814-2000: van landadel naar historisch instituut (Heerenveen 2000) 23-26.
49  Montijn, Hoog geboren, 95. Zij betoogt dat het klein houden van bruiloften in de hoogste kringen heel 
goed een reactie kan zijn geweest op de toename van rijk gevierde huwelijken bij de kleine burgerij. Uit-
bundige bruiloftsfeesten hadden volgens haar altijd iets volks. Ook etiquetteboeken aan het eind van de 
negentiende eeuw vinden een kleine plechtigheid beschaafder. Zie ook Montijn, Leven op stand, 185-186.
50  Als getuigen waren aanwezig William Woodward (1862-1938), de jongere broer van de bruid, Willem 
Rob Stephens, een protestantse predikant die dezelfde dag voor zou gaan in de kerkdienst, Willem Johan 
Henri Baron van Heemstra (1841-1909), een neef van vaderszijde van de bruidegom, en Louis Gaspard Adri-
aan graaf van Limburg Stirum (1862-1924), een achterneef van vaderskant van de bruidegom (archief van de 
Stad Brussel, Huwelijksregister; Simcoe County Archives, Barrie Northern Advance van 7 januari 1886).
51  Een verlovings- en huwelijkskaart bevindt zich niet in het familiearchief en evenmin in het archief van 
het cbg Centrum voor Familiegeschiedenis te Den Haag.
52  Familiearchief en archief cbg Centrum voor Familiegeschiedenis te Den Haag (cbgverzamelingen.nl, 
registratiecode vfadnl102762, signatuur 27 pg./fiche 5251, blad 0008).
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hoe een jong, aristocratisch echtpaar in die tijd de wereld verkende.53 Ze reisden 
door Luxemburg, Frankrijk, Italië en Zwitserland waar ze onderweg diverse be-
zienswaardigheden bezochten. Samen gingen ze regelmatig winkelen en Dirk ver-
raste zijn vrouw met bonbons, twee honden en bloemen. Ze waagden ook een gokje 
in het casino van Monaco. Dirk verloor zoveel dat hij besloot nooit meer te zullen 
gokken, tot grote vreugde van Edith. Dit besluit legde hij vast in een brief aan zijn 
vader. In Napels ontving het paar hun eerste gasten, vrienden van Dirk, in een ho-
tel. ‘It was the first entertaining Dirk and I had done, but it went off very well and 
we had a very jolly little lunch’, noteerde Edith in haar reisdagboek. Edith en Dirk 
waren voortdurend op reis en op stap. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Edith 
enkele malen in haar dagboek schreef dat ze doodop in het hotel terugkwam. 

Vijf maanden na de huwelijksvoltrekking arriveerde het paar in Parijs om na een 
kort verblijf  naar Nederland terug te keren. Hier ging Dirk in de jaren die volgden een 
aantal vrijwel onbezoldigde bestuurlijke ambten en eervolle functies aan het hof ver-

53  Het dagboek heeft betrekking op de periode 17 december 1885 tot en met 20 mei 1886 (familiearchief).  

Edith en Dirk. Foto ge-
maakt in Lausanne tijdens 
hun huwelijksreis (De Jongh, 
Lausanne).
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vullen. Dirk was ook politiek actief als wethouder van Wassenaar en lid van de Pro-
vinciale Staten van Zuid-Holland. Koningin Wilhelmina benoemde hem in 1907 tot 
kamerheer in buitengewone dienst en in 1911 tot Jagermeester in de provincie Zuid- 
Holland.54 Als Jagermeester was hij belast met het toezicht op de koninklijke jacht op 
de koninklijke landgoederen onder Wassenaar en Voorschoten, de verzorging van de 
kwaliteit en kwantiteit van het wild, het regelen van het afschot, de gezondheidstoe-
stand en het bijvoederen van het wild, de organisatie van de officiële hof-jachten en het 
zorgdragen voor de begeleiding van de gasten tijdens de jacht.55 Dirk kreeg hiervoor 
een jaarlijks traktement van ƒ 1.800,–.56 Hij was toen al een aantal jaren een jachtvriend 
van prins Hendrik en hij vergezelde hem ook wel eens op reis naar het buitenland.57 

54  Familiearchief; Algemeen Handelsblad van 16 maart 1911; Het nieuws van de dag: kleine courant van 
dezelfde datum.
55  Cleverens, Niet verder dan ons Huis, 189.
56  Familiearchief.
57  In de maanden juli en augustus 1916 vergezelde Dirk prins Hendrik tijdens een reis naar Zwitserland. 
In het familiearchief bevinden zich twee ansichtkaarten gericht aan Edith. 

Philip in zijn doopjurk met 
zijn moeder Edith (Kameke, 
Den Haag).
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Na de terugkeer van de huwelijksreis betrok het echtpaar het stadshuis van de fa-
milie aan de sjieke Korte Vijverberg in Den Haag. Het pand op nummer zes was ei-
gendom van de vader van Dirk. Na ruim vier jaar werd hier hun eerste kind geboren 
dat de namen Philip Dirk (roepnaam Philip) kreeg en daarmee vernoemd werd naar 
zijn grootvader Philip Jacob en zijn vader Dirk.58 Het paar bracht het blijde nieuws 
naar buiten via een geboorteannonce met de tekst: ‘Door Gods goedheid voorspoe-
dig bevallen van een zoon Baronesse van pallandt geb.  woodward. ’s-Hage 
28 december 1889’.59 Philips doop vond vijf maanden later plaats, op 25 mei 1890, 
in de Nederlandse Hervormde Kerk van Wassenaar, een kerk die het paar frequen-
teerde als het op Duinrell resideerde tijdens het zomerseizoen.60 Ter gelegenheid 
van de doop liet het echtpaar door hoffotograaf Kameke uit Den Haag een foto ma-
ken van Edith en haar zoon in zijn doopjurk. Deze beeltenis is een stille getuige van 
een belangrijke plicht die Edith had volbracht. Ze had een zoon gebaard en daar-
mee deze tak van het geslacht Van Pallandt een nieuwe schakel in de eeuwenlange 
familiegeschiedenis gegeven. 

58  Vernoemen was in adellijke kringen een strikte traditie. Het kind raakte daardoor verbonden met het 
voorgeslacht (A.J. Bernet Kempers, Voornamen. Hoe komen we eraan? Wat doen we ermee? (Utrecht-
Antwerpen 1965) 48; D. Gerritzen, Voornamen: onderzoek naar een aantal aspecten van naamgeving in 
Nederland (Amsterdam 1998) 56).
59  Familiearchief. Herkomst van de geboorteadvertentie is onbekend. Over de post verstuurde geboor-
teaankondigingen kwamen in die tijd al wel voor, zij het sporadisch. In geval van de geboorte van Philip is 
geen dergelijke aankondiging bewaard gebleven (Bernet Kempers, Voornamen, 141; W. Ruberg, Conven-
tionele Correspondentie: briefcultuur van de Nederlandse elite 1770-1850 (Nijmegen 2005) 17). 
60  Gemeentearchief Wassenaar, oude archieven tot 1896, inventarisnummer 1862, doopboeken Her-
vormde Kerk Wassenaar 1792-1917. 
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ii Jeugd in Den Haag 

In de wintermaanden woonde de familie Van Pallandt in Den Haag aan de Kor-
te Vijverberg 6. Dat werd de ‘stadswoning’ genoemd. Daarnaast was er het ‘bui-
ten’, Duinrell in Wassenaar. Hier verbleef het gezin in het zomerseizoen. In de ne-
gentiende eeuw gold voor de Nederlandse bovenlaag een woning niet alleen als 
een praktische behoefte, zij representeerde ook status.1 Aan de Korte Vijverberg 
woonde de familie Van Pallandt ‘op stand’. De stad trok al van oudsher veel kapi-
taalkrachtige aristocraten en renteniers aan. De entourage van het hof in combina-
tie met lage stedelijke belastingen was daar grotendeels debet aan. Den Haag had in 
de negentiende eeuw een reputatie als ruime en groene woonstad.2 Het was een stad 
van weelde volgens de Haagse bestuurders die zich doelbewust inspanden om de 
vermogende inwoner zoveel mogelijk te verleiden ‘hunne rijke inkomsten te verte-
ren’ in de residentie.3

Een deel van de inwoners kwam uit het buitenland. Circa vijfentwintig landen 
hadden hun diplomatieke vertegenwoordiging in de hofstad gevestigd. Een aantal 
van hen vond het Nederlandse hof in het eerste decennium van de twintigste eeuw 
over het algemeen weinig opwindend, stijf, ouderwets en in zichzelf gekeerd.4 Een 
relatief groot deel van de Haagse populatie bestond uit oud-Indiëgangers die zich 
na hun loopbaan in de kolonie in de buurt van het Ministerie van Koloniën vestig-
den dat de betaling van de pensioenen regelde.5 De hoogstaangeslagenen in ’s Rijks 
directe belastingen vond men in Den Haag niet zozeer onder kooplieden en ban-
kiers zoals in Amsterdam en Rotterdam het geval was, maar veeleer onder advoca-
ten, hoge ambtenaren, militairen en gepensioneerde Indische ambtenaren.6 

Naarmate de stad zich na 1860 buiten de singels uitbreidde, woonden de hoge-
re en lagere klassen meer gescheiden in eigen wijken. De adel woonde rond de Vij-
verberg, het Voorhout en de Kneuterdijk.7 De omgeving Parkstraat tot aan de Ja-

1  Montijn, Leven op stand, 42-43.  
2  K. Stal, ‘Ruimtelijke ontwikkeling’ in: T. de Nijs en J. Sillevis (red.), Den Haag geschiedenis van de stad: 
negentiende en twintigste eeuw (Zwolle 2005) 19; Furnée, Plaatsen van beschaafd vertier, 33-106.
3  P.R.D. Stokvis, De wording van modern Den Haag: de stad en haar bevolking van de Franse Tijd tot de 
Eerste Wereldoorlog (Zwolle 1987) 45. Citaat van raadslid Stam uit 1865.
4  M. Buchanan, Diplomacy and foreign courts (Londen 1928) 123; Stokvis, De wording, 261-262; J. Bank 
en M. van Buuren, 1900: hoogtij van burgerlijke cultuur (Assen 2004) 21-22. 
5  C. Nigten, ‘Den Haag als nationaal en internationaal centrum’ in: Nijs, Den Haag, 112.
6  Stokvis, De wording, 213.
7  Ibidem, 219.
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vastraat kon er nog mee door, maar aan de Laan van Meerdervoort woonde ‘men’ 
niet.8 Toch zouden de standsverschillen aan het einde van de negentiende eeuw een 
minder vanzelfsprekend karakter krijgen. Den Haag groeide snel en de emancipa-
tie van de kleine burgerij en de arbeidende klasse bedreigde langzaam maar zeker 
de fundamenten van de standensamenleving en ondergroef de positie van de elite.9 
De Sociaal-Democratische Bond (sdb) met Ferdinand Domela Nieuwenhuis als 
secretaris kreeg rond 1880 in Den Haag voet aan de grond en gaf de sociale onvre-
de ideologisch en organisatorisch gestalte. Overigens brak pas na 1913 de afdeling 
Den Haag van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (sdap) onder leiding van 
Willem Drees (1886-1988) goed door. Deze partij zette het werk van de sdb als po-
litieke partij voort.10

Als geen ander wist de schrijver Louis Couperus (1863-1923) een beeld te schet-
sen van de aristocratisch-burgerlijke groepscultuur in ‘deftig Den Haag’ van het 
fin de siècle, de jaren dat Philip hier opgroeide, ook al waren de personages volgens 
hem fictief.11 In bijvoorbeeld de romancyclus Boeken der kleine zielen (1901-1903) 
stond het rijk geschakeerde beeld van de gevoels- en gedachtewereld van mannen 
en vrouwen binnen de deftige en aristocratische Haagse kringen centraal.12 Coupe-
rus verbeeldde familiebelangen en -tradities en bracht voor het voetlicht hoezeer de 
Haagse society een krachtenveld was en bepaald werd door allerlei regels en cere-
monies.13 

Korte Vijverberg 6

Het geboortehuis van Philip dateerde uit de jaren 1633-1635.14 De stadswoning was 
een betrekkelijk smal, hoog en diep pand.15 Het had een zogenaamd onderhuis met 
op de eerste etage twee salons voor de ontvangsten en een eetkamer. Op de tweede 

8   E.C. baron van Heeckeren van Molencaten, M.G. Emeis en R.W.A.M. Cleverens, Boven gezeten en 
thee gedronken … Een Haagse petite histoire. Herinneringen aan mevrouw A.H. Groeninx van Zoelen-
van de Poll, Dame du palais en wnd. grootmeesteres van H.M. Koningin Wilhelmina 1857-1933 (Middel-
burg 1986) 47.
9   T. de Nijs, ‘Van hoeden en petten: sociale ongelijkheid, consumptie en vrije tijd’ in: Nijs, Den Haag, 
185.
10  M. van Doorn en T. de Nijs, ‘In de schaduw van Den Haag. Politiek en bestuur in de negentiende en 
twintigste eeuw’ in: Nijs, Den Haag, 71-72; Stokvis, De wording, 265-283.
11  Zie Y. Kuiper, ‘Aristocraten contra burgers. Couperus’ Boeken der kleine zielen en het beschavings-
defensief rond 1900’ in: R. Aerts en H. te Velde (red.), De stijl van de burger. Over Nederlandse burger-
lijke cultuur vanaf de middeleeuwen (Kampen 1998) 187-192.
12  De patricische familie van de schrijver had sterke banden met Indië waar de vader van Couperus een 
hoge rechterlijke betrekking vervulde. De schrijver werd zelf geboren in Den Haag, maar woonde tijdens 
zijn jeugd zes jaar in Batavia (Nederland’s Patriciaat 1 (1910) 86-89). 
13  Zie Kuiper, ‘Aristocraten contra burgers’, 209.
14  H.C. Brouwer, ‘De bouwgeschiedenis’ in: Ch. Dumas en H.P.R. Rosenberg (red), Het Kabinet der 
Koningin: geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg (Den Haag 2004) 89. 
15  Idem. Het verkavelingsplan dat aan de basis lag van de indeling van de Korte Vijverberg dateerde uit 
de zeventiende eeuw en voorzag een opdeling in vijf percelen met een breedte van 51 of 52 voet (circa 16 
meter) en een diepte afwisselend van 84 (circa 26 meter) tot 106½ voet (circa 23 meter). 
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etage bevond zich een grote voorkamer met een slaapkamer erachter. Philip sliep 
op de derde etage waar ook de dienstboden hun kamers hadden en de strijkkamer 
gesitueerd was. Hoeveel dienstboden de familie in dienst had, is niet bekend. Er was 
ook een zolder waar Philip plezierige herinneringen aan bewaarde. Hij was een jaar 
of tien oud toen zijn vader thuiskwam met een tros bananen, een vrucht die hij nog 
nooit had gezien of geproefd. Ze werden op zolder gehangen om te rijpen en nu en 
dan mocht Philip met zijn vader mee naar zolder om rijpe bananen af te snijden.16 

Achter het huis was een binnenplaats waar Philip in zijn jeugd wel eens een 
sneeuwpop maakte als er voldoende sneeuw lag. Hier bevonden zich ook de ka-
mers voor de knechten. Bijna iedere week kwam op zaterdagmorgen een grote 
zware brik, een vierwielig rijtuig, voorgereden, bespannen met twee paarden. Dan 
bracht de tuinbaas van Duinrell allerlei, zoals Philip ze noemde, ‘verrassingen’ mee. 
Bijvoorbeeld bloeiende orchideeën of in bloei getrokken seringen, azalea’s, spi-
rea’s, gouden regen en amaryllissen uit de warmste kas. De grootste bloemstukken 
werden opgesteld voor de twee grote ramen aan de voorzijde van het huis. Gedu-
rende de daaropvolgende dagen bleven groepjes mensen voor de ramen staan om te 
kijken naar wat Philip jaren later ‘pronkstukken’ noemde.17  

Vanuit zijn kinderkamer op de derde verdieping had Philip een schitterend uit-
zicht op de Hofvijver en de Lange Vijverberg. Hij keek uit over de regeringsge-

16  Autobiografische notitie getiteld ‘De Lange Vijverberg rondom 1900’ (familiearchief).
17  Autobiografische notitie getiteld ‘Voertuigen’ (idem).

Philip voor zijn geboorte-
huis aan de Korte Vijverberg 
in Den Haag, het tweede 
huis van links.
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bouwen waar, zonder dat hij zich dat toen realiseerde, leden uit zijn wijdvertakte 
familie prestigieuze functies van minister of lid van de Eerste Kamer hadden uit-
geoefend.18 Vooral de vijver had zijn grote belangstelling als het hard gevroren 
had. Mannen gewapend met lange stokken met daaraan houten klossen bevestigd, 
moesten het ijs breken om een vaarwater open te houden zodat de grote boot met 
de Haagse stoombrandspuit zou kunnen uitvaren in geval van brand in het Mau-
ritshuis of de Rijksgebouwen langs de vijver.19 Door het raam van zijn kamer zag 
hij ook dat ’s middags om vier uur zijn vader naar de Haagse Club ging. Deze oud-
ste Haagse sociëteit dateerde van 1748 en stond in de negentiende eeuw bekend als 
Grande Société, Club de la Haye. Deze zeer exclusieve Haagse Club bood een be-
sloten ontmoetingsplaats voor met name Franssprekende adellijke Hagenaars en 
buitenlandse diplomaten.20 Tegen zes uur kwam Dirk weer naar huis om met zijn 
gezin te dineren. 

Gezinsverbondenheid

Volgens goed adellijk gebruik werd Philip in zijn jeugd een aantal malen op de ge-
voelige plaat vastgelegd. Dat gebeurde in de fotostudio van de Haagse hoffotograaf 
De Lavieter & Co. Aan de hand van dit fotomateriaal stappen we als hedendaagse 
toeschouwer de wereld binnen van het fin de siècle. Voor tijdgenoten brachten fa-
miliefoto’s met name de gezinsverbondenheid tot uiting.21 Niets doordrong een be-
zoeker aan een adellijke familie meer van de eerbiedwaardigheid van een geslacht 
dan een huis vol familieportretten.22 Bij voorkeur een geschilderde, eeuwenlange en 
ononderbroken reeks van portretten van vader op zoon om de verbondenheid te 
accentueren, zo mogelijk aangevuld met beeltenissen van echtgenotes of verwan-
ten of soms van het hele gezin. Een dergelijke, geschilderde portrettenreeks ont-
brak in de woning aan de Korte Vijverberg. Wel stonden er vele foto’s in het huis 
opgesteld.

Op de oudste foto’s van Philip die bewaard gebleven zijn, is hij een jaar of twee. 
Met zijn vader en grootvader Van Pallandt poseerde hij, volgens gebruik, in een 
smetteloos licht jurkje. Zijn haar droeg hij op schouderlengte en de pony was op 
het hoofd in een staart bijeengebonden en voorzien van pijpenkrullen. Philip was 
wat ouder toen hij, gekleed in een matrozenjurkje, op de foto ging met zijn moeder 
en grootmoeder Woodward. Zijn blonde haar reikte tot ver over de schouders. Het 
haar van de pony was inmiddels afgeknipt, kort en recht. Hij zal een jaar of zes ge-

18  Zie Moes, Onder aristocraten, 137-138 en Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse 
Nederlandse adel. 
19  Autobiografische notitie ‘Voertuigen’ (familiearchief).
20  Stokvis, De wording, 254; Furnée, Plaatsen van beschaafd vertier, 107-128, 136, 148 en 699.
21  J. Coppens en A. Alberts, Een camera vol stilte: Nederland in het begin van de fotografie 1839-1875 
(Amsterdam 1976) 80. 
22  Zie Montijn, Hoog geboren, 81, 84-85.

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   48 18-07-19   15:22



gezinsverbondenheid 49

weest zijn toen hij voor het eerst met kortgeknipt haar en gekleed in een matrozen-
pak met knielange broek, lange kousen en een hoed met brede rand poseerde voor 
fotograaf Van Kervel in Den Haag.23 Deze Britse jongensmode van knielange broe-
ken, de zogenaamde breeches, en matrozenpakken vond na 1870 ingang bij de Ne-
derlandse adel en gegoede burgerij.24 Dat jongens geen jurkjes meer droegen maar 
de broek aan kregen, was een teken dat ze geen onzindelijke peuters meer waren. 
Tevens werd door middel van kleding het onderscheid tussen de seksen zichtbaar.25 

De eerste foto van Philip in een lange broek werd gemaakt rond zijn tiende jaar. 
Op deze foto staan Philip en zijn moeder. Voor het eerst zien we op deze foto ook 
zijn jongere zusje Connie. Zij was op 26 april 1896 op Duinrell geboren. Philip 

23  De foto’s bevinden zich in het familiearchief.
24  P.R.D. Stokvis, Het intieme burgerleven. Huishouden, huwelijk en gezin in de lange 19e eeuw (Am-
sterdam 2005) 49. In de zomer van 1846 kreeg de toen vierjarige Engelse kroonprins Albert Edward (de 
oudste zoon van koningin Victoria) een kostuumpje aan dat algemeen wordt beschouwd als het prototype 
van het klassieke matrozenpakje. Het bestond uit een lange witte broek met uitlopende pijpen, een blouse 
met daaroverheen een grote, afneembare schouderkraag met v-hals en witte strepen, een met een wit strik-
je bijeengebonden zwarte zijden halsdoek en een strohoed. In Nederland fungeerde het pakje aan het ein-
de van de negentiende en begin van de twintigste eeuw als statussymbool, als kledingstuk waarmee nota-
belen zich onderscheidden van het gewone volk (I. Matthey, ‘Het stond je zo schattig’, cultuurgeschiedenis 
van het matrozenpakje (Zutphen 2010) 19-45).
25  Stokvis, Het intieme burgerleven, 39.

Philip (De Lavieter & Co., 
Den Haag).
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Drie generaties van Pallandt. Vlnr: Dirk, Philip 
en Philip Jacob (De Lavieter & Co., Den Haag).

Vlnr: Connie, Edith en Philip (De Lavieter & 
Co., Den Haag).

Vlnr: Edith, Philip en Hannah Woodward 
(De Lavieter & Co., Den Haag).

Connie (links) en Philip (De Lavieter & Co., 
Den Haag).
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droeg een halflange winterjas, bolhoed, overhemd met cravate en een lange panta-
lon. Ook hier liet de Britse invloed op de jongensmode zich zien. Op een foto uit 
dezelfde periode zien we Philip met zijn zusje, gekleed in een matrozenpak met een 
lange witte broek.26 

Winterseizoen van de Haagse elite

Tijdens het winterseizoen, dat liep van januari tot Pasen, vulden de ouders van Phi-
lip hun tijd in Den Haag met diners, soirees en toneelbezoek. Een sociale verplich-
ting vormden het houden en afleggen van visites en het bezoeken van bals.27 Edith 
en Dirk gebruikten een zwarte coupé (een gesloten rijtuig) met massief rubberen 
velgen en een bekleding van zwart satijn met een koetsier en palfrenier op de bok 
voor het zogenaamde visite rijden.28 De visites vormden het fundament van het so-
ciale netwerk van de adel en duurden zelden langer dan een kwartier.29 Als we de 
herinneringen van hun zoon mogen geloven, legden ze er soms wel veertig af op 
een middag, doordat in de meeste gevallen werd volstaan met het afgeven van een 
visitekaartje.30 Had Edith een afspraak buitenshuis dan kwam de kapper aan huis 
om haar kapsel te verzorgen. Onder de welgestelde dames van Den Haag waren 
de kappers Vorst en Lanen favoriet.31 Edith koos voor kapper E. Letitre die een sa-
lon had in de Passage.32 Philip bewonderde de kapper om zijn mooie lange vingers 
en hij mocht regelmatig in de slaapkamer van zijn moeder komen kijken naar het 
vorderen van het werk. In zijn herinnering maakte de kapper ‘een kunstwerk’ op 
haar ‘statige hoofd, gedragen door een lange hals’.33 Philip was trots op zijn moeder 
wanneer hij ‘zijdelings hoorde dat zij op dat bal of dat diner het mooist voor de dag 
gekomen was’.34 

26  Het matrozenpakje dat Philip op deze foto droeg, had veel weg van het oorspronkelijke exemplaar van 
de Britse kroonprins. Zo had Philip een lange witte broek aan met uitlopende pijpen. Op een aantal onder-
delen week het echter af. Onder de blouse droeg hij een dunne trui. De zwarte zijden halsdoek werd niet 
met een wit maar met een zwart strikje bijeengebonden. De manchetten van de blouse waren wit. In de 
oorspronkelijke versie waren ze blauw met witte strepen (zie Matthey, ‘Het stond je zo schattig’, 20-24).
27  Zie Van Heeckeren van Molencaten, Boven gezeten en thee gedronken, 45.
28  Rubberen velgen zorgden ervoor dat het rijtuig stiller en geruislozer werd. Voor stedelingen was dit 
prettiger (gesprek met J. Zijlstra, hoofd collecties van het Rijtuigmuseum in Leek op 21 augustus 2012). 
Zie ook A.J. Brunt, E. Eshuis en J. Worst, Met Twickel op reis (Delden 2003) 22-25.
29  Zie Montijn, Hoog geboren, 292-293.
30  Autobiografische notitie getiteld ‘Winter 1913-1914, de laatste werkelijk “uitgaande” winter’ (fami-
liearchief).  
31  T. Rosa de Carvalho, ‘Rond het huwelijk van koningin Wilhelmina (1901)’ in: M. Hohe, T. Rosa de 
Cavalho en H. Adriaans, Haagse Hofmode (Zwolle 2007) 32.
32  Nieuws van de dag: kleine courant van zaterdag 19 augustus 1905. Hierin vinden we een advertentie 
van E. Letitre waarin hij een coiffeur zoekt die bekend was met dameskappen en postiche (pruiken). Kan-
didaten die Frans spraken, de voertaal binnen adellijke kringen, genoten de voorkeur. De Passage opende 
in 1885, het jaar waarin Edith met Dirk trouwde, en genoot veel populariteit bij kapitaalkrachtige dames 
omdat ze er bij slecht weer droog konden winkelen (Nijs, ‘Van hoeden en petten’ in: Nijs, Den Haag, 190-
191; V. Sleebe, ‘Religie’ in: Nijs, Den Haag, 278).
33  Autobiografische notitie getiteld ‘Letitre de dames kapper’ (familiearchief). 
34  Idem.
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Traditiegetrouw opende het Haagse uitgaansseizoen op 2 januari met een gala-
bal, het meest officiële feest dat aan het hof werd gegeven.35 Edith moest daar ver-
schijnen in zogenaamd groot toilet met een manteau de cour, een losse (hof)sleep 
die aan de galajapon werd bevestigd. Ze was gedecolleteerd en naarmate de gele-
genheid later op de avond plaatsvond, mocht het decolleté bloter en dieper zijn. De 
galajapon had korte mouwen en werd gecomplementeerd door witte leren hand-
schoenen tot over de ellebogen, want men mocht niet met blote handen dansen. 
Een hoed behoorde niet tot de voorschriften, een waaier daarentegen wel.36 Edith 
droeg meestal een japon die uit Parijs kwam en speciaal voor de gelegenheid was 
gemaakt.37 Deze droeg bij aan haar prestige en gold als een zichtbaar bewijs van fi-
nancieel succes en sociaal aanzien.38 Edith had de reputatie dat zij goed danste. Met 
Dirk werd zij ’s winters regelmatig op paleis Noordeinde uitgenodigd voor bals.39 
Daarnaast bezocht het paar de zogenaamde Casino-bals die meestal werden gehou-
den in Hotel des Vieux Doelen op het Toernooiveld.40 Deze bals waren veel minder 
formeel en in de ogen van de Van Pallandts daardoor ‘genoeglijker’.41 

Zelf kreeg Philip al op jonge leeftijd dansles, een gebruikelijk onderdeel van de 
opvoeding van kinderen uit de Haagse hoogste kringen tijdens het winterseizoen. 
Het was een van de weinige keren dat hij met meisjes van zijn eigen stand, buiten 
zijn zusje om, contact had. De kinderen stonden wel altijd onder het toezicht van 
kinderjuffrouwen of gouvernantes. De dansles vond plaats bij bevriende families 
thuis en een van de dansleraressen kwam zelfs iedere woensdagmiddag over van-
uit Brussel naar Den Haag. De meisjes droegen vaak een grote strik om hun middel 
en Philip vond dat een handig handvat om zijn danspartner aan vast te houden. Hij 
keek daar later wel schuldbewust op terug: ‘Ik moet het wel heel moeilijk gemaakt 
hebben voor de diverse kinderjuffrouwen en gouvernantes, daar ik na de dansles 
de eens zo mooie strikken veranderd zag in vodjes’.42 De dans die Philip het ‘heer-
lijkst’ vond, was de Washington Post vanwege de opwindende snelheid.43 

De eerste uitnodiging voor het galabal ontving Philip in de winter van 1914. Hij 
was toen al 24. Het was zijn officiële start van het ‘uitgaan’ met als uiteindelijke be-
doeling een ebengebürtige levenspartner te vinden.44 Het galabal van 2 januari 1914 

35  C. van de M. (Egbertina C. van der Mandele), Het wetboek van mevrouw Etiquette (Utrecht 1909) 
232. De naam van de schrijfster wordt in het vervolg aangehaald als Mandele.
36  Hohe, Haagse Hofmode, 10, 18 en 48.
37  Autobiografische notitie getiteld ‘Winter 1913-1914, de laatste werkelijk “uitgaande” winter’ (fami-
liearchief).
38  Zie T. Veblen, De theorie van de nietsdoende klasse. Synopsis (Amsterdam 1974) 150.
39  Autobiografische notitie getiteld ‘Letitre de dames kapper’ (familiearchief). 
40  Een Casino-bal werd georganiseerd door de vereniging Het Casino, een besloten gezelschap dat in 
1816 werd opgericht en als doel had voor leden en introducées bals te organiseren. Het laatste door de ver-
eniging georganiseerde bal vond plaats in 1934 (Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 515, archief 
van het Gezelschap Het Casino, geraadpleegd via archief.amsterdam). Zie ook Montijn, Hoog geboren, 
289.
41  Autobiografische notitie getiteld ‘Letitre de dames kapper’ (familiearchief). 
42  Autobiografische notitie getiteld ‘Dansles’ (idem).
43  Idem.
44  Een meisje werd op haar achttiende jaar gepresenteerd, een jongen niet voor hij was afgestudeerd of 
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was meteen zijn laatste vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.45 Om-
dat alle heren in gala-uniform dienden te verschijnen en Philip er geen bezat, moest 
hij er een laten maken. Het kostte zo’n duizend gulden.46 Philip bezocht dat win-
terseizoen ook Casinobals. In die tijd speelde hij met de gedachte de 24-jarige en 
adellijke Marcelle de Smeth van Alphen (1889-1960), in zijn ogen een beauty, een 
huwelijksaanzoek te doen.47 Ze was echter altijd vergezeld van een chaperonne en 
Philip was daarnaast veel te verlegen haar vader om haar hand te vragen.

Miss Grant, de gouvernante

In Philips vroege kindertijd trad een jonge, Engelstalige gouvernante zijn leven 
binnen. Ze arriveerde in 1892 en heette Esmé Frances Helen Grant (1874-1949).48 
Miss Grant, zoals ze door Philip werd genoemd, was door de in Engeland wonen-
de jongere broer van Edith, William Woodward (1862-1938), geïntroduceerd bij de 
familie. Een buitenlandse gouvernante gaf status en gelet op de Britse nationaliteit 
van Edith lag de keuze voor een landgenote voor de hand. Als interne gouvernante 
kreeg Miss Grant kost en inwoning.49 Daarnaast was het gebruikelijk dat reiskosten 
voor een van ver komende gouvernante door de werkgever betaald werden.50 Eni-

wat daarmee gelijkstond (Van Heeckeren van Molencaten, Boven gezeten en thee gedronken, 55). Zie ook 
Y.B. Kuiper en M. Wagter, ‘De uitgaande wereld van Leeuwarden, 1860-1900. Levensstijl en standsbesef van 
de Friese aristocratie in de jeugdherinneringen van jkvr. Adriana Wilhelmina van Andringa de Kempenaer’ 
in: R. Kunst en Y.B. Kuiper (red.), Jaarboek Leeuwarder Historische Reeks (Leeuwarden 1997) 196-237.
45  Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden geen galabals gehouden. Na 1918 vond koningin Wilhelmina 
hofbals niet langer overeenkomen met de soberheid die in zwang was gekomen. Aan de afschaffing van 
de hoffeesten zal ook haar zuinige aard hebben bijgedragen (C. Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin 
(Amsterdam 1998) 499; C. Fasseur, Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas (Amsterdam 2001) 28; 
Montijn, Hoog geboren, 54).  
46  Het uniform werd gemaakt in de kleermakerszaak van M.S. de Jong die zich bevond aan de Lange 
Houtstraat in Den Haag (voor informatie over de kleermakerszaak zie Het Vaderland van dinsdag 4 ja-
nuari 1938).
47  Autobiografische notitie getiteld ‘Winter 1913-1914, de laatste werkelijk “uitgaande” winter’ (familie-
archief). Marcelle Wilhelmine barones de Smeth was de dochter van Paul Arnold Jacques baron de Smeth, 
heer van Alphen en Rietveld (1857-1941) en Marie Isabelle Jeane Elise barones du Tour van Bellinchave 
(1862-1936). Haar vader vervulde onder meer de functies van gezantschapssecretaris en van kamerheer in 
buitengewone dienst van Koningin Wilhelmina. Ze trouwde op 14 maart 1912 met Henri Charles baron 
van Tuyll van Serooskerken, heer van Coelhorst (1881-1950). Hij was onder meer burgemeester van Hoog-
land en president-commissaris van n.v. Billiton Maatschappij (Nederland’s Adelsboek 93 (2008) 330-331).
48  Miss Grant was de oudste van zes kinderen van een in Ierland geboren accountant die bij een bank 
werkte. Door speculaties had hij zijn vermogen verloren (General Register Office, Birth registration, 
March Quarter 1874, District Newport, Monmoutshire, Volume 11a, pagina 200 en General Register Of-
fice, Death registration, December Quarter 1949, District Brentwood, Volume 4a, pagina 395).
49  Een arbeidsovereenkomst tussen de familie Van Pallandt en Miss Grant, als die er geweest is, bleef niet 
bewaard. Een dergelijke overeenkomst was in deze tijd meer uitzondering dan regel (Zie G. Huisman, 
Tussen salon en souterrain. Gouvernantes in Nederland (Amsterdam 2000) 99 en 176-177; Montijn, Hoog 
geboren, 113-114).
50  Huisman, Tussen salon en souterrain, 176. Bekend is dat bijvoorbeeld de Engelse gouvernante van Ko-
ningin Wilhelmina, Miss Elizabeth Saxton Winter, haar reiskosten van en naar Engeland vergoed kreeg 
(E. van Heuven-van Nes, Dear old bones. Brieven van Koningin Wilhelmina aan haar Engelse gouvernan-
te Miss Elizabeth Saxton Winter 1886-1935 (Bussum 2012) 17). 
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ge werkervaring had Miss Grant niet en ze was volgens de herinneringen van Philip 
tamelijk onhandig, wat Edith het idee gaf dat zij nu twee kinderen had om voor te 
zorgen.51 Het was waarschijnlijk een reden temeer voor Edith om haar goed te trai-
nen. Voor een jonge gouvernante gold een dergelijke ervaring als onbetaalbaar: op-
geleid te worden onder het toeziend oog van een waakzame ouder.52 Philip bouw-
de met zijn gouvernante een sterke band op. Als Miss Grant in de zomer voor haar 
enige, zes weken durende, vakantie naar haar familie in Engeland ging, omschreef 
hij dat als ‘een drama’.53 In dergelijke bewoordingen schreef hij in zijn autobiogra-
fische notities nooit over het gemis van zijn moeder die heel regelmatig, vaak voor 
langere tijd, op reis was.  

Toen Philip op latere leeftijd reflecteerde op het karakter van zijn gouvernante 
memoreerde hij vooral haar fijne omgangsvormen en sociale aard. 

Zelf heb ik het gevoel dat zij [Miss Grant – jd] mij alles van gevoeligheid en “gentilease” 
tegenover hen die in nood verkeren en onze minderen zijn, heeft bijgebracht. Zo kon zij 
bijvoorbeeld geen van de vele bedelaars die er omstreeks 1900 in en rond Den Haag nog 
waren, voorbijgaan zonder minstens een cent gegeven te hebben. Ik geloof dat mijn moe-
der dit niet helemaal goedkeurde evenmin als het feit dat zij van haar kleine loon nu en dan 
een ons bonbons voor ons samen kocht (…) Evenals nu nog was ik toen altijd erg nieuws-
gierig wat er in een bonbon als vulling zat en iedere bonbon wilde ik dus samen met haar 
delen, terwijl die goede Miss Grant natuurlijk liever één hele bonbon had in plaats van 
twee halve.54 

Goede manieren waren voor een gouvernante in de negentiende eeuw bijzonder 
belangrijk.55 Miss Grant leerde Philip beleefd te zijn, een eigenschap die kinderen 
van goede komaf moest sieren.56 Beleefdheid won ieders hart en vooral tegenover 
personen uit een lagere sociale klasse gaf het blijk van een goede beschaving. Zij 
stonden immers boven hen.57 Zij nam Philip ook vaak mee uit wandelen. Volgens 
de toen geldende opvattingen zorgde het regelmatig wandelen in de open lucht er-
voor dat de geest van zowel het kind als zijn gouvernante tot rust kwam en het 
bloed vrij kon circuleren. Op gezette tijden wandelen werd voor het opgroeiende 
kind minstens zo belangrijk geacht als eten.58 Miss Grant gaf haar pupil ook piano-
les. Veel eer had ze daar niet van, Philip had weinig aanleg voor dit instrument. Hij 
luisterde liever naar haar dan dat hij zelf speelde. 

De muzikale interesse van Philip ging niet alleen uit naar het pianospel. Hij luis-
terde in zijn jeugd graag naar de militaire muziek waarmee hij in aanraking kwam 
tijdens grote oefeningen van het Nederlandse leger die tot omstreeks 1900 jaarlijks 

51  Autobiografische notitie getiteld ‘Miss Grant’ (familiearchief). 
52  M. Atkinson Maurice, Governess Life: Its trials, duties and encouragements (Londen 1849) 35.
53  Autobiografische notitie getiteld ‘Miss Grant’ (familiearchief).
54  Idem.
55  Atkinson Maurice, Governess Life, 70 en 75.
56  Ibidem, 96.
57  Mandele, Het wetboek, 21. 
58  Atkinson Maurice, Governess Life, 110.
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in de zomermaanden in de Wassenaarse duinen plaatsvonden.59 Zo rond zijn ze-
ventiende werd zijn muzikale belangstelling breder toen hij een abonnement kreeg 
op concerten van het Amsterdamse Concertgebouworkest die gegeven werden in 
het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen in Den Haag. Verder bezocht hij zo-
genaamde Volksconcerten in Den Haag, geïnitieerd, betaald en soms gedirigeerd 
door Joan van Zuylen van Nijevelt (1854-1940), een vriend van de familie.60 

Miss Grant bleef tot de zomervakantie van 1906, ruim veertien jaar, bij de fa-
milie Van Pallandt in dienst. Philip was inmiddels zeventien en zijn zusje Connie 
tien. Zelf was ze de dertig gepasseerd. Het definitieve afscheid viel Philip niet ge-
makkelijk. Zij hadden jarenlang zo ongeveer alles wat hem overkwam gedeeld. Het 
contact tussen Edith, Philip, Connie en Miss Grant bleef in de loop van de jaren 
bestaan. Er werden over en weer brieven verzonden, meestal rond de Kerst. Eind 
1922, zestien jaar na haar vertrek, keerde Miss Grant voor een korte periode terug 
naar Wassenaar om als gouvernante te werken voor de oudste dochter van Connie, 
Edith Constance barones van Zuylen van Nijevelt (1922-2007).61 Na de Tweede 
Wereldoorlog, in 1946, ging Philip (die inmiddels getrouwd was) met zijn gezin in 
Engeland op vakantie. Met zijn oudste dochter bezocht hij zijn vroegere gouver-
nante die toen in Bath woonde.62 Miss Grant stierf enkele jaren later op 74-jarige 
leeftijd.63 Of Philip haar begrafenis bezocht heeft, is niet bekend.64 

Op latere leeftijd memoreerde Philip dat zijn gouvernante in zijn jeugd meer 
voor hem betekend had dan zijn eigen moeder.65 Tot die uitspraak kwamen meer 
van zijn adellijke tijdgenoten. Marinus van der Goes van Naters (1900-2005), telg 

59  Autobiografische notitie getiteld ‘Muziek’ (familiearchief).
60  Mr. Joan Adriaan Hugo baron van Zuylen van Nijevelt was een generatiegenoot van Philips vader 
en verwant aan diens stiefmoeder, Adriana Maria barones van Zuylen van Nijevelt. Zij had een jongere 
broer genaamd mr. Hugo Ferdinand baron van Zuylen van Nijevelt (1821-1872). Diens oudste kind en 
enige zoon was de eerdergenoemde Joan. Volgens de herinneringen van Philip besloot Van Zuylen van 
Nijevelt rond 1903 in Den Haag een professioneel orkest op te richten. Samen met Henri Viotta stond hij 
aan de wieg van het Residentie Orkest, in naam verwijzend naar Den Haag als regeringszetel van Neder-
land. Philip werd regelmatig uitgenodigd een concert bij te wonen (Autobiografische notitie getiteld ‘Mu-
ziek’ in het familiearchief; Nationaal Archief te Den Haag, Collectie 191 Van Zuylen van Nijevelt, num-
mer toegang 2.21.181, inventarisnummer 35; Bank, 1900, 526-527; W.A. Buijn, Arabeske of gedachte: een 
muziekesthetische tegenstelling in Nederland 1820-1914 (Amsterdam 2007) 207; J.H. Giskes, Dirigenten 
te gast. Het fenomeen gastdirigent, in het bijzonder bij het (Koninklijk) Concertgebouworkest 1888-2004 
(Utrecht 2012) 58; Montijn, Hoog geboren, 365). 
61  E-mail van Hugo graaf van Zuylen van Nijevelt de dato 14 juni 2011. De opvolgster van Miss Grant 
heette Mrs. Molly Corbett die in de jaren 1936-1939 op Duinrell verbleef in dienst van Philips zuster en 
zwager. Corbett werd door historica Greddy Huisman aangeduid als ‘het ware model voor de laatste gou-
vernante in Nederland’. Mrs. Corbett gaf de kinderen die zij onder haar hoede had geen les. Zij was aange-
steld ‘to do things with the children’ en dat deed zij (Huisman, Tussen salon en souterrain, 197-198).
62  Gesprek met de oudste dochter van Philip op 31 augustus 2008.
63  Miss Grant stierf op 21 december 1949 (General Register Office, Death registrations 1949, District 
Brentwood in the County of Essex, December Quarter, Volume 4a, pagina 395). 
64  Miss Grant werd op 23 december 1949 begraven op het kerkhof van All Saints’ Church te Hutton, 
nabij Brentwood in het graafschap Essex in Engeland. Haar graf is niet gemarkeerd (All Saints’ Church, 
Hutton, begrafenisregister en e-mails van dominee B. Wallace en Donald Thomas van de All Saints’ 
Church op 11 september 2012). 
65  Autobiografische notitie getiteld ‘Miss Grant’ (familiearchief). 

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   55 18-07-19   15:22



56 ii jeugd in den haag 

uit een adellijke familie uit Nijmegen, schreef in zijn autobiografie woorden van 
dezelfde strekking.66 Henriëtte Adèle (Harry) baronesse Bentinck van Schoonhe-
ten (1904-1993) schreef in 1957 naar aanleiding van het overlijden van de kinderjuf-
frouw van haar jongere broer Rolph aan hem: ‘Zelden heeft een mens in z’n leven 
iemand die alles wat hij doet, goed vindt en die een grenzeloos en onzelfzuchtig be-
lang in hem stelt’.67 Gevoelens van dezelfde strekking als die van Philip vinden we 
ook bij Winston Churchill (1874-1965), telg uit het Engelse adellijke geslacht Marl-
borough. Churchill schreef in zijn autobiografie dat hij veel van zijn moeder hield, 
maar dan vooral van een afstand. Zijn dierbaarste, intiemste vriendin en vertrouwe-
ling was zijn nurse (qua functie te vergelijken met die van Miss Grant). Zij beteken-
de zoveel voor hem dat hij aan haar bed zat toen ze stierf.68 

Onderwijs

Tegen de tijd dat Philip zes was, begonnen Dirk en Edith zich te oriënteren op 
het type onderwijs dat zij hun zoon wilden laten volgen. In Nederland gold toen 
nog geen schoolplicht en in adellijke kringen was het de gewoonte kinderen thuis 
te onderwijzen. Dirk en Edith besloten hun zoon in te schrijven voor de Bijzon-
dere School voor Jongens in de Willemstraat 30 te Den Haag waar hij op zijn ze-
vende begon. Zij gingen hiermee tegen de adellijke usance in wat te verklaren kan 
zijn uit het gegeven dat noch Dirk, noch Edith als kind huisonderwijs hadden ge-
noten. Edith bezocht een school in haar geboorteplaats Shanty Bay en Dirk een 
kostschool in Noordwijk. De school in de Willemstraat was een niet-gesubsidieer-
de privéschool, wat betekende dat de financiering geheel uit particuliere bronnen 
kwam.69 Het schoolgeld bedroeg rond 1900 ƒ 180,– per jaar en dat was, in verhou-
ding tot andere Haagse privéscholen, aan de hoge kant.70 De hoogte van het school-
geld bepaalde in belangrijke mate het niveau van het onderwijs en het maakte te-
vens de plaats van de ouders op de maatschappelijke ladder zichtbaar.71 Philip kreeg 
les in lezen, schrijven, rekenen, wiskunde, algemene en vaderlandse geschiede-
nis, aardrijkskunde, kennis der natuur, zingen, tekenen en gymnastiek. Daarnaast 

66  M. van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd. Herinneringen (Amsterdam 1980) 11. Jhr. dr. M. van 
der Goes van Naters stond bekend als de ‘Rode advocaat’ uit Nijmegen. Voor de oorlog was hij justitie-
woordvoerder van de sdap. In 1945 volgde hij Willem Drees op als fractievoorzitter en leidde in 1946 ook 
de eerste PvdA-fractie (www.parlement.com/9291000/biof/00471). Zie ook Montijn, Hoog geboren, 142-
143 en Mreijen, De rode jonker, 29.
67  W. Hoogeland, Schoonheten & de Bentincks. Geschiedenis van een landgoed, havezate en bewoners 
(Zwolle 2006) 112-113.
68  W. Churchill, My early life (London 2000) 5 en 72-73.
69  Bijzondere School voor Jongens onder leiding van J.J. Koster van Groos. De school werd in 1896 ge-
opend (Gemeentearchief Den Haag, Verslag van de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager 
Onderwijs 1899).
70  Haags Gemeentearchief. 
71  P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeu-
wen tot aan de huidige tijd (Assen-Maastricht 1987) 109. 
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stond het aanleren van de beginselen van de Nederlandse, Franse, Duitse en Engel-
se taal op het programma.72 Philips klas bestond uit twee leerlingen: hijzelf en een 
jongen genaamd Robert de Casembroot (1889-1961), die amper Nederlands sprak 
en net als Philip een Engelse gouvernante had.73  

De tocht van huis naar de Willemstraat 30 en weer terug ging per koets. De fa-
milie beschikte over een uitgebreid rijtuigenpark, een teken van grote weelde.74 De 

72  Haags Gemeentearchief. Aan de Bijzondere School voor Jongens aan de Willemstraat 30 in Den Haag 
werd onderricht gegeven in de vakken a-j, l-q en s. Deze letters verwijzen naar artikel twee van de Wet op 
het Lager Onderwijs van 1857 met uitbreidingen in onder andere 1878, 1889 en 1896 (L. van Hoorn, De 
Nederlandsche schoolwetgeving voor het lager onderwijs 1796-1907: Wetten, instructie’s, Koninklijke Be-
sluiten enz. (Groningen 1907) 385, 444-445 en 460-461). 
73  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief). Philip schreef de achternaam als 
Casembrot. Jhr. Robert François Gérard de Casembroot was een zoon van Leonard Willem de Casem-
broot (1863-1897), kamerheer i.b.d. van koning Willem iii, en Catherine Jacqueline Laure de Bruyn 
(1858-1893). Robert Casembroot verloor zijn moeder voordat hij de school voor het eerst bezocht. In zijn 
latere leven trouwde Robert viermaal. Drie huwelijken eindigden in echtscheidingen (Nederland’s Adels-
boek 65 (1973) 424-425). 
74  In haar boekje met roddels over de Nederlandse elite dat ze in 1890-1891 publiceerde, vermeldde  Willy 
(jonkvrouwe Wilhelmina Frédérique) von Barnekow-Tindal (1855-1930) dat ze het gezellige leven in de 
‘deftige’ kringen in het Den Haag aan het einde van de negentiende eeuw vond afkalven. De oorzaak lag vol-

Edith en Dirk op de arrenslee (Charles Sacré, Den Haag).

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   57 18-07-19   15:22



58 ii jeugd in den haag 

koetsen die ’s winters in Den Haag werden gebruikt, kwamen uit het koetshuis op 
Duinrell. Aan de Korte Vijverberg was niet voldoende plaats en daarom stonden ze 
in een koetshuis met stal (eveneens eigendom van de familie) in de Nieuwe School-
straat. Omdat Philip niet goed tegen het rijden in een gesloten rijtuig kon, werd hij 
zo vaak als het ging met de ponywagen door zijn vader of een palfrenier naar school 
gebracht. Een grote zware omnibus, in de familie bekend staand als ‘de bruine 
brik’, bracht Philip met slecht weer naar school.75 Lag er sneeuw dan ging hij met de 
slee die van zijn grootvader geweest was. 

In zijn autobiografische notities liet Philip in het midden hoe lang zijn schooltijd 
duurde. Hij noteerde de leeftijd waarop hij voor het eerst naar school ging, in 1896, 
en liet enkele summiere herinneringen na aan het schooljaar 1899-1900. Toen was 
hij tien jaar oud. Het doet vermoeden dat hij hooguit een jaar of vier de school be-
zocht. Zelf noemde hij ook eenmaal dit aantal jaren, maar hij noteerde op een ander 
blaadje dat hij maar een jaar naar school was geweest. Dat hij in zijn autobiografi-
sche notities onduidelijk was, had een reden: de herinneringen aan school waren 
pijnlijk omdat daar een ‘ruwe’ jongen hem ‘het leven onmogelijk’ maakte.76 Het 
leek erop dat Philip werd getreiterd en mogelijk wel eens een pak slaag kreeg. Wie 
deze jongen was en of hij in dezelfde klas zat, liet hij in het midden.77  

Omdat de handgeschreven notities niet verder met de typemachine uitgewerkt 
werden, kreeg niemand behalve Philip de tekst inzake zijn schoolervaringen on-
der ogen. Binnen de beslotenheid van het gezin dat hij later stichtte, sprak hij er 
niet over. Dat in de familie de indruk bestond dat hij nooit naar een lagere school 
was geweest en alleen huisonderwijs had genoten, zegt iets over het niet kunnen of 
willen delen van zijn onprettige schoolervaringen.78 Uit de periode zelf zijn amper 
bronnen bewaard gebleven die een licht kunnen werpen op deze tijd. We moeten 
het doen met algemene opmerkingen in brieven van zijn moeder dat hij goed moest 
eten. Het laat ons in het ongewisse hoe er in de huiselijke sfeer met hem werd om-
gegaan. Volgens Philip leidden de spanningen op school tot gezondheidsklachten.  

Ik kon plotseling minder zien en werd bij de toen zeer bekende oogarts Dr. Bouvin ge-
bracht (…) Deze voortreffelijke mensenkenner constateerde dat mijn ogen heel goed wa-
ren, doch dat er een psychische storing was opgetreden waardoor ik toen minder duide-
lijk kon zien. Hij zei heel kortweg, ik hoor het nog, “die jongen moet de wei in” hetgeen 
mijn ouders deden. Met het resultaat dat ik mijn hele jeugd als jongen en jongeman in bos 
en duinen liep.79

gens haar onder meer in het verdwijnen van fraaie koetsen en paarden op straat. Uitzondering hierop vorm-
de Van Pallandt ‘die nog wel eens met een span voor de dag kwam dat draven kon’. Hij droeg er volgens haar 
aan bij dat de oude roem (‘schone vrouwen en schone paarden, iets dat dikwijls samengaat’) van Den Haag 
niet verdween (Barnekow-Tindal, Achter de schermen, 45-46; Nederland’s Adelsboek 45 (1952) 385-387). 
Voor een compleet bewaard gebleven herenstal op een adellijk landgoed zie Brunt, Met Twickel op reis.
75  Autobiografische notitie ‘Voertuigen’ (familiearchief). 
76  Idem.
77  Hij zei hetzelfde tegen een journalist jaren later. Alleen sprak hij toen over de ‘ruwheid van medescho-
lieren’, meer dan één dus (onbekende uitgave in het familiearchief).
78  Gesprek met de oudste dochter op 16 juni 2008.
79  Idem. Zie ook Churchill, My early life, 12-14. Churchill haatte het om naar school te gaan. Regelmatig 
was hij ziek en na twee jaren besloten zijn ouders hem van school te halen. Vervolgens ging hij gedurende 
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Dirk en Edith besloten hun zoon van school te halen en hem conform goed adellijk 
gebruik in de beschermde thuisomgeving lessen te laten volgen. Voor zover bekend, 
gingen ze niet op zoek naar een andere school. Het is denkbaar dat ook de negatieve 
ervaringen van Dirk op een (kost)school een rol speelden bij het nemen van dit besluit. 
Philip reageerde, terugkijkend op de beslissing van zijn ouders, bijzonder opgelucht.  

Ik zal die thuiskomst na de laatste dag op school nooit en nooit vergeten. Het was een war-
me stille zomerdag en ik kwam thuis met mijn pony en palfrenier en zag mijn familie thee-
drinken onder één der lindebomen op onze grote en goed verzorgde lawn met oude park-
bomen erop. Ik keek naar een lindeboom die in volle bloei was. Nooit besefte ik misschien 
meer als dan op die warme zomerdag hoe heerlijk de rust van de natuur is en met die ene 
gedachte nooit en ook nooit meer naar school!80

In zijn latere beschouwingen stond Philip stil bij de nadelen die hadden gekleefd 
aan het toegeven aan zijn gevoelige natuur. Omdat hij opgroeide zonder leeftijds-
genoten van dezelfde komaf, was hij veel te beschermd geweest ‘voor het leven’.81 
Op de vraag hoe zijn leven verlopen zou zijn wanneer zijn ouders het besluit om 
hem van school te halen niet hadden genomen, bleef hij het antwoord schuldig. Hij 
liet zich wel negatief uit over het niveau van het huisonderwijs en vond dat hij wei-
nig had opgestoken van de lessen die werden verzorgd door gouverneurs oftewel 
tutors. Het waren er in totaal drie. 

Allereerst kreeg Philip vanaf september 1901, hij was toen elf, een jaar lang les 
van een zekere meester Jurgens die in Zuid-Afrika stationschef was geweest ten 
tijde van de Boerenoorlog.82 Jurgens verliet Zuid-Afrika toen hij daar in zijn func-
tie werd vervangen door een Engelsman. Hij emigreerde naar Europa en vond em-
plooi bij de familie Van Pallandt. Na het vertrek van Jurgens kwam een, in de ogen 
van Philip, luie gouverneur en kort daarna een geschiedenisstudent die in Delft 
woonde en wat bij wilde verdienen. Toen de geschiedenisstudent vertrok, keerde 
de tweede onderwijzer weer terug.83 

In het familiearchief bevindt zich een foto van Philip met een van zijn tutoren. 
Onbekend is wie bij hem aan tafel zit. Evenmin is duidelijk waar, in Den Haag of 
op Duinrell, en wanneer de foto gemaakt is. Interessant aan de foto is de reeks (fa-
milie)foto’s die op de achtergrond zichtbaar is. Foto’s, bij voorkeur in zilveren 
lijstjes, waren in veel adellijke salons te vinden.84 

drie jaren naar een kleinere school aan zee waar de vriendelijke schoolomgeving, gezonde lucht en interes-
sante vakken ervoor zorgden dat hij zijn lagere school afmaakte.
80  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
81  Idem.
82  Feitelijk was er geen sprake van dé Boerenoorlog, maar van twee: de Eerste Boerenoorlog, ook wel 
Transvaalse opstand genoemd, die duurde van 1880 tot 1881 en de Tweede Boerenoorlog van 1899 tot 
1902. In het kort gezegd, ging het in de Boerenoorlogen om de strijd tussen zogenaamde Boeren (voorma-
lige Nederlandse kolonisten die zich in de zeventiende eeuw gevestigd hadden op de Kaap, het meest zuid-
westelijke punt van Afrika) en grootmacht Groot-Brittannië die uiteindelijk zou winnen. Zie onder meer 
M.P. Bossenbroek, De Boerenoorlog (Amsterdam 2012); E. Jansen en W. Jonckheere, Boer en Brit: oogge-
tuigen en schrijvers over de Anglo-Boerenoorlog in Zuid-Afrika (Amsterdam 2001); G. Nasson, De Boe-
renoorlog 1899-1902 (Hilversum 1999); T. Pakenham, The Boer war (Londen 1979).
83  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
84  Montijn, Hoog geboren, 85.
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In de winter van 1904 op 1905 ging Philip, die inmiddels vijftien was, voor een 
half jaar naar een kostschool in Vevey in Zwitserland die volgens hem: ‘in de acht-
tiende eeuw goed geweest zal zijn’.85 Om welke school het ging, vermeldde hij niet. 
Na thuiskomst ging het thuisonderwijs door tot in ieder geval 1909.86 In dat jaar 
werd Philip twintig. Hij volgde daarna geen voortgezette schoolopleiding of uni-
versitair onderwijs meer. Tegen het einde van zijn leven onderkende Philip zijn 
beperkte opleiding en schreef die met name toe aan het falen van de pedagogische 
kwaliteiten van anderen. Het is opmerkelijk, hoewel niet uitzonderlijk in de fa-
milie, dat deze Van Pallandt nooit een universiteit heeft bezocht en dus nooit deel 
heeft genomen aan het studentenleven of lid is geweest van een studentenvereni-
ging. Dat heeft Philip in zijn latere leven buiten bepaalde kringen van politiek, be-
stuur en rechtspraak gehouden en hem op andere paden gebracht dan vele van zijn 
adellijke generatiegenoten.87  

85  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief). In Vevey, gelegen aan het meer van 
Genève, bevonden zich een aantal kostscholen. Er was bijvoorbeeld een kostschool voor jongens genaamd 
La Châtaigneraie die in de jaren 1920 bezocht werd door de Zwitsers-Amerikaanse Nobelprijswinnaar 
Edmond H. Fischer (1920). Jkvr. mr. Ch.W.I. (Bob) Wttewaall van Stoetwegen (1901-1986) ging van 
1919 tot 1920 in Vevey naar de kostschool Pensionat Villa Saint Martin (biography.eecho-gratis-hosting.
com/2011/09/13/edmond-h-fischer; www.parlement.com/id/vg09lld4e4zi/ch_w_i_bob_wttewaall_van_
stoetwegen, beide geraadpleegd op 22 december 2016). 
86  In 1909 maakte Philip een reis naar St. Moritz in het gezelschap van zijn tutor, de geschiedenisstudent. 
87  Vergelijk Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel, 34-35.

Philip (rechts) met zijn tutor.
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Overwinteren in Cannes

In de winter volgend op de schoolperikelen van Philip in 1901 lieten Dirk, Edith, 
de kinderen en de gouvernante Den Haag voor een aantal maanden achter zich. 
Vermoedelijk speelde Philips psychische gesteldheid een rol om naar een zonniger 
oord af te reizen. Het gezelschap vertrok in december, Philip was toen bijna twaalf 
en zijn zusje Connie vijf, naar de Zuid-Franse Côte d’Azur om daar tot eind april 
1902 te verblijven. De streek was zeer in trek bij de Europese elite die de koude 
winters thuis wilde ontvluchten.88 Behalve het mooie weer waren er meer voorde-
len. Het kon een mens verlossen van representatieve verplichtingen waaraan thuis 
niet was te ontkomen. En het hielp tegen de verveling.89 

Gedurende deze maanden hield Philip een dagboekje bij.90 Het viel op dat het ma-
ken van lange wandelingen voor Philip de belangrijkste dagelijkse bezigheid was. 
Zijn ouders besteedden in de eerste weken van het verblijf veel aandacht aan hem. 
Hij wandelde veel samen met zijn moeder of met zijn beide ouders. Vaak gingen ze 
naar de zee, soms de heuvels in. In januari voegde Philips tutor Jurgens zich bij de 
familie. Daarna verliepen de dagen volgens een vast patroon, hoofdzakelijk in gezel-
schap van Jurgens. ’s Ochtends werd er eerst gewandeld tot tien uur waarna een les 
van een uur in het hotel volgde. Daarna stond wederom een wandeling van een uur 
op het programma. Na de lunch, die om twaalf uur genoten werd, ging Philip om 
half twee weer een uur wandelen, gevolgd door een uur les. Vervolgens speelde hij 
een uur in de tuin van het hotel met zijn zusje, soms met zijn vader. Hij ging ook wel 
eens met Connie ezel of pony rijden. Op zaterdag had Philip alleen ’s ochtends les, de 
zondag was hij helemaal vrij en dan ging hij ’s ochtends met zijn ouders naar de kerk. 

Philip noteerde in zijn dagboekje eveneens wat zijn ouders die dag hadden on-
dernomen terwijl hij les had. Ze brachten de tijd vooral door met winkelen. Zo 
kreeg Edith in Nice twee bontjassen van haar man. Verder bezochten ze vrienden 
en maakten ze uitstapjes naar onder meer Monte Carlo. In februari 1902 zagen ze 
daar de Braziliaanse luchtvaartpionier Alberto Santos-Dumont (1873-1932) met 
zijn, zoals Philip die noemde, vliegmachine.91 Santos-Dumont bouwde in Mona-

88  Een voorbeeld van een andere edelman die naar de Côte d’Azur kwam, was de Friese jonkheer Tinco 
Martinus Lycklama à Nijeholt (1837-1900). Vanaf 1872 tot aan zijn dood woonde hij er zelfs permanent. 
Hij was een reiziger naar het Midden-Oosten en een van de eerste oriëntalisten in Nederland. Zijn col-
lectie met oosterse kunst is thans ondergebracht in het Musée de la Castre in Cannes (J. de Hond, ‘Tinco 
Martinus Lycklama à Nijeholt’s Collection of Eastern Wonders’ in: M. Gosselink en D.J. Tang, Iran and 
the Netherlands (Gronsveld-Rotterdam 2009) 212-214).
89  Montijn, Hoog geboren, 190. Volgens Montijn zijn moderne mensen geneigd reizen te associëren met 
vakantie, met ‘vrije tijd’, maar de verdeling van het leven in ‘werktijd’ en ‘vrije tijd’ is een burgerlijke uit-
vinding, die voor de meeste aristocraten tot ver in de twintigste eeuw weinig betekenis had.
90  Familiearchief.
91  Alberto Santos-Dumont had een fascinatie voor vliegen en toen hij voor zijn studie in Parijs woonde, 
vloog hij daar in juli 1898 in zijn eerste luchtballon. Niet lang daarna begon hij met het ontwikkelen van 
een bestuurbaar luchtschip. Hij bouwde met wisselend succes verschillende typen. Met zijn no. 6 lukte het 
hem om in oktober 1901, onder grote belangstelling, een vlucht van dertig minuten te maken om de Eif-
feltoren. Na deze eerste langere vlucht wilde hij werken aan verdere verbeteringen zonder op de vingers 
gekeken te worden. Hij vertrok naar Monaco alwaar prins Albert i (1848-1922) al zijn experimenten be-
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co aan een nieuw luchtschip, zijn zevende type, om daarmee over de Middellandse 
Zee te vliegen van Monaco naar Corsica. Niemand had ooit zo’n lange vlucht over 
water gemaakt en toen de pers er lucht van kreeg, kwamen toeristen (onder wie 
Dirk en Edith) in groten getale naar Monaco om het zogenaamde ballonhuis met 
zijn twee grote deuren te zien waarin Santos-Dumont aan zijn luchtschip werkte. 
Regelmatig maakte hij testvluchten. Bij een vlucht op dertien februari 1901 ging er 
in de lucht iets mis. Santos-Dumont kwam met zijn vliegschip, onder het toeziend 
oog van Dirk en Edith, in zee terecht. Philips ouders vertelden bij hun terugkeer 
wat ze gezien hadden. Het verhaal maakte blijkbaar zoveel indruk op Philip dat hij 
het toevertrouwde aan zijn dagboek.

Voor Philip werden die winter een aantal ontspannen bezigheden georganiseerd. 
Hij maakte met zijn ouders en zusje een uitstapje naar de zogenaamde Battle of the 
flowers, de bloemenoorlog. Inzittenden van met bloemen versierde koetsen gooi-
den bloemen naar mensen in andere koetsen en naar het publiek, wat leidde tot 
een soort bombardement van bloemen.92 Philip schreef dat ze veel plezier hadden. 
Sportieve bezigheden waren er ook. Zo leerde Edith haar zoon op een zogenaam-
de luge, een smalle één- of tweepersoons slee, bergen af te dalen. In het Nederlands 
staat dit bekend als rodelen. Zowel Edith als haar zoon lagen met de rug op de slee 
en met de voeten vooruit. Deze manier van sleeën was spectaculair maar niet geheel 
zonder risico. Bloeduitstortingen, gebroken botten en hersenschuddingen kwamen 
geregeld voor. Edith en Philip kwamen er echter zonder kleerscheuren vanaf.93 Wel 
werd Edith ziek. Volgens het dagboekje van haar zoon moest ze in april ruim tien 
dagen het bed houden. De situatie was dusdanig ernstig dat ze haar Haagse huisarts 
liet overkomen. De voorbereidingen voor de reis terug naar huis begonnen toen 
Edith weer een beetje kon lopen. 

Op weg naar huis, met de trein, deed Edith met haar kinderen eerst nog Parijs aan 
waar Dirk, die eind maart al was vertrokken uit Cannes, met zijn chauffeur het ge-
zelschap opwachtte. Ze bleven er een achttal dagen en Philip maakte met zijn vader 
of zijn gouvernante excursies terwijl zijn moeder rust nam. Hij bekeek de Eiffelto-
ren, ging naar Versailles en bezocht Het Louvre en de Notre Dâme. In Les Grands 
Magasins du Louvre, een groot warenhuis in Parijs, stond Philip voor het eerst van 
zijn leven op de roltrap, toen een nieuw fenomeen. 

Gezondheidsperikelen

Rond zijn achttiende begon Philip wederom te kwakkelen met zijn (mentale) ge-
zondheid. Hij was in die tijd lang en erg mager.94 Van zijn huisarts kreeg hij het ad-

taalde (P. Hoffman, Wings of madness. Alberto Santo-Dumont and the invention of flight (Londen 2004) 
127-149, 162-164 en 170). 
92  De Bredasche Courant van 26 april 1924 beschreef een bloemenoorlog in het Zuid-Franse Menton.
93  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
94  Autobiografische notitie getiteld ‘St. Moritz, maart 1908’ (idem).
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vies dat hij ‘niet eten moest maar vreten’.95 Philip ontwikkelde omstreeks deze tijd 
(alhoewel hij in notities soms ook vermeldde dat dit op zijn zestiende gebeurde) 
een hardnekkige colitis. Deze ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm zou 
uitgroeien tot een chronische ziekte. Rond zijn negentiende ervoer hij ook weer 
psychische problemen. Hij had een brandend gevoel in zijn achterhoofd en was 
ervan overtuigd dat hij krankzinnig begon te worden. De huisarts van de Van Pal-
landts had van een van zijn patiënten gehoord dat die was opgeknapt door het be-
oefenen van wintersport, in die tijd iets nieuws onder de Haagse elite. Hij besprak 
dit met Philips ouders die besloten hun zoon voor een korte reis naar het mondaine 
St. Moritz in Zwitserland te sturen.96 Vergezeld van zijn tutor, de eerdergenoemde 
student uit Delft die de opdracht had alle financiën te beheren, beleefde Philip er in 
maart 1909 drie ‘sensationele’ weken.97 Het hotel was luxueus, het weer was prima, 
het vroor hard, er lag veel sneeuw en er was voldoende geld om de reis tot een suc-
ces te maken. 

Het advies van de huisarts was om goed te eten en het rustig aan te doen, maar dat 
laatste bleek aan dovemansoren te zijn gericht.98 In St. Moritz ging Philip zonder 
ouderlijk toezicht helemaal ‘los’. Hij liet allereerst ski’s, skischoenen en sneeuw-
schoenen maken.99 De ski’s werden vervaardigd door de Noor Harald Smidt die in 
St. Moritz woonde en wereldkampioen skispringen was. Van hem kreeg Philip ook 
ski-les waarvoor hij hem zijn verdere leven dankbaar zou blijven omdat hij door de 
aanpak van Smidt geen angst op de ski’s ervoer. Daarnaast nam Philip een paar les-
sen in het kunstschaatsen van de Zweed Bror Meyer van wie hij een groot bewon-
deraar was. Diens getekende foto hing jarenlang boven zijn bed.100 

Schaatsen deed Philip al vanaf zijn jonge jeugd. Hij reed met zijn ouders en zus-
je op de bevroren vijvers van Duinrell op Friese doorlopers en maakte regelmatig 
lange toertochten in de omgeving van Wassenaar. Rond zijn achttiende verjaardag 
ruilde hij de Friese doorlopers in voor zogenaamde klompjesschaatsen met ronde, 
brede ijzers die in het hout gevat waren, niet hol geslepen waren en met bandjes aan 
de laarzen werden vastgebonden. Hij kreeg ze van zijn ‘tante Connie’ van Pallandt 

95   Idem.
96   Idem. Philip refereert in zijn autobiografische notities aan het jaar 1908. Uit brieven van zijn moe-
der en oom William Woodward blijkt echter dat de reis in maart 1909 plaatsvond. St. Moritz was in de 
negentiende eeuw een boerendorp met enkele bescheiden hotels. Tegen het einde van deze eeuw breidde 
de toeristische infrastructuur zich geleidelijk uit. Nieuwe toeristen werden gelokt met wedstrijden op de 
schaats en in de bobslee, skitochten, toertochten per slee en feesten. Niet skiën maar schaatsen (met name 
het ‘schoonrijden’) was de dominante activiteit. Toen er meer kabelbanen aangelegd waren, werd het  skiën 
gemakkelijker en populairder. Aan het begin van de twintigste eeuw trok St. Moritz in de winter meer 
toeristen dan ’s zomers (view.publitas.com/anwb-media/kampioen-2-2017/page/52-53, geraadpleegd op 
14 maart 2017).  
97   Idem.
98   Brief van Edith aan Philip gedateerd 19 maart 1909 (familiearchief).
99   Autobiografische notitie getiteld ‘St. Moritz, maart 1908’ (idem). 
100  Idem. Philip noteerde als naam Bros Meyer maar bedoelde Bror Meyer. Meyer won brons op de 
wereldkampioenschappen kunstschaatsen 1906 in München. Volgens Philip was hij wereldkampioen 
wat onjuist is. Zie publicdomainreview.org/collections/skating-with-bror-myer-1921, geraadpleegd op 
11 sep tem ber 2012. 
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die op het grootste landgoed van Nederland woonde, Rosendael bij Velp.101 In deze 
familie speelde, zoals bij veel adellijke families in die tijd, sport een grote rol.102 
Kunstschaatsen was echter van een andere orde. Iedere ochtend gedurende de va-
kantie kreeg Philip om 7 uur ’s ochtends een kwartier les van Meyer. Die wees hem 
op het gemak van vastgeschroefde schaatsen die holgeslepen waren. Philip besloot 

101  Rosendael was aan het einde van de negentiende eeuw ongeveer 10.000 ha groot. ‘Tante Connie’ 
was Constantia Alexine Loudon (1859-1948) die in 1886 trouwde met Frederik Jacob Willem van Pal-
landt (1860-1932), eigenaar van Rosendael. Zij was op haar beurt de dochter van Hugh Hope Loudon 
(1818-1981) en Jacoba Wilhelmina Cornelia barones van Pallandt van de tak Waardenburg en Neerijnen 
(1830-1920). Het echtpaar kreeg vijf kinderen: drie zonen en twee dochters (H. Kerkkamp, Rozendaal, 
een heerlijkheid (Velp-Rozendaal 1967) 55; Bulletin van de Stichting Vrienden Nederlandse Landgoede-
ren en Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen 1998, 50-51; U. den Tex, ‘Het wilde in 
het bloed van de Van Pallandts’ in: Vrij Nederland van 22 december 1990, 64. Zie ook M. Koman, De ver-
snippering van landgoed Rosendael 1902-2017 (Groningen 2017), geraadpleegd via www.rug.nl/research/
kenniscentrumlandschap).
102  De zoons speelden voetbal, hockey en golf en de oudste zoon Rein was bestuurlijk actief bij een aan-
tal sportclubs (zie J. Keverling Buisman, ‘Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt, 1888-1938, edelman 
en sportbestuurder’ en ‘Hugh Hope Alexander (‘Joeki’) van Pallandt, 1891-1950, levensgenieter’ op www.
biografischwoordenboekgelderland.nl).

Vlnr: Connie, Edith en Philip 
op Duinrell.
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die te kopen en er speciale schoenen bij te laten maken.103 Hij zou er in Nederland 
jarenlang plezier van hebben tijdens het beoefenen van het kunstrijden. 

In St. Moritz kocht Philip ook een compleet ski-jöringtuig met bellen.104 Hier-
mee liet hij zich, staand op ski’s, voorttrekken door een galopperend paard over be-
ijsde wegen. Met zijn tutor maakte hij een aantal tochten die niet zonder gevaar wa-
ren. Hij was zo uitzinnig geworden van ski-jöring dat hij het plan opvatte om zover 
mogelijk naar Nederland terug te gaan op ski’s. Daarom begon hij met zijn tutor 
overal paarden te bestellen voor de terugtocht. Uiteindelijk ging het plan niet door 
omdat Philips vader er een stokje voor stak en, toch niet onbelangrijk, de kosten er-
van bijzonder hoog waren. Tot slot kocht Philip een skeleton met een sliding seat, 
volgens hem gemaakt van het beste Engelse staal. Deze zware slee was speciaal be-

103  Autobiografische notitie getiteld ‘St. Moritz, maart 1908’ (familiearchief). Op dezelfde schaatsen zou 
hij in 1937, 29 jaar later, op de muziek van een Engelse wals de eerste overdekte kunstijsbaan ‘Houtrust’ 
in Den Haag openen. 
104  Ski-jöring is een wintersport waarbij een skiër zich laat voorttrekken door een rendier, paard of een 
of meer sledehonden. Van oorsprong is het een manier van reizen van inwoners van Scandinavië geduren-
de de wintermaanden (www.woodriveresja.com/about/history-of-ski-joring/, geraadpleegd op 6 septem-
ber 2012).

Edith (derde van links), Connie en Philip schaatsen op een bevroren vijver op Duinrell. Ver-
moedelijk is Edith in gesprek met Miss Grant (tweede van links).
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doeld voor de Cresta-baan, genoemd naar de nabijgelegen plaats. Aan de tenen van 
de schoenen die Philip droeg, waren ijzeren tanden bevestigd om de steile bochten 
beter te kunnen nemen.105 Remmen kon niet. 

Philip was door het dolle heen toen hij de kans kreeg de Cresta-skeletonbaan te 
proberen.106 Die was toen al een paar dagen gesloten omdat het seizoen afgelopen 
was en de organisatie geen verantwoordelijkheid meer nam voor mogelijke onge-

105  Skeleton is een wintersport waarbij de sporter op zijn buik op een slee ligt met zijn hoofd naar voren. 
Die slee leek in de oorspronkelijke vorm op een skelet. Vandaar de naam skeleton. De zogenaamde Cresta 
run was een steile skeletonbaan van ruim een kilometer lang met tien bochten. Het parcours werd in 1885 
gebouwd en bevond zich tussen de Zwitserse wintersportplaatsen St. Moritz en Celerina. Het hoogtever-
schil tussen het begin- en eindpunt van de baan bedroeg bijna 157 meter. De baan voerde langs het plaatsje 
Cresta, vandaar de naam (www.cresta-run.com/html/general_info.cfm). Aan het einde van de baan liep de 
baan omhoog een berg op waardoor de snelheid daalde en de sporter kon stoppen (autobiografische noti-
tie getiteld ‘St. Moritz, maart 1908’). 
106  Autobiografische notitie getiteld ‘St. Moritz, maart 1908’ (familiearchief).

Philip op de kunstschaats.
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lukken. Philip liet zich daardoor niet weerhouden en nam het risico. Op de slee lag 
hij met zijn neus ongeveer vijftien centimeter van het ijs en hij suisde naar beneden. 
Vooraf had hij wel gecontroleerd of alle planken weggehaald waren, want twee jaar 
ervoor kwam Jules graaf van Bylandt (1863-1907) op de baan om het leven doordat 
een baanarbeider vergat er een weg te halen.107 Philips eerste ervaring op de baan liet 
het gevaar van deze sport zien. 

Wat zag ik even voordat ik de fatale plek bereikte? Een oude heer voorop met daarachter 
een oude dame, die de baan overliepen!! Ik kon met mijn scherpe ijzers aan de tenen alleen 
maar in de bochten sturen en niet remmen! Maar het geluk was aan mijn én hun zijde, want 
ik suisde juist tussen ze door (...) Toch moet ik bekennen dat ik blij was toen ik aan het ein-
de van de 1500 meter de berg opsuisde en mijn vaart voelde verminderen.108

Mede door alle aankopen die Philip deed, liep het verblijf in St. Moritz aardig in de 
papieren. Zijn tutor had al driemaal naar Dirk getelegrafeerd en telkens duizend 
gulden ontvangen. Toen hij weer een telegram stuurde met een verzoek om geld, 
kreeg Philips tutor als antwoord dat hij en Philip direct terug moesten komen.109 
Philip was ernstig teleurgesteld. Zijn moeder deed er nog een schepje bovenop door 
in niet mis te verstane woorden per brief te laten weten dat het tijd was om terug te 
keren naar huis.110 

Uit de brief van Edith valt op te maken dat Philip in Zwitserland een aantal art-
sen had bezocht vanwege zijn gezondheidsklachten. Volgens Edith was de Haagse 
huisarts ‘not against you seeing all the doctors you like but it will do no good, as if 
you will do as what he tells you and take it quiet it will go over quite quick of itself, 
and this I truly believe and that it is awfully bad to keep thinking of yourself’.111 
Edith maakte van haar hart geen moordkuil en liet conventies uit die tijd los toen 
zij schreef: ‘So fuck up and don’t be an ass and come home as soon as you can, we 
are all longing to have you back’.112 Ediths broer William deed vanuit Engeland per 
brief nog een duit in het zakje van zijn neef: ‘You must be having a splendid time in 
that beautiful place and I think the ski jöring must be great fun! (…) Don’t do too 
much and don’t break your neck on the ‘Cresta’ run or in any other way and don’t 
be an ass and get silly ideas into your head!’.113 

107  Van Bylandt was aan het trainen voor de Grand National, zoals de Cresta-baanwedstrijd werd ge-
noemd. Hij startte als eerste ’s ochtends om acht uur omdat degene die vóór hem zou oefenen niet was ko-
men opdagen. De arbeider die de plank na de eerste steile drop van honderd meter altijd wegnam, had dat 
die ochtend nagelaten. Van Bylandt zag de plank en strekte zijn lichaam omhoog. Maar hij had zo’n hoge 
snelheid dat hij niet kon stoppen hetgeen de dood tot gevolg had (autobiografische notitie getiteld ‘St. Mo-
ritz, maart 1908’ (familiearchief). Zie ook Montijn, Hoog geboren, 376-377).
108  Autobiografische notitie getiteld ‘St. Moritz, maart 1908’ (familiearchief). 
109  Idem. Een bedrag van ƒ 3.000,– staat heden ten dage gelijk aan ruim € 32.000,–. 
110  Brief van Edith aan Philip gedateerd 19 maart 1909 (familiearchief).
111  Idem.
112  Idem.
113  Brief van William Woodward aan Philip gedateerd 19 maart 1909 en verzonden vanuit Plymouth in 
Engeland (familiearchief).
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Toen de brief van zijn oom, verzonden uit het Britse Plymouth, in Philips ho-
tel in St. Moritz arriveerde, was hij daar inmiddels vertrokken. Philip had de ad-
viezen van zijn ouders ter harte genomen en was onderweg naar huis. Daar kwam 
hij bruinverbrand en genezen terug. Philips vader merkte over het forse uitgaven-
patroon op: ‘Ik zie, dat u nog veel moet leren reizen’.114 Die opmerking was vooral 
bedoeld voor de tutor van Philip die hij verantwoordelijk hield voor het financiële 
wanbeleid. Zijn negentienjarige zoon hield hij min of meer uit de wind. Kennelijk 
miste Dirk hier een essentiële kans zijn zoon enige financiële discipline bij te bren-
gen. ‘Geld’ was in zijn ogen op dat moment nog een zaak waarover hij niet met zijn 
zoon sprak.115 Het is een houding die rond 1900 nog veel voorkwam in adellijke 
kringen. Vader, aldus Philip later, ontzegde hem nooit iets.

114  Autobiografische notitie getiteld ‘St. Moritz, maart 1908’ (familiearchief).
115  Zie ook de column ‘Armoedzaaiers’ van de adellijke Marjolijn van Heemstra in Trouw van 31 maart 
2018. 
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iii Buitenleven

Zodra de wintermaanden in Den Haag voorbij waren, verhuisde de familie Van 
Pallandt naar Duinrell in het landelijke dorp Wassenaar waar al eeuwen lang adel-
lijke families woonden.1 Het contrast tussen een hoge mate van ongedwongen-
heid op de buitenplaats en het formele Haagse leven was groot. Huis Duinrell da-
teerde uit de zeventiende eeuw en werd op het gelijknamige landgoed gebouwd 
in opdracht van Jonker Cornelis de Jonge van Ellemeet (1646-1721), lid van een 
Zeeuws geslacht. Rond 1647 verscheen het voor het eerst op kaarten, toen echter 
alleen nog als een boerderij. De Jonge van Ellemeet brak die af en bouwde in 1681-
1682 een nieuw huis dat in overeenstemming was met zijn hoge waardigheid en 
enorme inkomen: gedurende de jaren 1705-1709 werd zijn jaarinkomen geschat op 
ƒ 105.000,–, omgerekend naar nu bijna een miljoen euro.2 Hij behoorde daarmee tot 
de allerrijkste Hollanders van die tijd.3  

Het ontwerp kwam van de hand van architect Jacobus Roman (1640-1716) die 
waarschijnlijk ook het uitgestrekte park in geometrische stijl vormgaf. De tuin 
achter het huis had parterres, een vijver met fonteinen en geschoren hagen. De 
aanleg toonde qua stijl verwantschap met het veel grotere park van Het Loo bij 
Apeldoorn. Aan weerszijden van de tuin lagen twee ‘bosweiden’, een open park-
landschap. Hieraan grensden aan de zuidzijde twee sterrenbossen. Dat zijn bossen 

1  Een duinrel is een natuurlijke afwatering van grondwater dat uit de duinen naar boven komt. Vroeger 
waren de duinen veel vochtiger dan nu. Kwelwater dat in de duinen naar boven borrelde, stroomde via de 
duinrel naar door boeren gegraven slootjes die leidden naar het lagere land achter de duinen. Duinrell in 
Wassenaar ontstond vanuit de boerenhoeve ‘Oudt Duynrell’, ook bekend als ‘Huys ter Duyn’. Het nieu-
we (inmiddels afgebroken) Huis Duinrell was waarschijnlijk gesitueerd op een plaats aan een duinrel. Vol-
gens de gehanteerde definitie van Kuiper en Van der Laarse kunnen we het Duinrell uit de jeugd van Philip 
zien als een buitenplaats, een monumentaal gebouw dat samen met de bijgebouwen en tuin- en parkaanleg 
een eenheid vormt met als hoofdfunctie het wonen buiten de stad, op het platteland. Omdat Duinrell een 
onderdeel vormde van een veel groter grondbezit heb ik ervoor gekozen hier te spreken van een landgoed. 
Een begrip dat kan worden gedefinieerd als: een ruimtelijke en economische eenheid van verschillende 
grondgebonden functies die centraal worden beheerd (P.J. van Cruyningen, Landgoederen en landschap 
in de Graafschap (Utrecht 2005) 11. Zie ook Dietz, Duinrell, 10-11; E.M.Ch.M. Janson, Uit de geschiede-
nis van Wassenaar (Meppel 1980) 79-80 en 112; R. van Lit, Wassenaarse Oudheden (Nieuwkoop z.j.) 131 
en 196-199; R. van Lit, Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland (Zutphen 1983) 29-32; F. Minchlinghoff, 
Kastelen, buytenplaetsen en landgoederen in Wassenaar (Krommenie 1998) 79-89; J. Stöver, V. Collette, 
R. van Lit, C. Oldenburger-Ebbers, H. Trop en Rianne van Hilten (red.), Kastelen en buitenplaatsen in 
Zuid-Holland (Zutphen 2000) 450; Van der Laarse en Kuiper, Beelden van de buitenplaats, 12-13 en 20-
21; E.M.Ch.M. Janson, Wassenaar … toen (Rijswijk, 1982) 27).
2  Janson, Uit de geschiedenis van Wassenaar, 79.
3  Zie C.J. Zandvliet, 500 rijksten van de Republiek. Rijkdom, geloof, macht en cultuur (Zutphen 2018).

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   69 18-07-19   15:22



70 iii buitenleven

met paden die vanuit een middelpunt straalsgewijs naar de uiteinden lopen en daar-
door een ster vormen. Aan de noordzijde bevond zich een beukenbos, doorsneden 
door een ovaal padenstelsel.4 

In 1845 kwam Duinrell, zo’n 126 hectare groot, via vererving in bezit van de fa-
milie Van Pallandt.5 In 1860 zou het park van Duinrell grote schade oplopen door 
een verwoestende Pinksterstorm met orkaanstoten van meer dan honderdtwintig 
kilometer per uur.6 Van het oorspronkelijke ontwerp was nadien weinig meer over. 
Om het park weer in oude luister te herstellen, nam Philip Jacob, de grootvader van 
Philip, de landschaps architect Jan David Zocher jr. (1791-1870) in de arm. Diens 

4  Stöver, Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, 450.
5  Na het overlijden van De Jonge van Ellemeet verkochten zijn erfgenamen Duinrell aan de adellijke fa-
milie Van Boetselaer. Via vererving kwam het aan het begin van de negentiende eeuw in bezit van Eli-
zabeth barones van Boetselaer. Zij trouwde in 1820 met jonkheer Abraham Jacob van Lennep. Duinrell 
kwam vervolgens, wederom via vererving, in bezit van hun dochter jonkvrouwe Jacoba Diderica Arnoldi-
na van Lennep. Zij trouwde op 25 september 1845 met Philip Jacob baron van Pallandt, de vader van Dirk 
(Janson, Wassenaar … toen, 79-80). 
6  www.trouw.nl/home/de-pinksterstorm-van-1860~a91515d8/, geraadpleegd op 15 mei 2017.

Huis Duinrell (Petrus Schenk, circa 1700).
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ontwerpen waren in die tijd bijzonder gewild onder de elite in Nederland.7 Hij cre-
eerde een geheel nieuwe tuin in de Engelse landschapsstijl waarin plaats was voor 
een vijftal vijvers en een groot gazon. De grootste vijver had een dusdanige afme-
ting dat daar later een motorbootje in kon rondvaren.8 

Na de dood van zijn vader in 1892 mocht Dirk van Pallandt zich eigenaar van 
Duinrell noemen. Ondertussen hadden al zijn voorgangers een eigen stempel op het 
huis gedrukt door middel van verschillende verbouwingen, zoals het aanbrengen van 
torentjes en een serre. Dirk was met name een custodian, een bewaarder, van het fami-
lie-erfgoed. Hij stond bekend als een zeer kundig beheerder van zijn landgoederen. 
Daartoe behoorden destijds ook Bierlap, Meijendel, de Kijfhoek en Rijksdorp ten 
noordoosten van Den Haag en de Hertenkamp langs de huidige Jagerslaan-Noord in 
Wassenaar. In totaal ging het om circa 750 hectare. Dirk was daarmee een echte groot-
grondbezitter in Holland. Duinrell had naast de grote tuin met vijvers, een oranjerie, 
kassen, een ijskelder, een koetshuis met stallen, een boerderij en twee schaapskooien. 

De buitenplaats kende tijdens het leven van Philips (voor)ouders geen openstel-
ling. Bij de boerderij van Duinrell (die de familie Van Pallandt in zeker opzicht zelf-
voorzienend maakte) stond een slagboom om bezoekers te weren. Mensen die hier 
geen acht op sloegen, werden (soms eigenhandig door Dirk) van het terrein verwij-
derd. Dirk maakte wel een uitzondering voor andere notabelen en goede kennissen. 
Zij kregen van hem een wandelkaart zodat ze vrijelijk toegang hadden.9 Rond 1911 
maakte Dirk, door toedoen van Philip, een tweede exceptie voor een geheel andere 
groep. Hij gaf de Haagse Jonge Verkenners, een padvinderstroep, vrije toegang tot 
Duinrell om hun verkennersspel te oefenen. Ze kregen ook toestemming bloemen te 
plukken in de tuin als ze een goede daad wilden doen voor zieken.10 Waarom Philip 

7   Zie onder meer: N. Jap-Tjong, ‘Een ‘Arcadiër’ in Amsterdam en Kennemerland. Adriaan van der Hoop 
(1778-1854) in: Van der Laarse en Kuiper, Beelden van de buitenplaats, 53-88, aldaar 79-87; C.D.H. Moes, 
J.P. Baeten, T. Boersma, E. de Jong, Architectuur als sieraad van de natuur: de architectuurtekenin-
gen uit het archief van J.D. Zocher jr. (1791-1870) en L.P. Zocher (1820-1915) (Rotterdam 1991); www.
oldenburgers.nl; www.stadsarchief.rotterdam.nl/zocher-jan-david-1791-1870; www.zocherparken.nl.
8   Dit bootje kocht Dirk als verrassing voor Edith (herinneringen van Helena Geertruida Klarenberg-
van Barneveld (1898-1983), een dochter van de bosbaas Van Barneveld. Deze herinneringen werden op 
schrift gezet op 27 januari 1971 en bevinden zich in het familiearchief).
9   Idem. Hoe anders ging het in dezelfde tijd toe op het landgoed Knole in het Engelse graafschap Kent. 
Het was samen met het gelijknamige grote landhuis van zo’n 365 kamers in het bezit van de aristocratische 
familie Sackville. Dit landgoed was eveneens afgesloten voor het publiek. Meer dan duizend inwoners van 
de nabijgelegen plaats Sevenoaks besloten in juni 1884 het recht in eigen hand te nemen en te eisen dat het 
landgoed opengesteld werd. Ze trokken ’s avonds naar het landgoed, braken slagbomen af en marcheerden 
onder het zingen van Rule Brittannia richting het landhuis. Daar aangekomen schreeuwden ze richting de 
geschrokken edelman: ‘Bring him out and let’s hang him!’ Het bleef toen bij woorden alleen. De volgende 
avond was het echter weer raak. Ditmaal gooiden de betogers een aantal ruiten in van het statige huis. De 
familie zag zich genoodzaakt Knole te verlaten en in een hotel te gaan wonen. Na de nodige onderhande-
lingen werd een compromis gevonden: de ruiterpaden bleven dicht maar de voetpaden gingen open. Uit-
eindelijk kreeg het publiek enkele jaren later helemaal zijn zin. In 1890 ging het park in zijn geheel open 
(R. Sackville-West, Inheritance, the story of Knole & the Sackvilles (Londen 2011) 167).
10  J.H. van der Steen, Scouting 100: een eeuw padvinders, padvindsters, verkenners, gidsen en scouts in 
Nederland (Zaltbommel 2007) 20. In 1913 zou de padvinderstroep hernoemd worden tot ‘Baron van Pal-
landtgroep’ met Philip als beschermheer (J.H. van der Steen, Zo kwam scouting naar Nederland (Zalt-
bommel 1982) 86-99).
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hechtte aan de openstelling voor deze padvinderstroep zal later in dit hoofdstuk aan 
de orde komen.  

Grandeur

De oranjerie op Duinrell was destijds de grootste van Nederland en werd in 1894 
in gebruik genomen. Philip legde op 31 mei van dat jaar de eerste steen van het ge-
bouw. De plaquette in de muur is daar heden nog altijd getuige van. Daarnaast had 
Duinrell een bloemenkas, met onder meer orchideeën, en een grote druivenkas. 
Edith gaf veel druiven weg aan zieke mensen.11 In de grote, ronde ijskelder die diep 
in de grond uitgegraven was en een rieten dak had, stapelden arbeiders ’s winters 
grote stukken ijs uit de vijvers op elkaar met een dikke laag zaagsel ertussen. Zieke 
mensen uit Wassenaar, die op doktersadvies ijs moesten hebben, konden gratis iets 
komen halen. In de keuken van Duinrell deed het ijs in de zomermaanden dienst 
om het roomijs te laten bevriezen.12  

In het koetshuis bevond zich het uitgebreide rijtuigenpark, opnieuw een teken 
van de welstand van de familie. Er stond onder meer een Landauer met een kap die 
in twee helften neergeklapt kon worden zodat de passagiers in de open lucht goed 
zichtbaar waren voor de mensen op straat.13 Welstand moest in die tijd in de pu-
blieke ruimte gezien worden. Adel is door de Duitse adelshistoricus Reif eens tref-
fend gedefinieerd als ‘meesters van de zichtbaarheid’.14 Verder beschikte de fami-
lie over een Phaeton, een open koets die bij de jacht werd gebruikt, en een Berline, 
een gesloten zwartgelakt stadsrijtuig op ijzeren velgen.15 Net als in de Landauer 
zaten de passagiers van de Berline twee aan twee, tegenover elkaar.16 Er was ook 
een zwarte gesloten coupé met een bekleding van zwart satijn waaraan Philip geen 
goede herinneringen bewaarde. Als hij met zijn hoofd tegen de achterkant van de 
zitting leunde, drongen de korte haren op zijn achterhoofd door het satijn heen. 
‘Wanneer ik mij dan wilde losrukken, was het alsof die haren uit mijn hoofd ge-
rukt werden’.17 

De omnibus en Philips ponywagen die ’s winters in Den Haag werden gebruikt, 
verhuisden in de zomer naar Duinrell. In het koetshuis stonden verder ook een zo-
genaamde dogcart, die Edith van haar schoonvader had gekregen, en een panier. 

11  ‘Herinneringen van H.G. Klarenberg-van Barneveld’ (familiearchief, zie ook noot 8). 
12  Idem.
13  De Landauer ontleent zijn naam aan de stad Landau in Duitsland waar dit type rijtuig het eerst voor-
kwam. Zie J. Jobé (bewerkt door J.A.C. Bartels), Van koetsen en karossen (Bussum 1977) 98 en 154-155. 
14  Zie H. Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert: Enzyklopädie deutscher Geschichte, Band 55 (München 
1999) 23.
15  Voor de jacht-Phaeton zie Brunt, Met Twickel op reis, 20. De Berline deed aan het einde van de ze-
ventiende eeuw haar intrede en ontleent haar naam aan de stad Berlijn (Jobé, Van koetsen en karossen, 84; 
Brunt, Met Twickel op reis, 16-17). Philip duidde dit rijtuig aan als ‘Berliner’.
16  A. Wegener Sleeswijk, Wielen, wagens, koetsen (Leeuwarden 1993) 149. 
17  Autobiografische notitie ‘Voertuigen’ (familiearchief).
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Een dogcart was bedoeld voor plezierritten.18 De panier, een lage duinwagen, had 
twee zitplaatsen en de koetsier zat achterop. Brede wielen moesten het wegzak-
ken in het zand tegengaan.19 Tot slot bood het koetshuis plaats aan de Victoria, een 
koets zonder deuren die zijn naam dankte aan koningin Victoria die op latere leef-
tijd een voorkeur had voor dit type rijtuig. Het rijtuig bood plek aan twee perso-
nen en had een kap die de zitbank van de passagiers bedekte. Met de kap naar be-
neden hadden zij een ruim uitzicht en konden zelf ook goed gezien worden. Het 
rijtuig werd door Edith en Dirk vooral bij het afleggen van theevisites gebruikt. In 
het familiearchief bleef een foto van dit rijtuig met een bespanning van vier paarden 
bewaard. Op deze foto mende Philips grootvader zelf de paarden. Naast hem zat 
waarschijnlijk zijn schoondochter Edith, Philips moeder. Achterop het rijtuig za-
ten twee knechten, met hoge hoed, op de zogenaamde knechtenbank. 

In de herinneringen van Philip waren de koetsen van zeer goede kwaliteit en 
werden ze goed onderhouden: ‘Alle stofjes werden met de grootste plumeau die ik 
ooit gezien heb en die van blauwe struisveren gemaakt was, weggeveegd’.20 In de 

18  N. Conijn, ‘De stallen van het kasteel Middachten’ in: T. Hoekstra (red.), Middachten. Huis en Heer-
lijkheid (Utrecht 2002) 72-73. 
19  Brunt, Met Twickel op reis, 36.
20  Autobiografische notitie ‘Voertuigen’ (familiearchief). In deze notitie merkt Philip op dat hij het jam-
mer vond dat het Rijtuigmuseum in Leek nog niet bestond bij het overlijden van zijn moeder in 1927. 

De Victoria van de familie Van Pallandt met waarschijnlijk Edith, haar schoonvader Philip Ja-
cob en twee knechten (Kameke, Den Haag).
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boxen in de stallen stonden zowel rijpaarden als koetspaarden. De verzorging van 
de paarden was in handen van koetsier Nico Baauw en een hulpkoetsier, Bazuin 
genaamd. Laatstgenoemde had tevens als taak Philips zuster Connie op haar mor-
gen- en middagritten te paard te begeleiden. Zij was, meer dan haar oudere broer, 
een liefhebber van paarden en paardrijden.21 Philip had meer belangstelling voor 
een nieuwe uitvinding, de automobiel, die rond 1897 zijn intrede deed in de familie 
Van Pallandt.

Van koets naar automobiel

Het eerste gemotoriseerde vervoermiddel van Dirk was een open driewieler van het 
Franse merk Dion Bouton die alleen vooruit kon rijden.22 De koetsier werd belast 
om zich, evenals zijn werkgever, te bekwamen in het rijden met deze auto die in de 
familie werd aangeduid als ‘the motor’ en in niets leek op een hedendaagse auto. Phi-
lip mocht wel eens met zijn vader meerijden en dat betekende volgens zijn herinne-
ringen rijden op de erg hobbelende keien in Den Haag, staand op de as van de auto 
en zijn handen vastgeklemd om de schouders van zijn vader om niet te vallen. Dirk 
verruilde ongeveer een jaar later de driewieler voor een eencilinder watergekoel-
de auto met vier wielen van hetzelfde merk. Deze Dion Bouton haalde een maxi-
male snelheid van vijfendertig kilometer.23 Zijn eerste automobiel bood hij via een 
advertentie in het Nieuws van de dag, nota bene een volksdagblad, te koop aan.24 

Philip, inmiddels negen, mocht zelf ook aan de volant van deze nieuwe auto 
plaatsnemen, een stuur dat op de slinger van een koffiemolen leek.25 Hij kreeg rij-
lessen van zowel zijn vader als diens chauffeur en oefende zijn kunsten op de wan-

Toen was de hele verzameling rijtuigen nog intact. In tegenstelling tot Duinrell, bleef de verzameling rij-
tuigen van het adellijke landgoed Twickel wel geheel in stand. Daar staan in totaal zestien rijtuigen, drie 
sleeën en brandslangwagens. Zowel in Nederland als daarbuiten vindt men nog maar zelden een zo com-
pleet bewaard gebleven herenstal (Brunt, Met Twickel op reis, 13, 28 en 29). Voor het rijtuigenpark op het 
Gelderse adellijke landgoed Middachten bij Dieren zie Conijn, ‘De stallen van het kasteel Middachten’ in: 
Hoekstra, Middachten, 72-73).  
21  ‘Herinneringen van H.G. Klarenberg-van Barneveld’ (familiearchief).
22  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief). Dirk was waarschijnlijk een van de 
eerste personen in Nederland die een auto bezat (zie ‘A. Hoogteijling, Bosbaas van Duinrell’ in R. van Lit 
(samenst.), Sprekend Wassenaar: herinneringen uit de negentiende en twintigste eeuw (Den Haag 2002) 
65). Volgens Montijn kwam het autobezit bij de adel niet zo snel op gang als elders. Dit omdat het Ko-
ninklijk Huis, dat het voorbeeld had moeten geven, daar zelf pas in 1908 mee begon (Montijn, Hoog ge-
boren, 208). 
23  Dion-Bouton was een van de meest invloedrijke autofabrikanten ter wereld in de beginjaren van de 
automobiel. Albert markies de Dion (1856-1946) en technicus Georges Bouton (1847-1938) stonden aan 
de basis van deze auto met een benzinemotor. In 1895 presenteerden zij een eencilinder luchtgekoelde mo-
tor van 137 cc die 2.000 toeren per minuut kon draaien, voor die tijd een ongehoord aantal. Deze motoren 
waren meteen een groot succes. De eerste vierwieler van het merk verscheen in 1899 (www.brighton-ear-
ly.com/dedionbouton.html, geraadpleegd op 17 september 2013).
24  De Dion Bouton werd aangeboden voor ƒ 2.000,– in het Nieuws van de dag van 24 augustus 1901.
25  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief); ‘Van Dion Bouton 1898 tot Borg-
ward 1958, is Ph. baron van Pallandt de man die in Nederland het langst achter het autostuur zit?’ in: Au-
tokampioen (uitgave van de anwb) 2481, 12 juli 1958 (familiearchief).
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delpaden van Duinrell. Daarnaast toerde hij door het Haagse bos waar hij ‘indivi-
dueel’ leerde rijden, dat wil zeggen zonder geboden en verboden. Zijn rijmethode 
was even simpel als doeltreffend: de situatie en de omstandigheden bepaalden de 
snelheid en er moest altijd ‘ja’ geantwoord kunnen worden op de vraag ‘kan ik op 
dit moment stoppen?’26 Een rijexamen legde hij nooit af. Hij kreeg in 1906, hij was 
toen zestien, zomaar een rijbewijs thuisgestuurd. Philip zou de liefde voor het au-
torijden de rest van zijn leven behouden, altijd schadevrij blijven rijden en ruim 
twintig automerken beproeven.27 

Het is interessant om nog even wat langer stil te staan bij de komst van de auto-
mobiel want na de introductie raakten voor de (zeer) welgestelden, onder wie Dirk, 
autoraces tussen verschillende West-Europese steden in zwang. Met wederom een 
nieuwe auto, nu van het Franse merk Mors, reisde Philips vader samen met Edith 
en zijn chauffeur eind juni 1902 als toerist naar Wenen, waar hij de aankomst van 
de autorace van Parijs naar Wenen wilde zien.28 Gelet op de foto’s die onderweg ge-
maakt werden, verliep de reis allesbehalve soepel. Op een ervan stond de open auto 
met de motorkap omhoog langs de kant van de weg en stonden Dirk en Edith over 

26  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
27  Ommer Nieuwsblad van woensdag 4 juni 1958; ‘Van Dion Bouton 1898 tot Borgward 1958’ (familie-
archief). 
28  Foto’s van de reis naar Wenen bevinden zich in het familiearchief. 

Dirk aan de volant van zijn Dion Bouton.
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De Mors moet worden 
voortgetrokken door een 
paard (1902).

Dirk en Edith hebben pech 
onderweg (1902).
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de motor gebogen. Op een andere foto kon de auto niet meer op eigen kracht ver-
der rijden en moest hij worden getrokken door een paard. 

De problemen onderweg zullen mede veroorzaakt zijn door de over het alge-
meen vrij slechte wegen. Soms waren ze zelfs ronduit gevaarlijk. Voor de passagiers 
van de open auto speelde er nog een andere bijkomstigheid: ze hadden veel last van 
stof en insectenbeten. Op een van de bergpassen moest Dirks chauffeur met een gie-
ter water de linnen voering van de remmen koel houden. Het ijzer werd erg heet en 
de carrosserie dreigde in brand te vliegen.29 Ondanks alle ongemakken onderweg, 
arriveerde Dirk tijdig in Wenen waar Marcel Renault, een van de oprichters van de 
gelijknamige autofabriek, als winnaar over de streep kwam met wat toen een dui-
zelingwekkende gemiddelde snelheid werd genoemd: bijna 63 kilometer per uur.30 

Gegrepen door het racevirus trof Dirk voorbereidingen om deel te gaan nemen 
aan de race in het daaropvolgende jaar, in mei 1903, van Parijs naar Madrid.31 Hij 
kocht speciaal met dat doel een voor die tijd snelle auto, een Mors 70. Afgaande op 
de herinneringen van Philip, werkte Dirk voor de start van de autorace drie maan-
den in de Mors-fabriek in Parijs om de nodige kennis over deze auto op te doen. Er 
waren in die tijd nog geen garages en het was voor een automobilist bittere nood-
zaak voldoende van zijn auto af te weten om zelf reparaties en onderhoudswerk-
zaamheden te kunnen uitvoeren.32 Volgens de familieverhalen besloot Dirk niet 
zelf achter het stuur te gaan zitten. Hij leende zijn auto uit aan de Franse autocou-
reur Fernand Gabriel (1878-1943) die de race won.33 Philip verwoordde, vervuld 
van de nodige trots, de prestatie van de auto als volgt: ‘het monster legde in ruim 
vijf uren en dertien minuten 552 km af, hetgeen toen een onwaarschijnlijk grote 
prestatie was’.34 Saillant detail is wel dat de race, vanwege het grote aantal (dodelij-
ke) ongelukken, voortijdig gestaakt moest worden. 

29  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
30  C. Jarrott, Ten years of motor racing: 1896-1906 (Londen 1956) 131-154.
31  De race van Parijs naar Madrid werd georganiseerd door de Spaanse en Franse Automobiel Clubs. De 
laatstgenoemde organisatie stond onder voorzitterschap van Etienne baron van Zuylen van Nijevelt, heer 
van De Haar en Haarzuilens (1860-1934) die gehuwd was met  Hélène de Rothschild (1863-1947). Zij was 
afkomstig uit een zeer vermogend bankiersgeslacht.
32  Interview met Philip uit de jaren 1960-1961 dat oorspronkelijk gepubliceerd werd in De Auto, een uit-
gave van de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (knac). De tekst werd overgenomen in een ande-
re, onbekende, uitgave die zich in het familiearchief bevindt.
33  Jarrott, Ten years of motor racing, 178-179. De autorace verliep dramatisch. Er gebeurden veel onge-
lukken door onder meer het niet in de hand kunnen houden van de toeschouwers die de wegen oversta-
ken. Nadat er verschillende doden waren gevallen onder wie Marcel Renault, de winnaar van de race Pa-
rijs-Wenen in het jaar ervoor, besloot de Franse regering de race in Bordeaux te laten eindigen en om het 
racen op de openbare weg vanaf dat moment in zijn geheel te verbieden.
34  Ongedateerde autobiografische notities (familiearchief); brief van James T.S. Horsfall van 29 april 
1949 (idem); ‘Van Dion Bouton 1898 tot Borgward 1958’ (idem); Jarrott, Ten years of motor racing, 165-
181. In dit boek staat op een inlegvel tussen de pagina’s 160 en 161 een foto van Gabriel in zijn auto met 
het nummer 168. Nergens verwijst de schrijver naar de eigenaar van deze auto. In tegenstelling tot Philip, 
meende Jarott dat Gabriel er een minuut langer over deed: vijf uur en veertien minuten. Volgens Jarrott 
zou de route vijf kilometer langer geweest zijn dan volgens de herinnering van Philip, 557 in totaal.
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Dirk aan het stuur van een van zijn auto’s.
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Door toedoen van zijn vader raakte Philip behept met het snelheidsvirus. Zijn 
eerste autorace bezocht hij samen met zijn ouders in juni 1904. Hij was veertien 
toen hij de Gordon Bennett race meemaakte die verreden werd op het Homburg 
circuit in Duitsland. Deze race, die tussen 1900 en 1905 jaarlijks werd georgani-
seerd, was geïnitieerd door de miljonair James Gordon Bennett (1841-1948), eige-
naar van het blad The New York Herald. Philip herinnerde zich op latere leeftijd de 
grote tribunes langs het circuit met op de eretribune de Duitse keizer. In Nederland 
won Dirk in 1906 en 1907 met respectievelijk een Mercedes met kettingaandrijving 
en een Mercedes met cardanaandrijving het concours d’élégance in Scheveningen.35 
Daar ging het niet om de snelheid, het was een soort catwalk voor de auto.36 Dit ui-
terlijk vertoon had haar prijs: de eerstgenoemde Mercedes had maar liefst ƒ 20.000,– 
(nu ruim € 200.000,–) gekost.37 

Personeel

We keren terug naar Duinrell waar alles grandeur ademde. Het leven op het land-
goed was een eigen sociale microkosmos. Zoals we nog zullen zien, kende Duinrell, 
zoals vele andere adellijke landgoederen, een aantal (seizoens)rituelen die de functie 
hadden de onderlinge verbondenheid, maar ook hiërarchie en arbeidsdeling uit te 
drukken. Weeldevertoon bestempelde in het fin de siècle de levensstijl van de adel; 
ook een fraaie tuin kon bijdragen aan het prestige van het huis en de eigenaren.38 Al-
les op Duinrell was keurig op orde, daar zag Dirk op toe en Edith wilde dat alle pa-
den dagelijks geveegd en geharkt werden. Om het huis werden de gazons, door de 
familie de lawn genoemd, netjes gemaaid met een grasmachine die getrokken werd 
door een pony. Deze gewoonte ontstond in de achttiende eeuw in de Engelse land-
schapsparken omdat het maaien met een zeis veel arbeidsintensiever was. Voor het 
huis stonden palmen, sinaasappel- en laurierbomen in grote kuipen die in het najaar 
met man en macht in de oranjerie werden gezet. 

Voor het onderhoud van het landgoed kon Dirk beschikken over het nodige per-
soneel. In Wassenaar was de werkgelegenheid aan het einde van de negentiende 
eeuw zeer beperkt en hij gold als een van de grotere werkgevers.39 Het huisperso-
neel, dat onder toezicht stond van Edith, bestond uit dienstboden, huisknechten, 
werksters, een kok en keukenmeisje, een linnenjuffrouw, een kamenier, een gou-
vernante en een kindermeisje. De huisknechten moesten dagelijks onder meer zes-
endertig petroleumlampen poetsen, vullen, aansteken en legen. Dirk had een jacht-
opziener in dienst en voor het onderhoud van zijn landerijen een bosbaas (Van 

35  Ongedateerde autobiografische notities (familiearchief).
36  www.concourselegance.com/concours-delegance/historie/, geraadpleegd op 17 augustus 2016.
37  De Auto, uit de jaren 1960-1961. De tekst werd overgenomen in een andere, onbekende, uitgave die 
zich in het familiearchief bevindt.
38  A. Maloney, Life below stairs. True lives of Edwardian servants (Londen 2011) 59-60; Montijn, Hoog 
geboren, 179. 
39  Janson, Wassenaar … toen, 31.
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Barneveld, later opgevolgd door Hoogteijling) plus diverse knechten. Elke ochtend 
wandelde Dirk samen met de bosbaas over het landgoed om het werk voor die dag 
te bespreken en maandelijks kreeg hij van hem een afrekening van alle kosten die 
voor het onderhoud van het landgoed gemaakt waren. Van Barneveld (1869-1958) 
kreeg alle rekeningen op tijd binnen met de opmerking: ‘geen rekening, dan geen 
geld’.40 Dirk was vervolgens prompt met betalen van de nota’s.41 

De bosbaas woonde met zijn gezin in de boerderij van Duinrell. De taak van zijn 
vrouw was om kaas, boter en brood te maken voor de familie Van Pallandt. Haar 
kinderen brachten iedere ochtend met een bokkenkar acht liter melk, een rond bo-
tertje met een edelweiss erbovenop voor ieder gezinslid, een half vers tarwebrood, 
een kannetje room en verse eieren naar wat zij ‘Het Herenhuis’ noemden. Om vijf 
uur in de middag moesten ze nog een keer melk brengen.42 Een knecht bracht daar-
naast iedere maand een pot met veertig pond boter. Als er veel gasten waren, dan 
moest de vrouw van de bosbaas de boter en kaas tussentijds aanvullen. De boerderij 
voorzag de familie Van Pallandt ook van aardappels en groente uit de eigen moes-
tuin. Naast dertig koeien had Duinrell ook een varkensmesterij.43 

De tuinbaas, Vogels geheten, en zijn knechten zwaaiden de scepter over de tui-
nen bij het huis, de rozentuin met botanische rozen, de kassen en de plantenbak-
ken die bij het huis stonden opgesteld. Duinrell stond bekend om de vele buxus-
figuren die door de tuinbaas in allerlei vormen waren geknipt zoals een hond, een 
hondenhok, een fiets met spaken en een kerk. Dirk kreeg regelmatig sommen geld 
aangeboden voor de imposante figuren. Hij wilde ze echter niet verkopen. De 
tuinbaas was ook verantwoordelijk voor de circa vijfentwintig geraniumperken. 
Eén groot rond perk was onderverdeeld in negen kleinere die ieder afgezet wa-
ren met een miniatuur haagje van buxus en een grote ronde haag in het midden. In 
het midden was de Nederlandse Leeuw zichtbaar met daaromheen onder meer het 
wapen van Van Pallandt, het Woodward wapen en het wapen van Den Haag (de 
ooievaar).44 

Net als zijn vader voor hem, zorgde Dirk goed voor zijn personeel en Edith ging 
er prat op dat vrouwelijk personeel in haar huis alleen verdween als het trouwde. In 
een tijd waarin geen pensioenvoorzieningen bestonden, werkten arbeiders tot op 
hoge leeftijd door tot ze niet meer konden. Dirk trof, als loyaal werkgever, sociale 
voorzieningen voor hen. Zo konden de arbeiders halve dagen komen werken en als 
dat niet meer ging, mochten ze thuis blijven. Dirk betaalde in al deze gevallen het 
volle werkgeld aan hen door. Daarnaast meldde Dirk zijn personeel aan bij een zie-
kenfonds en hij betaalde de premie.45 Voor zijn arbeiders liet Dirk tien huisjes bou-

40  ‘Herinneringen van H.G. Klarenberg-van Barneveld’. 
41  Idem.
42  Idem. Volgens de herinneringen van mevrouw Klarenberg-van Barneveld moest de boerderij van Dirk 
altijd piekfijn in orde zijn. Van ‘het huis’ kwam er regelmatig een boodschap dat gasten van de familie Van 
Pallandt wilden komen kijken (idem).
43  Hoogteijling, ‘Bosbaas van Duinrell’, 67.
44  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
45  ‘Herinneringen van H.G. Klarenberg-van Barneveld’ (idem). 
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wen tegenover de Rooms-Katholieke Kerk van Wassenaar. De eerste steen werd in 
augustus 1899 gelegd door zijn toen driejarige dochter Connie.46 

Voor Connie liet Dirk ook iets bouwen: een speelhuisje dat in de duinen bij 
Duinrell kwam te staan en een ruime speelkamer plus een keukentje met kookfor-
nuis had. In de nabijheid van dat kleine gebouwtje stond een van planken gemaakt 
schot in de vorm van een kerkje. Het hout was geschilderd zodat het van afstand 
net echt leek. Nieuwelingen die op Duinrell kwamen te werken, werden door het 
personeel nogal eens bij de neus genomen. Ze kregen dan opdracht het plafond van 
het kerkje te repareren dat er natuurlijk niet was.47 Het kerkje had wel iets weg van 
een zogenaamde folly, een bouwsel dat diende als decoratie op landgoederen en 
vooral in Groot-Brittannië in zwang was. In het geval van het kerkje op Duinrell 
ging het echter niet om een echt bouwsel maar om een één-dimensionaal, geschil-
derd exemplaar.48 

46  Hoogteijling, ‘Bosbaas van Duinrell’, 64.
47  Ibidem, 63.
48  Follies, naar het Britse woord folly dat dwaasheid betekent, werden in de negentiende eeuw gebouwd 
om op landgoederen romantische elementen aan te brengen. Met name in Groot-Brittannië kwamen ze 
veel voor. Zo stonden er bijvoorbeeld in het park van het Engelse landhuis Wentworth, tot 1989 de zetel 
van de graven Fitzwilliam, met een grootte van 61 ha de helft kleiner dan Duinrell, maar liefst twaalf follies 
in de vorm van onder meer (nagebootste) torens, zuilen en een mausoleum (C. Bailey, Black diamonds, the 
rise and fall of an English Dynasty (Londen 2008) xx). 

Vermoedelijk tuinbaas Vogels voor de oranjerie op Duinrell.
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Feestelijkheden voor het personeel

In de zomer gaf de familie Van Pallandt op Duinrell een groot feest voor haar per-
soneel ter ere van de verjaardag van Edith op 24 augustus. Voor die ene dag werd 
Duinrell opengesteld voor het publiek.49 De arbeiders die op het landgoed werkten, 
kwamen Edith ’s ochtends op hun zondags gekleed feliciteren. Tuinbaas Vogels 
had ondertussen de jarige een groot pronkstuk gebracht, samengesteld uit vruchten 
die hij op die dag in de tuin kon vinden. Tegen twaalf uur kregen de arbeiders in een 
schuur een diner van vlees, groente en aardappels en een ‘zoetje’.50 Het voltallige 
personeel van huis, tuin, stal en bos had ’s avonds feest in de oranjerie. Ter vermaak 
speelden ze onder meer het blinde ruiterspel. Twee personen, de zogenaamde rui-
ters, zaten geblinddoekt op een paal met ieder een zakje hooi in de hand. Ze scho-
ven over de paal naar elkaar toe en sloegen elkaar net zolang met het zakje hooi tot-
dat er een ruiter afviel die dan verloren had.51 

De jonge Philip ervoer dit feest als een happening, mede door de grote toeloop 
van inwoners van Wassenaar die naar het vuurwerk kwamen kijken dat door Dirk 
en zijn zwager William Woodward werd afgestoken ter afsluiting van het verjaar-
dagsfeest van Edith. Eerder op de dag hadden knechten in een weiland voor het huis 
nabij een van de vijvers takkenbossen en hout op een hoop gezet om te verbranden. 
In de vijvers lieten ze teertonnen drijven. Na afloop van het vuurwerk werden de 
takkenbossen en de teertonnen aangestoken zodat de mensen goed de weg naar 
huis konden vinden omdat het inmiddels aardedonker was geworden.52 De gro-
te brandstapel en de teertonnen brandden meestal door tot de volgende ochtend.

Voor een aantal arbeidersgezinnen onderhielden Edith en Dirk een traditie die 
voorafging aan Kerstmis.53 Zij genoten dan, met hun beide kinderen, samen met de 
familie van de bosbaas (vier personen) en die van de jachtopziener (acht personen) 
van een diner.54 De gezinnen van de tuinbaas en van de chauffeur kwamen op een 
andere dag omdat er niet voldoende plaats was voor nog meer personen. In de eet-
kamer stond een versierde kerstboom die het plafond raakte.55 De tafel was gedekt 
met damast, zilver en kristal. Zilveren luchters met kaarsen zorgden voor de ver-
lichting. Op zilveren schalen lag onder meer fruit, zoals bananen, mandarijntjes en 
appels. Ook kregen de genodigden bonbons, allemaal lekkernijen die arbeidersge-
zinnen in die tijd niet kregen. Een dochter van bosbaas Van Barneveld wist zich ja-
ren later het evenement goed voor de geest te halen:

49  Hoogteijling, ‘Bosbaas van Duinrell’, 65.
50  ‘Herinneringen van H.G. Klarenberg-van Barneveld’. 
51  Idem.   
52  Idem. 
53  Montijn spreekt in dit verband van ‘een idylle van eensgezindheid in en rond het grote huis’ die culmi-
neert in de jaarlijkse kerstviering van een adellijke familie met het personeel, compleet met gezinnen, rond 
de kerstboom (Montijn, Hoog geboren, 280).
54  ‘Herinneringen van H.G. Klarenberg-van Barneveld’. 
55  De kerstboom verspreidde zich in de negentiende eeuw vanuit Duitsland door Europa en werd al snel 
een symbool van sociale harmonie (Montijn, Hoog geboren, 280). 
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We moesten dan Kerstliederen zingen (…) Onder de boom lagen allerlei pakjes, met de 
naam erop, voor allemaal een pakje. Ik kreeg eens een groot pak, met een kinderservies, 
heel mooi!!! (…) In de mangelkamer beneden was een lange tafel en daarop stonden scha-
len met grote gedroogde druiven of rozijnen. We moesten allemaal om de tafel gaan staan. 
De rozijnen werden overgoten met rum, de lampen werden uitgedaan en de rum aangesto-
ken. Brandend gingen de rozijnen in de mond, ze smaakten heerlijk. ’t Was ook een fantas-
tisch gezicht. Daarna gingen we voldaan naar huis.56 

In het najaar werd op Duinrell het zogenaamde bouwfeest gehouden om te vieren 
dat het hooi was binnengehaald. De arbeiders maakten dan lange dagen en het was 
de taak van de vrouw van de bosbaas om hen van eten te voorzien. Zij serveerde ie-
der jaar brood met boter en komijnekaas. Zodra het werk klaar was, bakte ze een 
paar emmers oliebollen die ze op het bouwfeest serveerde. Er werden lange tafels in 
het achterhuis van de boerderij gezet met daarop grote schalen oliebollen en potten 
suiker. Bij het bouwfeest was de familie Van Pallandt aanwezig.57 Ook een vriend 
van de familie, die een handje mee had geholpen, schoof aan. Dat was de al eerder-
genoemde Joan van Zuylen van Nijevelt. Hij stamde uit een adellijk geslacht en was 
een generatiegenoot van Philips vader.58 Philip bewonderde hem om zijn belezen-
heid, zijn beheersing van een achttal talen en om zijn ‘kunstschatten’, een verzame-
ling porselein, antiek glaswerk en meubels.59 

Activiteiten op Duinrell

Voor Philip was het leven op Duinrell tijdens zijn jeugdjaren overzichtelijk en on-
gedwongen. Zodra zijn lessen voorbij waren, trok hij de vrije natuur in. Vermoede-
lijk kon hij niet wachten tot het zover was, want hij was graag buiten. Het was zijn 
gewoonte in april kievietseieren te zoeken in de weilanden en in de duinen. Met be-
hulp van jachtopziener De Jong legde hij een verzameling aan van eieren van vogels 
die op Duinrell broedden. Hij kwam tot een totaal van maar liefst 79 verschillende 
soorten, waaronder die van de griel.60 Philip ging regelmatig vissen in de vijvers van 
Duinrell op snoek, brasem en zeelt. Van zijn Britse familie had hij gehoord dat het 

56  ‘Herinneringen van H.G. Klarenberg-van Barneveld’. Op het eerdergenoemde huis Knole bestond 
eveneens een kersttraditie. Daar werden alle kinderen van het personeel uitgenodigd rond een grote boom 
in the great hall, een grote zaal in het immense landhuis. Ze kregen allemaal een sinaasappel, een stuk 
speelgoed en een kledingstuk (Sackville-West, Inheritance, 189).
57  ‘Herinneringen van H.G. Klarenberg-van Barneveld’.  
58  Van Zuylen van Nijevelt woonde afwisselend aan de Lange Vijverberg in Den Haag en op het land-
goed Hydepark bij Doorn. Het was zijn plan chirurg te worden maar dat ‘deed men niet in onze stand’. 
Hij volgde een rechtenstudie in Leiden en werd secretaris van koning Willem iii. Van Zuylen van Nije-
velt was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Huisorde van Oranje (au-
tobiografische notitie getiteld ‘Mr. Joan Adriaan Hugo baron van Zuylen van Nijevelt’; Nationaal Archief 
te Den Haag, Collectie 191 Van Zuylen van Nijevelt, nummer toegang 2.21.181, inventarisnummer 41).
59  Autobiografische notitie getiteld ‘Mr. Joan Adriaan Hugo baron van Zuylen van Nijevelt’ (familiear-
chief).
60  Autobiografische notitie getiteld ‘Vogels’ (idem).
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op de Engelse buitenplaatsen de gewoonte was om snoek, zalm of een forellensoort 
op te zetten. Hoe graag had hij zelf ook een grote snoek gevangen die vervolgens ‘te 
pronk zou staan in mijn kamer op Duinrell’.61 Het zou hem nooit lukken. Een en-
kele keer kwam in de zomer familie van Edith uit Engeland over en dan ging Philip 
vissen met een achterneef. Van hem leerde hij snoeken vangen met een hengel, ka-
trol en lepel (kunstaas).62 Volgens Philip was hijzelf waarschijnlijk de eerste in Ne-
derland die op deze wijze op snoeken viste.63 

Een andere bezigheid was het vangen van ratten en muizen met vallen en klem-
men.64 Van zijn vader kreeg hij een premie van tien cent per rattenstaart (niets 
voor een muizenstaart), vijf cent meer dan een arbeider kreeg voor de vangst van 
het ongedierte. Philip zag dit als een welkome aanvulling op zijn zakgeld: ‘Hoe 
meer ratten en muizen ik dus vang, des temeer geld ontvang ik’.65 Hij was een jaar 
of zes toen hij van zijn vader toestemming kreeg op Duinrell een tuintje te begin-
nen. De tuinbaas van Duinrell kreeg opdracht die voor hem te ontwerpen. Het 
werd een ronde tuin die bestond uit acht perken met paden in een stervorm die uit 
het gras waren gestoken. In het midden was een groot rond pad dat een rotstuin 
omgaf. De rotsen had zijn grootvader in het verleden uit het buitenland laten ko-
men. In deze tuin ontwikkelde Philip onder de geleidende hand van de tuinbaas 
zijn liefde voor planten. De rotstuin was in zijn beleving een soort van sprookjes-
tuin waar hij zijn fantasie in kon uitleven.66 Philip experimenteerde tevens met het 
verwilderen van sierplanten, het zogenaamde wild gardening, in de bossen langs 
de vijvers. 

Op Duinrell ontstond ook Philips grootste hobby: (vogel)fotografie. Rond zijn 
tiende kreeg hij een zogenaamde boxcamera van het merk Kodak. De eerste huis-
knecht van Duinrell, Karel van Eck van der Sluys, gaf hem les in het fotograferen, 
ontwikkelen en afdrukken. Philip fotografeerde in zijn jeugdjaren vooral vogels. 
Aan de fotocamera zat een rubberen slang met een bal bevestigd. Door met de voet 
op die bal te drukken, werkte de sluiter door de luchtdruk. De bal lag onder de tafel 
terwijl Philip huiswerk voor zijn tutor maakte. Hij had ondertussen veel meer oog 
voor de vogels. De Kodak maakte na verloop van tijd plaats voor een grote zware 
reflexcamera van het merk Ernemann met Zeiss-lenzen die Philip gebruikte voor 
het maken van stereoscopische foto’s in de duinen. Jaren later maakte hij veel opna-
men van onder andere landschappen in Zwitserland. Samen met zijn oom William 
Woodward bezocht Philip regelmatig tentoonstellingen van The London Salon of 
Photography, die vanaf 1910 jaarlijks in Londen werden gehouden.67 Door het be-

61  Autobiografische notitie zonder titel of datering (idem). 
62  Idem. Een lepel is een van de oudste kunstaassoorten met een eenvoudige constructie. Het bestaat 
uit een blad van metaal of kunststof met bovenaan een oogje (www.abc-sportvissen.be, geraadpleegd op 
17 augustus 2016).
63  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
64  Autobiografische notitie getiteld ‘Jagen’ (idem).
65  Idem.  
66  Autobiografische notitie getiteld ‘Planten en natuur, mijn sterkste herinneringen’ (familiearchief).
67  www.londonsalon.org/history.htm, geraadpleegd op 17 september 2013.
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zoeken van deze tentoonstellingen kreeg hij meer oog voor de artistieke kanten van 
de fotografie. 

Philip kreeg ook kennis bijgebracht door een van de eerste professionele vogel-
fotografen van Nederland, Paul Louis Steenhuizen (1870-1940). Die kwam speciaal 
naar Duinrell om de griel met zijn uitzonderlijk grote ogen te fotograferen.68 Philip 
ging dikwijls met hem mee de duinen in en zag hoe Steenhuizen te werk ging. Op 
een paar meter afstand van het nest zette hij eerst een dummy camera neer om de 
vogels eraan te laten wennen. Later plaatste hij daar de echte camera en kon hij zijn 
foto’s maken.69 Rond zijn zeventiende, in 1906, leidde Philip de natuurbeschermer 
en grondlegger van de in het jaar ervoor opgerichte Nederlandse Vereniging van 
Natuurmonumenten, Jacques P. Thijsse (1865-1945), rond op het grondbezit van 
zijn vader in de Zuid-Hollandse duinen. Ze hoorden kilometers verder een raaf roe-
pen. Gedurende zijn verdere leven zou Philip nooit meer ‘dat verrukte gezicht van 
Thijsse vergeten’.70 Het was klaarblijkelijk lange tijd geleden sinds hij een raaf had 
gehoord. De natuurbeschermingsgedachte en gedrevenheid van Thijsse deden Phi-
lip een paar jaar later, in 1909, besluiten lid te worden van Natuurmonumenten.71 

De jacht

Omstreeks 10 november ging op Duinrell elk jaar de jacht van start. Jagen gold in 
adellijke kringen als een van de belangrijkste en meest beoefende liefhebberijen. Het 
was het sociale bindmiddel bij uitstek. Philip vond het urenlang dwalen door de dui-
nen samen met zijn vader met elk een geweer ‘zeer prettig’.72 Hij schoot met een oud 
zestien kaliber jachtgeweer dat zijn grootvader als kind ook gebruikt had. Dirk en 
Philip hadden altijd een knecht bij zich die de beide tassen (voor elk geweer een) 
met patronen droeg en een hond die het geschoten wild moest opsporen. Zijn eerste 
konijn en haas schoot Philip op 18 november 1899, een datum die hij in zijn geheu-
gen grifte. Hij was toen negen jaar oud en heel erg trots op zijn verrichting. De die-
ren werden opgezet in een atelier in Leiden en kregen een plaats in de biljartkamer 
van Duinrell in een glazen kast. Met zijn vader schoot Philip ook op eenden. Toen 
hij rond zijn negentiende met zijn oom William Woodward enkele buitenplaatsen in 

68  Autobiografische notitie getiteld ‘Vogels’ (familiearchief). Steenhuizen werd ook bekend als prepara-
teur bij dierentuin Artis.
69  Idem.
70  Idem. Volgens Vogelbescherming Nederland was de raaf in vroeger eeuwen in Nederland een gewone 
en verspreide broedvogel. Door de vooral op bijgeloof berustende, felle bestrijding nam de soort echter 
snel in aantal af. In Wassenaar broedde de raaf voor het eerst sinds 108 jaar in 2012, hetgeen door de web-
site duinbehoud.nl/jonge-raven-in-wassenaar als een sensatie werd aangemerkt (www.duinbehoud.nl/
jonge-raven-in-wassenaar, geraadpleegd op 17 september 2013). 
71  De vroegste ledenlijst waarop de naam van Philip voorkomt is die van 1 januari 1909 (gesprek met 
M. Purmer op 19 februari 2018). Voor Thijsse zie S. Dijkhuizen, Jac.P. Thijsse, een biografie. Natuurbe-
schermer, flaneur en auteur van Verkade-albums (Amsterdam 2005) en D. van der Meulen, Jac.P. Thijsse. 
Natuurbeschermer en schrijver (Zeist 2018).
72  Autobiografische notitie getiteld ‘Jagen’ (familiearchief).
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Engeland bezocht, viel het hem op hoe vol de vijvers daar met eenden zaten omdat ze 
niet geschoten werden. Op Duinrell zag hij ze niet en Philip stelde zijn vader bij te-
rugkomst voor het schieten van eenden te stoppen wat zijn vader toestond.73 Het was 
een van zijn eerste initiatieven op het gebied van de (water)vogelbescherming. Phi-
lip vond dat het waterwild ‘de stoffering’ moest worden van het water op Duinrell.74 

Jagers van gegoeden huize kregen van Dirk een uitnodiging voor de jacht. Vaak 
jaagde hij zelf ook op landgoederen van de gasten die hij uitnodigde.75 Regelmatig 
bevond zich koninklijk gezelschap onder de gasten. Dirk was namelijk bevriend 
met prins Hendrik.76 Op de dag van de jacht op Duinrell moesten alle arbeiders 
en speciaal voor de jacht ingehuurde krachten ’s ochtends helpen drijven, dat wil 
zeggen dat ze het wild moesten opjagen door met stokken tegen boomstammen 
te staan. Het wild stoof dan voor hen uit tot ze bij de zogenaamde laan kwamen 
waar de jagers stonden met het geweer in de aanslag. Op het jachtveld kreeg iedere 
deelnemer een jachtpost toegewezen en na een jachtsignaal werd het wild naar hen 
toegedreven. Bij een dergelijke jacht behoorde ook een jachtwagen: bij kleinere 
jachten een handwagen en bij grotere jachten een paard en kar met iemand die het 
geschoten wild verzorgde. De gewoonte was dat na een paar uur even werd gepau-
zeerd voor een pittige hartversterking.77

Het verhaal ging dat na de warme lunch, volgens de traditie op Duinrell hutspot 
met klapstuk, altijd minder goed geschoten werd dan ’s ochtends. Mogelijk hield 
dit verband met de eerdergenoemde hartversterkers en de twee vaten Rijnwijn en 
twee vaten Bordeaux die het gezelschap bij de lunch nuttigde. Direct na afloop van 
de jacht werd het geschoten wild in lange rijen gelegd en gesorteerd. Iedere jager 
kon uit het tableau, dat meestal bestond uit fazanten, hazen, konijnen, houtsnip-
pen, eenden, talingen (een klein soort eend) en soms ook duiven, een keuze maken. 
Wat overbleef, werd door een poelier gekocht en opgehaald. Was er na de gehou-
den jachten nog teveel wild over, zoals konijnen, dan werden deze door middel van 
fretten gevangen.78 

73  Hoogteijling, ‘Bosbaas van Duinrell’, 65.
74  Autobiografische notitie getiteld ‘waterwild’ (familiearchief). In 1913 zou hij hetzelfde doen op de 
beide bosmeertjes op Eerde. Toen hij de dennenbossen met meertjes in 1938 aan de Nederlandse staat 
(Staatsbosbeheer) verkocht, stelde hij als een van de voorwaarden dat er nooit op of om de meertjes ge-
jaagd mocht worden, omdat hij ze als wildreservaat wilde behouden.
75  Philips vader jaagde bijvoorbeeld een aantal keren op het landgoed Eerde nabij Ommen dat in bezit was 
van een achterneef genaamd Rudolf Theodorus. Hij nam daar van 26 tot en met 28 november 1896 deel aan de 
jacht. Op de 27e november schoot hij een vos. Van 10 tot en met 12 november 1898 en op 15 november 1898 
was hij wederom op Eerde te gast om te jagen. Meestentijds ging hij met een groep van een viertal jagers op 
pad. Eenmaal samen met Rudolf, op de 10e november 1898. Zij schoten toen samen vijf konijnen, drie hout-
snippen, twee watersnippen en een wilde eend (Jachtboek van Eerde dat zich in het familiearchief bevindt).
76  Van de aanwezigheid van de prins tijdens een jacht op Duinrell en van Dirk op een jachtpartij op Het 
Loo werd in de kranten regelmatig melding gemaakt. Zie onder meer Provinciale Overijsselse en Zwolse 
Courant van 6 december 1907; Provinciale Gelderse en Nijmeegse Courant van 12 november 1907;  De Te-
legraaf van 27 november 1910; Maasbode van 21 oktober 1911; Nieuwe Apeldoornse Courant van 27 ok-
tober 1911; De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 6 december 1911; Nieuwe Apeldoornse Cou-
rant van 1 december 1913; Nieuws van de dag van 2 december 1913.  
77  Hoogteijling, ‘Bosbaas van Duinrell’, 65-66.
78  Idem.
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Konijnen en fazanten waren eveneens een geliefde buit bij veel stropers die met 
name in de winter ’s nachts of in de vroege ochtend actief waren. Zodra de vader van 
Philip er lucht van kreeg dat stropers actief waren, gaf hij de bosbaas en jachtopziener 
opdracht wacht te lopen van ’s avonds laat tot ’s ochtends vroeg om zijn eigendommen 
te beschermen. De bosbaas was tevens onbezoldigd rijksveldwachter en deelde bekeu-
ringen uit. Hij kreeg een premie voor ieder proces verbaal.79 Om de stropers te lok-
ken, zetten de bosbaas en jachtopziener soms houten fazanten in de bomen of houten 
eenden en duiven. Daarnaast stonden alarmpistolen opgesteld, verbonden met dunne 
ijzerdraadjes die over de paden liepen. Raakte de stroper die aan dan ging een schot af.80 

Philip was achttien toen hij een uitnodiging kreeg om samen met zijn oom William 
Woodward enkele dagen fazanten te komen jagen op Brightwell Park in  Oxfordshire 

79  Idem.
80  Idem. Dit lot trof ook wel eens goedwillende wandelaars. Zo ging een linnenjuffrouw van Duinrell op 
een zeker moment met haar verloofde wandelen. Op een van de paden was zo’n draad gespannen. Ze raak-
te de draad aan en vlak bij hen ging een schot af. De beide geliefden zetten het op een lopen naar een ander 
pad. Prompt liepen ze daar tegen een andere draad aan. Ze kregen de schrik van hun leven en kwamen lijk-
bleek bij het huis terug (‘Herinneringen van H.G. Klarenberg-van Barneveld’).

Het jachtgezelschap neemt een pittige hartversterking. Foto gemaakt op 20 januari 1909 met 
daarop onder meer Dirk (zittend, tweede van links) en prins Hendrik (gezeten aan het hoofd 
van de tafel).

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   87 18-07-19   15:22



88 iii buitenleven

(Engeland) dat eigendom was van de welgestelde dominee Phillimore. Philip had 
hem leren kennen toen hij een keer preekte in de Engelse Kerk in Den Haag. De vas-
te predikant van deze kerk was verloofd met de dochter van Phillimore. Jaren later 
zou Philip aan dit bezoek aan Engeland refereren als ‘de heerlijkste logeerpartij’ van 
zijn leven.81 Er waren twee redenen dat hij zich dit bezoek goed herinnerde: een he-
vige verliefdheid en het voor de eerste keer in zijn leven jagen met een eigen aangeme-
ten geweer, vervaardigd door Holland and Holland in New Bond Street te Londen. 

Dat aanmeten ging als volgt in zijn werk: we gingen buiten Londen naar het terrein van 
Holland and Holland, alwaar kleiduiven opvlogen en kunsthazen vanuit een machine over 
de smalle wegen liepen. Met schroefjes werd na elk schot het geweer zó gesteld totdat ein-
delijk bijna ieder schot raak werd. Dan werd dit geweer met al zijn verstellingen geheel op 
mijn maat gemaakt en dit werd het geweer dat in 1908 ƒ 1200,– kostte (…) Juist toen mijn 
Engelse oom en ik bij de familie Phillimore zouden gaan logeren, was het geweer bij de fir-
ma Holland and Holland klaar om afgehaald te worden.82 

In zijn autobiografische notitie ging Philip niet dieper in op het verloop van de 
jacht. Zijn herinneringen lagen vooral bij Evelyn Heywood (1883-1970), dochter 

81  Autobiografische notitie getiteld ‘De heerlijkste logeerpartij van mijn leven’ (familiearchief). 
82  Idem.

Een ander jachtgezelschap tijdens de lunch. Op de foto zien we onder meer Conny (tweede 
van links), Edith (derde van links) en Philip (derde van rechts). 
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van een baronet, met wie hij op Brightwell Park kennismaakte.83 Hij voelde zich 
direct tot haar aangetrokken. De jonge vrouw woonde op Doveleys, het land-
goed van haar vader in Staffordshire aan de rand van Derbyshire.84 Op uitnodiging 
bracht Philip met zijn oom een bezoek aan dit landgoed, waar het privé-spoorlijn-
tje met een stoomlocomotief zijn belangstelling had.

Eigenlijk was het een miniatuur spoorweg, maar toch groot genoeg om met goederenwa-
gens bomen voor de houtzagerij te vervoeren en voor zijn eigen plezier waren er ook een 
paar personenrijtuigen van verschillende soorten. Natuurlijk bezit ik het boek nog van 
deze ‘minimum gauge’ railway van ‘Dove Leys’ en natuurlijk zijn er foto’s van Eveline op 
de spoortrein! Zij was wel 28 jaar, dus 10 jaar ouder dan ik zelve toen was, maar ik was zó 
verliefd en had zo’n verering voor haar heldere stem en haar karakter denk ik, dat ik dat 
verschil geheel vergat.85  

In werkelijkheid was het leeftijdsverschil minder groot. Evelyn was zes jaar ouder 
dan Philip en trouwde een paar jaren na hun ontmoeting met een landgenoot. Tij-
dens zijn verblijf op Doveleys kreeg Philip les in het besturen van een stoomloco-
motief op het landgoed. 

Gedurende mijn eerste les zag ik reeds hoe moeilijk het was om de capaciteit van de stoom-
remmen te regelen en bovendien stookte ik geheel verkeerd, omdat ik niet wist, dat men de 
gloeiende kolen in alle vier hoeken van de vuurplaats moest hebben om een gelijkmatige 
verdeling van de warmte voor de locomotief te krijgen.86  

Philip verbleef graag in het thuisland van de familie van zijn moeder. De taal sprak 
hij vloeiend en het landschap vond hij prachtig. Vanaf zijn veertiende totdat hij vol-
wassen werd, bracht hij de zomer door bij zijn oom William Woodward die in de 
familie uncle Punk werd genoemd. Deze bijnaam kreeg hij, om onbekende reden, 
van zijn nichtje Connie toen zij nog klein was.87 Woodward woonde in Plymouth 
en op weg daar naartoe bracht hij met zijn neef een aantal dagen door in Londen. 
Samen bezochten ze veel musicals en operettes.88 Op de weg terug naar Nederland 
deden ze hetzelfde. In Londen kocht hij ook, samen met zijn oom, kleding: ieder 
jaar drie flanel suits met vesten die speciaal werden aangemeten. Volgens Philips 
herinneringen was uncle Punk een zachtaardige man die zijn sporen had verdiend 
tijdens de Boerenoorlog, waar hij aan Britse zijde vocht. 

83  Idem. Evelyn Mary was een van de zeven dochters van Sir Arthur Percival Heywood 3rd bt. (1849-
1916). Zie M. Smithers, Sir Arthur Heywood and the fifteen inch gauge railway (East Harling 2010) 53. De 
toevoeging bt achter de naam van Sir Arthur Heywood staat voor baronet. Het is een Britse eretitel, een 
baronetschap oftewel baronetcy die erfelijk is in de mannelijke lijn (Cannon, The Oxford Companion to 
British History, 82 en W. Doyle, Aristocracy, a very short introduction (Oxford 2010) 17). 
84  Autobiografische notitie getiteld ‘De heerlijkste logeerpartij van mijn leven’ (familiearchief). Philip 
schreef de naam van het landgoed als Dove Lays. 
85  De miniatuurspoorlijn had een spoorbreedte van ruim achtendertig centimeter (Smithers, Sir Arthur 
Heywood, 53).
86  Autobiografische notitie getiteld ‘De heerlijkste logeerpartij van mijn leven’ (familiearchief).
87  Autobiografische notitie getiteld ‘Uncle William Woodward’ (idem).
88  Autobiografische notitie getiteld ‘De heerlijkste logeerpartij van mijn leven’ (idem). 
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Scouting

Vermoedelijk bracht William Woodward tijdens een van deze zomervakanties in 
Engeland zijn neef Philip in aanraking met scouting, het sociaal-maatschappelijk 
werk voor jonge jongens waarmee Robert Baden-Powell (1857-1941) in 1908 in 
Groot-Brittannië was gestart.89 Zowel Baden-Powell als Woodward waren vetera-
nen uit de Boerenoorlog. Scouting werd door Baden-Powell geïntroduceerd door 
middel van het boek Scouting for Boys dat al direct een groot succes was. Het ka-
rakter van wat in Nederland ‘de padvinderij’ ging heten, was aanvankelijk erg mi-
litaristisch en moralistisch. Het voornaamste doel was jonge jongens uit de lagere 
klassen van de Britse maatschappij van de straat te houden en hen begeleiding te ge-
ven door middel van een niet-competitieve training in hulpvaardigheid, vinding-
rijkheid, discipline en moed. De scout moest leren dat hij verantwoordelijkheden 
had ten opzichte van anderen, het land en het koninkrijk.90

Ook Philip kreeg een exemplaar van het boek in handen dat hij in een adem uit-
las.91 Scouting for Boys, met zijn mengeling van extracten uit spannende jongens-
boeken, sterke verhalen, allerlei tips en trucs, kampeer- en spoorzoekvaardigheden, 
zette de 20-jarige Philip op het spoor van het ontplooien van sociaal werk. Hij had 
alle gelegenheid om dat te doen omdat hij geen vervolgschoolopleiding volgde. Het 
was voor het eerst in zijn leven dat hij een puur masculiene en semi-militaristische 
wereld betrad. Het zou hem levenslange vriendschappen, juist ook buiten zijn ei-
gen stand, brengen. 

Na het lezen van het boek zocht Philip contact met een padvindersgroep in Den 
Haag, de al eerder genoemde Jonge Verkenners, voor wie Duinrell prompt open-
gesteld werd voor het oefenen van het verkennersspel. Hij maakte ook het eerste 
zomerkamp van de groep mee op de Waalsdorper Vlakte in 1911.92 In hetzelfde 
jaar ontmoette hij de grondlegger van scouting tijdens diens bezoek aan Den Haag. 
Voorafgaand aan een lunch met de burgemeester van de hofstad toerde hij met 
 Baden-Powell door Den Haag en Scheveningen. Onder grote belangstelling in-
specteerde Baden-Powell ’s middags Haagse en Rotterdamse troepen, bestaand uit 
zo’n driehonderd jongens en een groepje meisjes, waarna hij de troepen toesprak.93 

89  Autobiografische notitie getiteld ‘Enige persoonlijke herinneringen aan Lord Baden Powell of Gil-
well’ (idem). Voor Baden-Powell en scouting zie bijvoorbeeld: R.S.S. Baden-Powell, Scouting for boys: 
a handbook for instruction in good citizenship, the original 1908 edition. Edited with an introduction 
and notes by Elleke Boehmer (Oxford 2005); G. Gardner, Mafeking: a Victorian legend (Londen 1966); 
T. Jeal, Baden-Powell: founder of the boy scouts. Published to mark the worldwide centenary of scout-
ing (New Haven 2001); S. Harris, 100 years of scouting (Stroud 2008); E.L. Rowan, Mothers of scouting. 
Baden-Powell and the women who influenced him (Exeter 2009); R.S.S. Baden-Powell, Lessons from the 
Varsity of Life (Londen 1934); R. Baden-Powell en M. Sica (ed.), Playing the game: a Baden-Powell com-
pendium for scouts old and young (Londen 2007).
90  J.H. van der Steen, Padvinders: 100 jaar scouting in Nederland (Zutphen 2010) 14.
91  Gelders Overijsselse Courant van 1 juni 1968. Philips exemplaar van Scouting for Boys bleef niet be-
waard. 
92  Van der Steen, Zo kwam scouting naar Nederland, 88.
93  Het nieuws van de dag: kleine courant van zaterdag 9 september 1911; Nieuwe Rotterdamse Courant 
van zondag 10 september 1911.
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Philip zorgde voor de Nederlandse vertaling.94 In de loop van de jaren zou Philip 
een persoonlijke band met Baden-Powell opbouwen. Tegen het einde van zijn le-
ven zei Philip tegen een journalist dat hij de grondlegger van scouting ‘een genie’ 
vond. Ook was hij ervan overtuigd dat scouting lang zou blijven bestaan ‘omdat 
het zo elastisch is, zich kan aanpassen’.95 

Het bleef niet bij de openstelling van Duinrell of het ter beschikking stellen van 
de nieuwste scoutingpublicaties die Philip uit Engeland voor de scoutingleiders 
meenam. Hij werd in 1912 officieel geïnstalleerd als padvinder en volgde de lei-
derscursus ook al zou hij nooit een troep leiden.96 Aanvankelijk maakte Philip zich 
vooral verdienstelijk als pleitbezorger van scouting door het maken van propagan-
damateriaal in de vorm van foto’s van padvinders tijdens hun spel dat in de vorm 

94  Nieuwe Rotterdamse Courant van zondag 10 september 1911; Algemeen Handelsblad van zondag 
10 september 1911; Nieuwsblad van Friesland van zaterdag 9 september 1911; Het nieuws van de dag: 
kleine courant van zaterdag 9 september 1911; Autobiografische notitie getiteld ‘Enige persoonlijke herin-
neringen aan Baden Powell’ (familiearchief). 
95  Gelders Overijsselse Courant van 1 juni 1968.  
96  In de collectie van het Scouting Nederland Museum te Baarn bevindt zich het boekje van de leiders-
cursus dat eigendom is geweest van Philip; gesprek met J.H. van der Steen op 22 mei 2009.

Philip na zijn installatie als 
padvinder in 1912.
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van prentbriefkaarten, boekillustraties en wandplaten bijdroeg aan het genereren 
van inkomsten voor de padvinderij en aan de romantisch-avontuurlijke uitstraling 
van de jongerenbeweging. Daarnaast trok Philip het land in om samen met de hop-
man van de Jonge Verkenners, Jan Schaap (1893-1963), lezingen te geven. 

Philip wist ook de belangstelling van prins Hendrik voor de padvinderij te wek-
ken. De prins zou zich van 1915 tot zijn dood in 1934 voor scouting inzetten als be-
schermheer en koninklijk commissaris.97 Philip zelf werd in 1914 benoemd tot lid 
van het hoofdbestuur van de Nederlandse Padvinders Organisatie, voorloper van 
de vereniging De Nederlandse Padvinders.98 Hij zou, zoals we zullen zien, een gro-
te rol in de verdere ontwikkeling van scouting in Nederland blijven spelen.    

Dienstplicht en erfenis

Voor Philip brak in 1908, het jaar waarin hij negentien werd, het moment van de 
dienstplicht aan. Hij moest zich laten inschrijven in het register voor de militaire 

97  Delftse Courant van 16 januari 1914. Prins Hendrik maakte een oefening van de Haagse Jonge Ver-
kenners mee die werd gehouden op het grasveld voor huis Duinrell. 
98  De Gooi- en Eemlander: nieuws- en advertentieblad van 22 juli 1914.

Scouts op Duinrell.
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dienst.99 Philip gaf zich persoonlijk bij de 
gemeente Wassenaar op en in het zoge-
naamde inschrijvingsregister van de lich-
ting van 1909 vinden we zijn naam terug 
onder nummer 34. Zodra de lijst opge-
maakt was, werden de inschrijvingen op 
alfabetische volgorde gezet. Op deze al-
fabetische naamlijst stond Philip op num-
mer 27. Vervolgens stelde de zogenaamde 
Militiecommissie een lotingsregister op.100 

Toevalligerwijs trok Philip bij de loting 
ook het nummer 27. Uit het register blijkt 
dat hij vrijstelling aanvroeg vanwege een 
gebrek of gebreken.101 Wat Philip precies 
aanvoerde, geeft het register niet prijs.102 
Waar bij de namen van enkele van de an-
dere lotelingen een stempel werd gezet 
met de tekst ‘aanwijzen’, ‘onderzoeken’ 
of ‘vrijstellen’, staat er bij de naam van 
Philip niets. Waarschijnlijk omdat er geen verdere noodzaak was die te vermelden. 
Philip zou uiteindelijk uitgeloot worden. Dat kwam omdat de gemeente Wassenaar 
in 1909 vijftien mannen moest leveren aan de Nationale Militie. Van de 46 lotelin-
gen kregen er twaalf vrijstelling, veelal op basis van gebreken.103 Van de overgeble-
ven 34 kandidaten moesten er dus vijftien verplicht in dienst. Uit het eerderge-
noemde lotingsregister valt op te maken dat lotelingen tot en met het nummer 24 

99   In 1817 werd de wet inzake de oprichting van de Nationale Militie van kracht. Naast vrijwilligers 
moesten ook ingelote dienstplichtigen in de krijgsmacht dienen. Iedere mannelijke inwoner moest zich in-
schrijven in de woonplaats van zijn ouders in het jaar dat hij zijn negentiende levensjaar zou bereiken. Een 
provincie werd ingedeeld in militiedistricten van circa 100.000 inwoners, die vervolgens werden ingedeeld 
in ieder tien kantons. Er werd geloot per kanton ten overstaan van de Militiecommissaris en de secretaris 
van de Militieraad alsmede de burgemeester of een raadslid van de desbetreffende gemeente. De dienst-
plichtigen trokken tot 1928 zelf een nummer dat in het zogenaamde lotingsregister werd genoteerd. Vrij-
stelling voor militaire dienst kon worden verkregen als de dienstplichtige bijvoorbeeld de enige wettige zoon 
was, te klein was of lichamelijke gebreken had (A. Kors, ’t Is plicht dat ied’re jongen. Geschiedenis van de 
dienstplicht in Nederland (Utrecht 1996) 36-46; Informatieblad Militieregisters 1815-1922, uitgave van het 
Brabants Historisch Informatie Centrum, september 2007; Nationaal Archief te Den Haag, Toelichting op de 
inventaris van de Militieregisters van de Provincie Zuid-Holland 1881-1941; militieregisters.nl/over-de-mili-
tieregisters, geraadpleegd op 9 december 2013). 
100  Gemeentearchief Wassenaar, oude archieven tot 1896, inventarisnummer 1555. 
101  In de kolom ‘redenen van de vrijstelling bij de Militieraad ingebracht’ staat de opmerking ‘gebr’ 
(idem).
102  In 1862 werd een reglement opgesteld met de ziekten of gebreken die ongeschikt maakten voor de 
krijgsdienst te land of te water. In de lotingsregisters vanaf 1863 is daarvoor een aparte kolom: ‘Zoo vrij-
stelling wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken is verleend, nummer, waaronder de ziekte of het gebrek 
in het reglement op het geneeskundig onderzoek voorkomt.’ Het nummer in deze kolom correspondeert 
met een ziekte uit het reglement (militieregisters.nl/begrippenlijst, geraadpleegd op 9 december 2013). 
103  Gemeentearchief Wassenaar, oude archieven tot 1896, inventarisnummer 1555. De Militieraad deed 
uitspraak op 24 december 1908.

Philip (circa 1909).
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hun militaire dienstplicht vervulden, tenzij zij vrijstelling hadden gekregen. Philip 
had lotingsnummer 27 en hoefde, ongeacht eventuele gebreken, niet op te komen.  

Twee jaren later, op 28 december 1910, vierde Philip zijn 21e verjaardag. Zijn 
jeugd was, wettelijk gezien, voorbij. Hij werd beschouwd als meerderjarig. Drie 
jaar later accepteerde hij een onverwachte erfenis van een achterneef van zijn vader. 
Dat bracht een enorme ommekeer in zijn leven. Philip werd op zijn 23ste eigenaar 
van het eeuwenoude kasteel Eerde nabij Ommen met antieke meubels, zilver en 
wandtapijten. Het bijbehorende landgoed omvatte maar liefst circa 1.700 hectare 
met bos, heide, vennen, zandverstuivingen, ruim twintig (pacht)boerderijen en een 
aantal dienstwoningen. Deze erfenis met een waarde van ruim een miljoen gulden 
maakte van de onervaren Philip ineens een grootgrondbezitter. Het betekende ook 
dat hij het geürbaniseerde westen van Nederland achter zich liet om te verhuizen 
naar het Overijsselse platteland. In mentaal opzicht zou dit een keerpunt in zijn le-
ven blijken te zijn.

Edith en Dirk vierden in 
1910 op Duinrell hun  
25-jarig huwelijk. 
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Detailopname van de Vaccinium Corymbosum oftewel de highbush blueberry (Ministerie van 
Landbouw, 1950).
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iv Eerde

In oktober 1912 krijgen Philip en zijn vader Dirk een uitnodiging van een familielid 
Van Pallandt om een paar dagen op diens uitgestrekte landgoederen te komen ja-
gen.1 De invitatie is afkomstig van Rudolf Theodorus van Pallandt van Eerde (1868-
1913), een achterneef van Dirk. Voor Philip betekent het zijn eerste echte kennis-
making als jager met het landgoed Eerde. Een maand later krijgt Philip opnieuw 
een uitnodiging. Ditmaal gaat hij alleen. Iedere dag roept Rudolf hem bij zich en 
vraagt aan Philip of hij nog een dag langer wil blijven. Uiteindelijk duurt het bezoek 
drie weken en iedere dag gaan de mannen op een ander terrein op het omvangrijke 
landgoed op jacht. Niets doet in dit najaar van 1912 vermoeden dat Rudolf enke-
le maanden na het tweede bezoek van Philip zal komen te overlijden. Bij het ope-
nen van het testament wacht de 23-jarige Philip een grote verrassing: ‘Rus’, zoals 
 Rudolf in de familie wordt genoemd, heeft hem tot universeel erfgenaam benoemd.

Eerde ligt in de provincie Overijssel nabij de stad Ommen. Huis en landgoed 
kenden op het moment dat Philip de erfenis kreeg een eeuwenlange geschiede-
nis. Al in 1227 stond er een huis met deze naam.2 De verbintenis van het adellijke 
geslacht Van Pallandt met Eerde begon in 1706 toen Johan Warner van Pallandt 
(1655-1741) dit huis kocht voor ƒ 48.000,–.3 Hij doorliep een schitterende militai-
re carrière, klom op tot de rang van generaal en kocht Eerde van buitgelden uit de 
Spaanse Successieoorlog.4 Johan Warner liet het oude huis afbreken en een nieuw 

1  Autobiografische notitie getiteld ‘Jacht’ (familiearchief). Het jachtboek van Eerde stopt in 1911 zodat 
niet te achterhalen valt wanneer Philip precies op Eerde aan de jacht deelnam en wat hij schoot.
2  Voor een uitgebreide beschrijving zie A.J. Gevers en A.J. Mensema, De havezaten van Salland en hun 
bewoners (Alphen aan den Rijn 1983) 265-275; J.K. van Goltstein, ‘Het Huis te Eerde’ in: J. de Lange (uit-
gever), Overijsselse almanak voor oudheid en letteren, vierde jaargang (Deventer 1839) 167-185; J.C. Bie-
rens de Haan, ‘De achttiende eeuw. Naar het volmaakte buitenhuis’ in: H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wie-
linga en B. Olde Meierink (red.), 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen 
(Utrecht 1996) 189-190; J.C. Bierens de Haan, ‘Pro aris et focis. Johan Werner baron van Pallandt en zijn 
“stamhuis” Eerde’ in: Gietman, Moes, Rewijk, Ronnes, Bremmer en  Spek, Huis en Habitus, 138-153; 
R.S. Stenvert, C.J. Kolman, L.H.M. Olde Meierink en J. ten Hove, Monumenten in Nederland: Overijssel 
(Zeist 1998) 234-235; G.J. Lugard en H.W. Alma, Het landgoed Eerde (Zwolle 1950) 3. 
3  Bierens de Haan, ‘Pro aris et focis’ in: Gietman, Moes, Ronnes, Bremmer en Spek, Huis en Habitus, 
144; ‘Archivalia van Huize Eerde’, brief van S.J. Fockema Andreae gedateerd 20/22 juli 1937 en gericht 
aan Philip (familiearchief). Johan Warner wordt in de verschillende bronnen ook wel aangeduid als Johan 
Werner. De rechtshistoricus mr. Sijbrandus Johannes Fockema Andreae (1904-1968) studeerde in Leiden 
en was in de jaren 1934-1948 als afdelingschef aan de Provinciale Griffie in Zwolle verbonden. In de jaren 
dat hij in Zwolle werkte, zette hij zich in voor de regionale geschiedbeoefening in Overijssel (www.histo-
rischcentrumoverijssel.nl en www.historici.nl, beide geraadpleegd op 6 december 2012).
4  Jhr. H.W.M. van der Wijck, De Nederlandse Buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en 
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huis bouwen dat in 1715 gereedkwam. Het was omgeven door een dubbele gracht. 
Het gebouw lag aan een voorplein met aan beide zijden daarvan bouwhuizen die 
onder meer gebruikt werden om paarden, wagens en koetsen te stallen. Ook vond 
het niet-huishoudelijk personeel hier onderdak. De gebouwen flankeerden de lege 
plaats vóór het huis waardoor er meer symmetrie ontstond. Dit was typerend voor 
de Nederlandse buitenplaatsen in de zeventiende en achttiende eeuw.5 

Het kasteel kenmerkt zich door een vooruitspringende middenpartij, bekroond 
door een gebogen fronton waarin een wijzerplaat is aangebracht. Daaronder be-
vinden zich de in steen gehouwen wapens van Johan Warner van Pallandt en diens 
echtgenote Johanna Elisabeth van Baer (circa 1660-1723) met wie hij in 1682 was 
getrouwd.6 Het jaartal 1715 prijkt eveneens bij de beide wapenen. Ter weerszijden 
van het venster daaronder, op de eerste verdieping, zijn natuurstenen ornamenten 
aangebracht die verwijzen naar de militaire loopbaan van de bouwheer.7 

Meestersteenhouwer Lubbert Hagen (onbekend-1721) uit Gildehaus, die bij de 
bouw van meer adellijke huizen in Oost-Nederland betrokken was, maakte het 
ontwerp voor het kasteel.8 Het bestaat uit twee verdiepingen, een zolder en een 

herstel (Alphen aan den Rijn 1982) 87, 536-537 en 539. De Spaanse successieoorlog duurde van 1701-1713 
en had te maken met de erfopvolging in Spanje. Met de vrede van Utrecht in 1713 kwam een einde aan de 
oorlog (zie peaceofutrecht.hum.uu.nl).  
5  Bierens de Haan, ‘De achttiende eeuw’ in: Janssen, 1000 jaar kastelen in Nederland, 178-179. 
6  hco te Zwolle, archief Huis Eerde bij Ommen deel ii, toegangsnummer 0217.2, inventarisnummer 92.
7  Bierens de Haan, ‘Pro aris et focis’ in: Gietman, Moes, Rewijk, Ronnes, Bremmer en Spek, Huis en Ha-
bitus, 138-153, aldaar 145.
8  J. Haverkorn van Rijsewijk en W. Mörzer Bruyns (red.), met medewerking van L. Janssen en H.J. Kui-
pers, Sluit tot vaste kring de handen: een geschiedenis van de Quakerscholen Eerde, Vilsteren en Bever-
weerd (Amsterdam 2002) 23; Bierens de Haan, ‘De achttiende eeuw’ in: Janssen, 1000 jaar kastelen in 
Nederland, 189-190; Bierens de Haan, ‘Pro aris et focis’ in: Gietman, Moes, Rewijk, Ronnes, Bremmer  
en Spek, Huis en Habitus, 138-153, aldaar 145-148; B. Olde Meijerink, ‘De Gildehauser bouwmeesters-
familie Hagen’ in: Jaarboek Monumentenzorg 1991, 139-157. Lubbert Hagen stamde uit een familie van 
bouwmeesters en leverde in Gelderland en Overijssel een aandeel in de bouw of bij vernieuwingen van en-
kele grote huizen, waaronder De Voorst (Eefde), Twickel (Delden) en Rechteren (Dalfsen). 

Ansichtkaart met daarop 
kasteel Eerde in de jaren 
1920.
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souterrain dat van buitenaf bereikbaar is via de dienstingang aan de rechterzijde 
van de hoofdtrap. In de hal van het hoofdgebouw bevindt zich een voor Nederland 
unieke hangende, draaiende trap die zonder ondersteuning in een wijde boog de 
begane grond met de eerste verdieping verbindt.9 

Rond het huis liet Johan Warner een parkbos aanleggen als een baroktuin, in een 
symmetrische stijl waarbij het huis centraal lag. De tuin werd aan de noordzijde be-
grensd door een tuinmuur met paviljoens op de hoeken die waarschijnlijk dateren 
uit het jaar dat het huidige kasteel in gebruik genomen werd. De onbekende ont-
werper van het parkbos bouwde de symmetrie op langs een middenas die gevormd 
werd door de oprijlaan, voortgezet in een zogenaamd grand canal aan de voor- en 
achterzijde van het huis. De structuur van de lanen hieromheen kwam samen bij 
het huis en benadrukte de centrale ligging. Het grachtenpatroon in het bos accentu-
eerde deze symmetrie nog eens extra.10 

Vererving van Eerde

Zelf heeft Johan Warner van Pallandt niet op Eerde gewoond. Hij droeg het huis 
in hetzelfde jaar waarin het gereedkwam over aan zijn zoon Adolf Warner Hen-
drik. Over hem is weinig anders bekend dan dat ook hij een militaire loopbaan ver-
vulde en een nicht huwde met wie hij twee kinderen kreeg die beiden jong stierven. 
Na het overlijden van Adolf Warner Hendrik in 1737 keerde Eerde terug in eigen-
dom van vader Johan Warner. Hij had in de tussentijd een aantal boerderijen in de 
nabijheid van Eerde aangekocht waardoor het oorspronkelijke landgoed aanmer-
kelijk in omvang was gegroeid.11 Omdat hij geen andere mannelijke nazaten had, 
benoemde hij de tweede zoon van zijn broer tot zijn universeel erfgenaam. Eerde 
kwam op die manier in 1741 in handen van August Leopold van Pallandt (1701-
1779). Deze breidde door vererving en huwelijk met Anna Elisabeth van Haersolte 
tot Egede (1715-1790) zijn bezit nog verder uit, met onder meer de havezaten Oos-
terveen te Nieuwleusen en Egede te Hellendoorn. 

Na het overlijden van August Leopold erfde diens oudste zoon Adolf Warner 
Eerde. Ten tijde van de Republiek was hij verantwoordelijk voor het afsluiten van 

9   Mede gelet op de beloopbaarheid is deze trap een mooi voorbeeld van de grote vindingrijkheid waar-
mee in de achttiende eeuw trappen geconstrueerd werden (Lugard en Alma, Het landgoed Eerde, 16; 
Jhr. H.W.M. van der Wijck en J. Enklaar-Lagendijk, Overijsselse buitenplaatsen (Alphen aan den Rijn 
1983) 47). In de jaren 1940-1945 werd de hangende trap beschadigd door de Duitse bezetter die het kas-
teel gevorderd had en dacht dat de ondersteuning van de trap weggehaald was als een vorm van sabotage. 
Er werd besloten de trap te ondersteunen die daardoor ontzet raakte. Na de oorlog werd de trap gerestau-
reerd (gesprekken met de dochters van Philip in 2005).
10  Bierens de Haan, ‘De achttiende eeuw’ in: Janssen, 1000 jaar kastelen in Nederland, 188-189.
11  ‘Archivalia van Huize Eerde’ (familiearchief). Hierin stonden onder meer genoemd: Bergland en Kol-
denhove onder Den Ham, Brinkhuis, Schultink, Blekkenhorst en Hengeler onder Eerde, Senderink on-
der Beerse, Nevenseel en Het Pannenhuis onder Noordmeer, Seigerink, Horstink, Batterink, De Brake, 
Hooimate of Vlier onder Junne, Horstink onder Besthmen, Hazelhorstkamp aan de Nieuwe Brug, de 
Eerder molen, havezathe Arendshorst onder Varsen en Miskotte. 
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leningen en het opmaken van de aktes van belening voor het gewest Overijssel. On-
der keizer Napoleon was hij onderprefect van het departement Monden van de IJs-
sel en vanaf 1815 tot aan zijn dood lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Na 
het vertrek van de Franse troepen en het herstel van de Oranjes werd Adolph War-
ner in 1814 benoemd in de Ridderschap van Overijssel. Koning Willem i erkende 
de aan hem toekomende titel van baron in 1818.12 Adolf Warner huwde in 1777 met 
Anna Elisabeth barones Schimmelpenninck van der Oye. Het echtpaar kreeg ne-
gen kinderen, vijf zonen en vier dochters. De vererving van Eerde geschiedde in de 
eeuwen die volgden telkens via de zonen van Adolf Warner en hun mannelijke na-
zaten. 

Vier van zijn vijf zoons waren ten tijde van Adolf Warners overlijden in 1823 
nog in leven.13 Eerde ging eerst over op de tweede zoon Andries (1781-1827), on-
der meer kamerheer van Lodewijk Napoleon, lid van de Ridderschap van Gelder-
land en Overijssel en lid van de Provinciale Staten van Overijssel.14 Na zijn dood 
liet hij Eerde na aan zijn enige zoon Louis (1809-1885), die zich er na zijn huwelijk 
in 1838 met Justine Louise Sophie barones van Heeckeren (1814-1862) vestigde. 
Hij bracht in verschillende fasen kleine veranderingen op Eerde aan. Zo liet hij na 
een brand omstreeks 1850 een van de bouwhuizen herbouwen. Vier jaar later volg-
de de aanleg van de monumentale toegangsbrug.15 Andere toevoegingen waren een 
ijskelder, een grafkelder en een oranjerie. Verder gaf hij opdracht tot het bouwen 
van een dienstwoning annex koetshuis met schuur.16 Na de dood van zijn vrouw in 
1862 vestigde Louis zich in het buitenland waar hij hertrouwde. Beide huwelijken 
bleven kinderloos.17 

Bij zijn vertrek naar het buitenland droeg Louis het landgoed over aan zijn achter-
neef, de negentienjarige Samuel Johan van Pallandt (1843-1890). Hij was een afstam-
meling van de derde zoon van het eerdergenoemde echtpaar Adolf Warner en Anna 

12  www.hogeraadvanadel.nl/adeldom.php, geraadpleegd op 27 september 2012.  
13  De vierde zoon Willem Anne (1785-1815) sneuvelde bij Waterloo. Hij was ongehuwd (Nederland’s 
Adelsboek 89 (2000-2001) 333).
14  De oudste zoon Adolph Warner (1780-1848) erfde het landgoed Beerse nabij Ommen (Ibidem, 337-
338). Andries van Pallandt begon zijn loopbaan als junior diplomaat op Kaap de Goede Hoop. Hij schreef 
in 1803 een pamflet over de socio-economische omstandigheden en de perspectieven van de Kaap getiteld 
Remarques generales sur le Cap de Bonne Esperance. Zijn visie druiste in tegen de officiële politiek van 
Nederland en leidde tot zijn versnelde terugkeer naar Nederland. Zie J. Bouwhuis, ‘Remarques genera-
les sur le Cap de Bonne Esperance: Revisiting Andries van Pallandt’s 1803 document on socio-economic 
conditions at the Cape of Good Hope’ in: Quarterly Bulletin of the National Library of South Africa 59 
(2005) 27-33; S. van Eeten, Andries van Pallandt. Belevenissen van een 19e-eeuwse klokkenluider (Zut-
phen 2015). 
15  Archief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist, complexnummer 527545 de dato 28 au-
gustus 2005, actualiteit van de gegevens: 4 juli 2014. De brug heeft vazen en lantaarns (idem, complexnum-
mer 527553).
16  Idem, monumentnummers 527559 (dienstwoning met koetshuis) en 527556 (ijskelder). 
17  Louis hertrouwde in 1876 op 67-jarige leeftijd met de 30-jarige Zwitserse Lucie Jeanne Louise Vannod 
(1846-1895) (Nederland’s Adelsboek 42 (1949) 366). Hij stierf in 1885 in Zwitserland en in tegenstelling tot 
wat men zou verwachten, keerden zijn stoffelijke resten niet terug naar Eerde om een laatste rustplaats te 
krijgen in de door hem aangelegde grafkelder.  
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Elisabeth van Pallandt.18 Samuel Johan studeerde rechtsgeleerdheid aan de Rijks-
universiteit Leiden en was een bemiddeld man afgaande op de lijsten van hoogst-
aangeslagenen van Overijssel voor de jaren 1880 en 1890.19 Hij was lid van de Provin-
ciale en de Gedeputeerde Staten van Overijssel. In 1867, een jaar na zijn promotie in 
Leiden, was hij getrouwd met zijn nicht Arnoldina Johanna Nobel (1846-1922). Zij 
kregen ruim een jaar later een zoon, Rudolf Theodorus, die enig kind zou blijven. 

Het gezin van Samuel Johan woonde ’s winters drie maanden in een nieuw ge-
bouwd huis aan de Diezerkade in Zwolle.20 Dit huis had meer comfort dan Eerde. 
Een huisknecht, linnenmeid en palfrenier gingen mee naar Zwolle plus enkele rij-
tuigen en twee paarden. In de stad en naaste omgeving legden deze Van Pallandts 
vele bezoeken af en gaven in hun stadshuis diners en feesten.21 In mei keerde de fa-
milie terug op Eerde. Geheel onverwacht overleed Samuel Johan op 46-jarige leef-
tijd door verdrinking.22 Op 19 augustus 1890 werd zijn lichaam gevonden in de 
nabijheid van Eerde aan de oever van de Regge in de buurtschap Archem.23 Zijn 
stoffelijk overschot werd, als eerste, begraven in de grafkelder van Eerde.24 Zijn eni-
ge zoon Rudolf Theodorus erfde Eerde en hij zou het op zijn beurt in 1913 aan Phi-
lip nalaten. 

Rudolf Theodorus van Pallandt

Om te begrijpen waarom Rudolf Theodorus Philip als zijn universele erfgenaam 
koos, is het goed zijn levensloop wat nader te bekijken. Rudolf studeerde, net als 
zijn vader, rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden.25 Tijdens zijn studie-

18  De derde zoon was Gijsbert Jan Anne Adolph (1783-1863). Samuel Johan was de tweede zoon van 
Louis’ neef Cornelis Herman van Pallandt (1807-1890). Diens oudste zoon, vernoemd naar zijn grootva-
der en derhalve Gijsbert Jan Anne Adolf (1841-1899) genaamd, was ongehuwd. Vermoedelijk koos Louis 
voor Samuel Johan omdat hij getrouwd was en een zoon had.
19  Moes, Onder aristocraten, Bijlage ii, 879.
20  Autobiografische notitie van Lies Leeser, een huisvriendin van de familie die vanaf de jaren 1930 
met haar man Titus Leeser op Eerde woonde. Leeser en Philip leerden elkaar kennen via de scouting. Zij 
schreef de notitie in december 1944 ter gelegenheid van de 55e verjaardag van Philip ‘om later te geven als 
herinnering aan zijn dochtertjes Erin en Irthe’ (familiearchief). De Zwolse villa was in 1880 gebouwd en 
werd ontworpen door de architecten W. en F.C. Koch. Hoewel dit pand tegenwoordig de kop vormt van 
de gesloten gevelwand langs de Diezerkade, was zij oorspronkelijk een vrijstaande villa gelegen in een rui-
me tuin (www.stichtingzap.nl/Archief/Wandelingen/DiezeWest, geraadpleegd op 6 juni 2014). 
21  Autobiografische notitie van Lies Leeser (familiearchief).
22  B. de Graaf en E. Locher-Scholten schrijven in hun biografie van J.P. graaf van Limburg Stirum 
dat  Samuel Johan in de IJssel bij Eerde verdronk op 57-jarige leeftijd (De Graaff en Locher-Scholten, 
J.P. graaf van Limburg Stirum, 34).
23  De kleinzoon van jachtopziener Jan Hendrik Janssen van Eerde vertelde dat in zijn familie verhaald 
werd dat het lijk van Samuel Johan aanspoelde bij een boerderij aan de Regge waar zijn grootmoeder 
 Diena Marsman (1871-1946) toen woonde. De boerderij stond op het grondgebied van de familie Van der 
Wijck van Archem. De vindplaats werd door Jhr. dr. H.W.M. van de Wijck (1927-2001) bevestigd in een 
gesprek met Janssen op 3 november 1999 (gesprekken met J.H. Janssen op 10 april 2008 en 2 juni 2008).   
24  Deventer Dagblad van 25 en 27 augustus 1890.
25  Samuel Johan schreef zich op 26 september 1861 in aan de Universiteit Leiden als voltijdsstudent 
Rechtsgeleerdheid. Hij stond vermeld als Samuel Joannes (W.N. du Rieu, Album studiosorum Academiae 
Lugduno Batavae mdlxxv-mdccclxxv (Den Haag 1875) 1388). Op 6 december 1866 verdedigde hij zijn  
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tijd deed hij op sportief gebied van zich spreken door namens de Leidse Studenten 
Wielervereniging mee te doen aan wedstrijden op de Scheveningse wielerbaan.26 Sa-
men met een studiegenoot won hij de tweede prijs in een nationale wedstrijd voor 
tweepersoons driewielers.27 Als lid van het Leidse Studentencorps werkte hij in 

 
proefschrift vergezeld van 31 stellingen, getiteld De geldelijke verantwoordelijkheid der ministers waar-
mee hij de graad van doctor in het Romeins en hedendaags recht verkreeg. Zijn zoon Rudolf schreef zich 
op 28 september 1887 in aan de Universiteit Leiden. Hij was toen achttien jaar oud en stond vermeld als 
Rudolf Theodoor (J.E. Kroon, Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae mdccclxxv-mcmxxv 
(Leiden 1925) 67, nummer 2024). 
26  Het nieuws van de dag: kleine courant van 10 juli 1888.
27  Algemeen Handelsblad van 13 augustus 1888. In latere jaren zou Rudolf deel uitmaken van het da-
gelijks bestuur van de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond. Hij hield zich onder meer bezig met 
het organiseren van wielerwedstrijden in de zaal en op de baan tijdens de Internationale Sport-, Visse-
rij- en Paardententoonstelling die van 1 juni tot en met 2 oktober 1902 in Scheveningen gehouden werd  

Rudolf Theodorus van Pal-
landt van Eerde.
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1890 actief mee aan de lustrumfestiviteiten van de Leidse universiteit.28 Tijdens de 
maskerade, een gekostumeerde optocht, die de intocht van Karel v op 9 februari 
1546 te Nijmegen voorstelde, vervulde Rudolf de hoofdrol van keizer. Een derge-
lijke rol was alleen voor de meest vermogende corpsleden weggelegd.29 

In tegenstelling tot zijn vader maakte Rudolf zijn studie niet af.30 De vroege 
dood van Samuel Johan, slechts twee maanden na de lustrumviering, was daar zeer 
waarschijnlijk de oorzaak van. Rudolf zag zich op zijn 21ste plotseling opgeza-
deld met het beheer van een enorm bezit waaronder landgoed Eerde met zijn tien-
tallen boerderijen.31 Hij zou een verwoed jager worden en viel regelmatig, zowel 
in Nederland als daarbuiten, in de prijzen.32 Binnen de gelederen van de Konink-
lijke Nederlandse Jachtvereniging ‘Nimrod’ genoot hij faam als een van de beste 
schutters van Nederland, die zelfs in Engeland als crack bekend stond.33 Zijn repu-
tatie opende deuren van bijvoorbeeld Highclere Castle in Engeland, dat een eeuw 
later bekendheid zou krijgen dankzij de tv-serie Downton Abbey. Hier logeerde 
hij bij Lord Carnarvon (1866-1923), die de opgraving van het graf van Toetancha-
mon in Egypte financierde. Rudolf nam er deel aan de jacht en schoot, volgens de 
herinneringen van Philip, samen met zijn gastheer en twee Indiase prinsen Duleep 
Singh, zonen van de laatste Maharaja, op een dag 2.800 hoogvliegende fazanten en 
wat later met vier andere schutters 3.500 konijnen.34 Het waren ongekende aantal-

 
(P. Breuker, ‘Sport aan zet. De Internationale Sport-, Visscherij- en Paardententoonstelling te Schevenin-
gen (1892)’, geraadpleegd op 27 september 2012 via www.dso2010.nl/objects/cms/files/445/Breuker.pdf; 
Het nieuws van de dag: kleine courant van 7 juli 1891; Algemeen Handelsblad van 16 augustus 1891; Het 
nieuws van de dag: kleine courant van 24 augustus 1891). 
28  Het nieuws van de dag: kleine courant van 21 juni 1890. 
29  Een studentenmaskerade was een vaste traditie en werd om de vijf jaren georganiseerd. Tussen de der-
tig en veertig procent van het hele corps deed mee. De hoofdpersoon moest gekostumeerd kunnen paard-
rijden, grootschalig kunnen ontvangen (open hof of cour houden) en dat alles ook nog eens ruimhartig 
kunnen betalen (W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest: de Leidse universiteit in de negentiende eeuw 
(Den Haag 1992) 455-458 en 487-490; I. Montijn, Tot op de draad. De vele levens van oude kleren (Am-
sterdam 2017) 173; Algemeen Handelsblad van 16 augustus 1889; Algemeen Handelsblad van 24 juni 
1890; De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 25 juni 1890; Het nieuws van de dag: kleine courant 
van 25 juni 1890; Het nieuws van de dag: kleine courant van 28 juni 1890; Nieuwe Tilburgse Courant van 
29 juni 1890).
30  www.parlement.com/9291000/biof/01014, geraadpleegd op 29 september 2012. Rudolf haalde zijn 
kandidaatsexamen in de rechtsgeleerdheid. 
31  De Graaff en Locher-Scholten spreken van het ‘miljoenenbedrijf Eerde’ (De Graaff en Locher-Schol-
ten, J.P. graaf van Limburg Stirum, 63).
32  Algemeen Handelsblad van 1 en 3 augustus 1899; Het nieuws van de dag: kleine courant van 8 augus-
tus 1900; Algemeen Handelsblad van 9 augustus 1900; Algemeen Handelsblad van 22 juli 1901. In 1908 
nam Rudolf deel aan de Olympische Spelen in Londen en kwam namens Nederland uit op het onderdeel 
kleiduiven schieten. Hij behaalde geen medaille (T.A. Cook, The fourth Olympiad: being the official re-
port of the Olympic games of 1908 celebrated in London (London 1909) 277).
33  In Memoriam in De Nederlandse Jager, 18:38 (1913) 5. In De Nederlandse Jager, officieel orgaan van 
de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging ‘Nimrod’, staan diverse artikelen over schietwedstrijden 
waar Rudolf met succes aan deelnam, over het record patrijzen schieten dat hij op zijn naam schreef of 
over zijn ijver als jachtlobbyist (De Nederlandse Jager, 11:50 (1906) 3; ibidem, 13:27 (1908) 8; ibidem, 14:1 
(1909) 3; ibidem 14:2 4; ibidem 14:3 1; ibidem, 15:8 (1910) 3; ibidem, 15:13 (1910) 1; ibidem, 15:24 1; ibi-
dem, 17:53 (1912) 7; ibidem, 19:17 (1914) 11; ibidem, 21:14 (1916) 7; ibidem, 33:34 (1928) 1). 
34  Autobiografische notitie getiteld ‘De jacht’ (familiearchief). De namen van de prinsen Victor Duleep 
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len in de ogen van Philip, die zelf nooit een uitnodiging kreeg om op dit landgoed 
te jagen.35 

Net als zijn vader vervulde Rudolf ook bestuurlijke functies. Van 1901 tot 1910 
was hij lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Aansluitend zat hij tot zijn 
dood in 1913 namens de Christelijk-Historische Unie in de Eerste Kamer.36 Om-
streeks 1910 volgde nog een benoeming tot gemeenteraadslid van Ambt Ommen.37 

Daarnaast vervulde hij een groot aantal nevenfuncties, waaronder die van pro-
vinciaal commissaris van de Overijsselse kanalen, gecommitteerde in het water-
schap Kamperveen, gecommitteerde in het bestuur van de Zuiderzeebedijking 
langs Dronten en president-kerkvoogd van de Nederlandse Hervormde Kerk in 
Ommen.38 Ondertussen breidde Rudolf zijn bezit verder uit door de koop van het 
landgoed en huis Het Laar in de buurtschap Zeese onder Ommen met bijbehoren-
de boerderijen van de Mij. Land- en Bosbouw Het Laer.39 Een van de boerderijen 
droeg de naam Ada’s Hoeve en deze zou in de geschiedenis van de scouting in Ne-
derland door toedoen van Philip een grote rol gaan spelen.40

Rudolf trouwde op 27-jarige leeftijd in 1895 te Londen met de twee jaar jonge-
re May Mariëtta Dugas (1869-1937).41 Ze was niet van adel en haar reputatie was 
op zijn zachtst gezegd dubieus. Het huwelijk werd na ruim zes jaar ontbonden bij 

Singh en Frederick Duleep Singh komen meermalen in het jachtboek van Highclere Castle voor, die van 
Rudolf echter niet. Gezocht is in de periode 1890 tot 1913 (e-mail de dato 28 februari 2013 van David Ry-
mill, archivaris van Highclere Castle). 
35  Idem. 
36  www.parlement.com/9291000/biof/01014; De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 13 juni 
1901; Algemeen Handelsblad van 26 augustus 1910. 
37  www.parlement.com/9291000/biof/01014. (Schout)Ambt Ommen besloeg het rond de stad Ommen 
gelegen platteland bestaande uit landgoederen en esdorpen. In 1923 werden Ambt en Stad Ommen samen-
gevoegd tot de gemeente Ommen (A. van der Meer en O. Boonstra, Repertorium van Nederlandse ge-
meenten 1812-2006 (Diemen-Arnhem 2011) 34, geraadpleegd op 3 november 2012 via de website van de 
knaw, www.knaw.nl/Content/Internet_knaw/publicaties/pdf/20061061.pdf).
38  Algemeen Handelsblad van 20 december 1905; www.parlement.com/9291000/biof/01014. 
39  De n.v. Land- en Bosbouw Maatschappij Het Laer werd in 1901 opgericht door drie broers (Hen-
drik, Willem en Coenraad) Stork, directeuren en eigenaren van Machinefabriek Gebr. Stork & Co. in 
Hengelo. Volgens de familie was het huis erg eenvoudig en niet warm te stoken. De bosbouw bleef jaar 
op jaar verliesgevend en niet rendabel te krijgen (J. Scholten, Horizon City. Een onvolledig en historisch 
niet noodzakelijkerwijs altijd correct portret van een familie van opgejaagde menisten, grootindustriëlen, 
kleinwildjagers, landhuizenbouwers, collectioneurs, polygame avonturiers, dromers en dappere vrouwen 
(Enschede-Doetinchem 2014) 156-157). 
40  www.historischcentrumoverijssel.nl/hcoroot/Templates/hcoDefault1Archieven.aspx, geraadpleegd 
op 10 oktober 2012. 
41  Inschrijving in het Register Office in het district St. George Hanover Square in Londen. Bij de hu-
welijksvoltrekking op 8 mei 1895 waren geen Nederlandse getuigen aanwezig. Het jaar van overlijden 
van May Dugas heb ik gekregen van Janet Callow in februari 2014. Zij deed genealogisch onderzoek naar 
May Mariëtta Dugas in haar geboorteland Amerika dat leidde tot de novelle Parlor games geschreven 
door  Maryka Biaggio (New York 2013). In dit boek verbindt de auteur feiten met fictie. De bronnen van 
Callow wijzen uit dat May Mariëtta Dugas als Minnie Dugas ter wereld kwam in Chicago. Ze werd op 
haar 21e gearresteerd omdat ze in een bordeel werkte. Dugas wilde niet dat haar levensstijl bekend werd en 
begon een nieuw leven in Londen. In het Nederland’s Adelsboek wordt het huwelijk van Rudolf niet ver-
meld (zie bijvoorbeeld Nederland’s Adelsboek 19 (1921) 342). Zie ook en.wikipedia.org/wiki/May_Du-
gas_de_Pallandt_van_Eerde en lettersforgeorge.blogspot.com/2014/11/menominees-infamous-baroness.
html. voor een portretfoto van Minnie Dugas.
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vonnis van de rechtbank in Rotterdam.42 Voor zover bekend bracht het huwelijk 
geen wettige nakomelingen voort.43 

Na zijn echtscheiding onderhield Rudolf een aantal jaren contacten met de twaalf 
jaar jongere Elizabeth Virginia Weber (1880-onbekend) die, net als zijn voormali-
ge echtgenote, in Londen woonde.44 Rudolf bezat daar een appartement en dineer-

42  Nationaal Archief te Den Haag, Arrondissementsrechtbank Rotterdam 1838-1939, nummer toegang 
3.03.17.01, inventarisnummer A.2, bestanddeel 1292 (april-juni 1902). Na de echtscheiding bleef Dugas de 
achternaam van haar ex-echtgenoot gebruiken, vaak met de adellijke titel van barones. Ze haalde als ba-
ronesse Van Pallandt nog een paar keer het Britse nieuws omdat ze de rekening van haar kapper niet had 
betaald (The Times van 8 maart 1912) of kostbare juwelen niet wilde teruggeven aan een Amerikaanse 
bewonderaar (Manchester Courier and Lancashire General Advertiser van 21 januari 1914). Dugas her-
trouwde en bleef ook daarna de naam van haar ex-echtgenoot gebruiken. Op haar overlijdensakte staat de 
naam May de Pallandt van Eerde (informatie van Janet Callow in februari 2014). 
43  Dugas adopteerde een zoon die zij de naam John Andrews van Eerde (1916-2006) gaf. Een groot deel 
van zijn leven was hij werkzaam als hoogleraar in de Romaanse talen. Bij zijn overlijden in 2006 verscheen 
een overlijdensbericht waarin werd gerefereerd aan zijn ouders: Marie (Dugas) van Eerde en Rudolph van 
Eerde (www.legacy.com/obituaries/mcall/obituary.aspx?n=john-a-van-eerde&pid=16283878, geraad-
pleegd op 15 mei 2014). Zijn geboortejaar van 1916 ligt drie jaren na het overlijden van Rudolf. 
44  In het paspoort (no. 48287 uitgegeven door The Department of State in Washington, u.s.a.) van Eliza-
beth Virginia Weber staat dat zij op 13 februari 1880 geboren werd in St. Paul in de staat Minnesota in de 
Verenigde Staten (idem). Haar naam komt in bronnen ook voor als Virginia Elizabeth Weber.

Rudolf en May tijdens een picknick. Op de voorgrond jachtopziener Janssen (archief J. Jans-
sen, Doesburg).
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de met haar de avond voordat hij op 15 maart 1913 op 44-jarige leeftijd overleed. 
Doordat zijn dood onverwacht kwam, volgde een officieel onderzoek. Rudolf 
moest geïdentificeerd worden. Daartoe kwam Philips vader Dirk vanuit Duinrell 
naar Londen.45 Hij verklaarde dat hij Rudolf ongeveer een maand voor zijn over-
lijden gezien had in Den Haag op een receptie aan het hof. Dirk was volgens de 
berichtgeving in The Times niet op de hoogte van de gezondheidssituatie van zijn 
achterneef en hij wist evenmin dat Rudolf een appartement in Londen bezat.46 

Via het persbureau Reuters drong in Nederland de plotselinge dood van Rudolf 
door. Veel Nederlandse kranten maakten melding van het overlijden van het Eer-
ste Kamerlid.47 Een enkele krant vermeldde later nog de doodsoorzaak.48 In eer-
ste instantie werd zelfmoord vermoed.49 Uit de lijkschouwing bleek echter dat 
 Rudolf aan een hartaanval was gestorven. Het was de jachtopziener van Eerde, Jan 
Hendrik Janssen, die het stoffelijk overschot van Rudolf terug naar huis begeleid-
de.50 Vanuit Zwolle kwam de loden kist per trein in Ommen aan waarna hij werd 
overgebracht naar de grafkelder op Eerde.51 Een viertal kransen bedekte de baar 
en achter de lijkstoet volgden acht rijtuigen met de moeder van Rudolf, familiele-
den onder wie Philip en zijn vader, Adolph Frederik Lodewijk graaf van Rechteren 

45  De vader van Dirk (Philip Jacob) en de vader van Samuel Johan (Cornelis Herman) waren halfbroers. 
Hun vader was Gijsbert Jan Anne Adolf van Pallandt (1783-1863). Philip Jacob was de oudste zoon uit het 
tweede huwelijk, Samuel Johan de enige zoon uit het eerste huwelijk.   
46  De Britse kamerdienaar van Rudolf verklaarde dat zijn werkgever bij zijn overlijden al vijf jaar een ap-
partement in Londen had. Hij had Rudolf in de laatste weken voor zijn dood horen klagen over verkoud-
heid. Tijdens het onderzoek werd ook Elizabeth Virginia Weber gehoord. Zij verklaarde Rudolf vijf jaar 
te kennen en hem de avond voor zijn dood te hebben gezien. Hij had zich toen niet zo goed gevoeld als an-
ders. Op haar voorstel een arts te raadplegen, had hij geantwoord dat hij twee dagen daarvoor er al een ge-
zien had. Uit de lijkschouwing blijkt dat de dood van Rudolf een natuurlijke oorzaak had en veroorzaakt 
werd door een hartaanval en vocht bij de longen (The Times, nummer 40163, 19 maart 1913, pagina 4, ko-
lom A, geraadpleegd via infotrack.galegroup.com/itw/infomark/194/285/37942446w16 op 24 juni 2008).   
47  Deventer Dagblad van 17 maart 1913; Nieuwsblad van het Noorden van 17 maart 1913; Arnhemse 
Courant van 17 maart 1913; Provinciale Drentse en Asser Courant van 17 maart 1913; Algemeen Handels-
blad van 18 maart 1913; De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 18 maart 1913; Het nieuws van 
de dag voor Nederlands-Indië van 18 maart 1913; Middelburgse Courant van 18 maart 1913; Leeuwarder 
Courant van 18 maart 1913; Tubantia van 18 maart 1913; Delftse Courant van 18 maart 1913; De Maas-
bode van 18 maart 1913; Nieuwe Rotterdamse Courant van 19 maart 1913; Haagse Courant van 19 maart 
1913; Het nieuws van de dag: kleine courant van 19 maart 1913; Provinciale Gelderse en Nijmeegse Cou-
rant van 19 maart 1913; Rotterdams Nieuwsblad van 19 maart 1913; Provinciale Noordbrabantse en 
 ’s-Hertogenbossche Courant van 19 maart 1913; Nieuwe Veendammer Courant van 19 maart 1913. Alleen 
de Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant plaatste een wat uitgebreider bericht en noemde ook de be-
stuursfuncties die Rudolf in de regio vervulde (Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 17 maart 
1913). In tegenstelling tot The Times hulde de complete Nederlandse pers zich in stilzwijgen over het be-
staan van mevrouw Weber (The Times van 19 maart 1913).
48  Provinciale Drentse en Asser Courant van 18 maart 1913; De Maasbode van 19 maart 1913.
49  Het nieuws van de dag voor Nederlands-Indië van 19 maart 1913.
50  Gesprek met mevrouw D. Janssen en de heer J.H. Janssen, kleinkinderen van jachtopziener J.H. Jans-
sen, op 10 april 2008.
51  Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 20 maart 1913; Nieuwsblad van het Noorden van 
21 maart 1913; Provinciale Gelderse en Nijmeegse Courant van 22 maart 1913; Haagse Courant van 
22 maart 1913; Nieuwe Veendammer Courant van 26 maart 1913. De Haagse Courant volstaat met een 
mededeling dat het stoffelijk overschot van het Eerste Kamerlid Van Pallandt is bijgezet in de familiegraf-
kelder op Eerde. De regionale uitgaven vermelden onder meer de sprekers aan het graf.  
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Limpurg, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, en Joan Maria 
baron van Voorst tot Voorst, lid van de Gedeputeerde Staten van Overijssel.52 In 
een vergadering van de Eerste Kamer werd het onverwachte overlijden van Rudolf, 
een van de jongste leden, herdacht.53 

Universeel erfgenaam

Enkele weken voor zijn dood maakte Rudolf een holografisch, geheel eigenhandig 
geschreven, testament op en deponeerde dat bij de notaris.54 Dit document werd 
verzegeld aangeboden en van de inhoud wist de desbetreffende notaris niets af. Het 
is opvallend dat Rudolf dit tweemaal in korte tijd deed. Op 10 februari 1913 depo-
neerde hij een holografisch testament dat hij dezelfde dag herzag. Dit nieuwe holo-
grafische testament deponeerde hij op vrijdag 21 februari 1913. Volgens het verslag 
in The Times vertrok Rudolf kort daarna naar Londen waar hij bijna op de dag af 
drie weken later stierf zonder wettelijke nakomelingen en met zijn moeder nog in 
leven.55 Bij testament bepaalde Rudolf dat zijn neef Johan Paul graaf van Limburg 
Stirum (1873-1948), op dat moment gezant in Peking, een bedrag van ƒ 100.000,– 
zou erven. Verder liet hij een groot legaat na aan Elizabeth Virginia Weber van 
ƒ 200.000,– vrij van successierechten. Aan de Nederlandse staat legateerde Rudolf 
schilderijen, tekeningen en gravures.56 Tot zijn universele en enige erfgenaam be-
noemde hij Philip. Als hij al overleden mocht zijn, dan kwam Floris Carcilius Anne 
baron van Pallandt (1903-1977) in aanmerking. Hij was op het moment dat Rudolf 
overleed tien jaar oud.57 Na een boedelscheiding met de moeder van Rudolf kreeg 
Philip een erfenis die vooral uit onroerende goederen bestond. 

Uit de geschiedenis van Eerde komt duidelijk naar voren dat de mannelijke lijn 
van de zonen van Adolf Warner van Pallandt en Anna Elisabeth Schimmelpenninck 
van der Oye leidend is geweest bij de vererving door eigenaren van Eerde zonder een 
directe mannelijke nakomeling. Dit was algemeen gebruikelijk bij de vermogende 
landadel in Nederland in die tijd. Zo benoemde Louis zijn achterneef Samuel Johan 

52  Algemeen Handelsblad van 22 maart 1913; Nieuwsblad van het Noorden van 21 maart 1913; De Tijd: 
godsdienstig-staatkundig dagblad van 22 maart 1913. 
53  Algemeen Handelsblad van 1 april 1913. 
54  hco te Zwolle, archief Huis Eerde 0217.2, inventarisnummer 1425, deel 828. 
55  The Times, nummer 40163, 19 maart 1913, pagina 4, kolom A.
56  hco te Zwolle, archief Huis Eerde 0217.2, inventarisnummer 1425, deel 828. Het ging om schenkin-
gen aan het Rijksmuseum, het Rijksprentenkabinet en het Mauritshuis van hoofdzakelijk jachttaferelen 
van schilders uit de zeventiende eeuw (Nieuwsblad van het Noorden van 28 juni 1913; Het nieuws van 
de dag: kleine courant van 18 september 1913; www.rijksmuseum.nl/collectie/ska2677/de-hertenjacht; 
www.rijksmuseum.nl/collectie/ska2675/het-dobbelspel-om-het-leven; www.rijksmuseum.nl/collec-
tie/ska2678/hollandse-schepen-in-een-vreemde-haven; www.rijksmuseum.nl/collectie/ska2680/de-
herder-faustulus-vindt-romulus-en-remus; De Nederlandse Jager 18:52 (1913) 7). 
57  Floris Carcilius Anne baron van Pallandt was een zoon van Jan Anne baron van Pallandt van Walfort 
(1866-1936) en Sarah Agnes Sophie baronesse van Pallandt van Waardenburg en Neerijnen (1868-1955). 
Hij zou in zijn latere leven functies in de diplomatieke dienst vervullen. Zijn zuster Charlotte was een be-
kend beeldhouwster (Nederland’s Adelsboek 89 (2000-2001) 311 en 317-320).  
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(Rudolfs vader) tot erfgenaam en Rudolf benoemde een achterachterneef tot de zijne. 
Dat Rudolf koos voor Philip was zeer waarschijnlijk ingegeven door historisch fa-
miliebesef. Hij was zich terdege bewust van de eeuwenlange verbondenheid van het 
geslacht Van Pallandt met Eerde. Dat bleek onder meer uit de familieportretten aan 
de wanden in het kasteel en de in de familie gebruikte, uit de zestiende eeuw dateren-
de, lijfspreuk Libertas vita carior: de vrijheid is kostbaarder dan het leven.58 Rudolf 
toonde verantwoordelijkheid voor het familiebezit door na de onverwachte dood 
van zijn vader zijn rechtenstudie af te breken en terug te keren naar Eerde om het be-
heer op zich te nemen. Met zijn keuze voor Philip ging ook hij terug naar het nage-
slacht van de hiervoor uitvoerig geportretteerde Adolf Warner van Pallandt. Philip 
was namelijk de jongste nakomeling van diens derde zoon Gijsbert Jan Anne Adolf. 

Zelf zocht Philip zijn uitverkiezing in de goede indruk die hij had achtergelaten 
tijdens de jachtpartij op Eerde enkele maanden voor de dood van ‘Rus’.59 ‘Ik heb 
altijd het gevoel gehad, dat ‘being a good shot’ er veel toe heeft bijgedragen dat ik 
Eerde heb gekregen!!’ staat in een autobiografische notitie geschreven.60 Volgens 
een familieverhaal dat opgetekend werd door Ursula den Tex, wilde Rudolf op de 
jachtpartij in november 1912 beoordelen wie van de twee mogelijke erfgenamen de 
beste jager was.61 Rudolf had namelijk nog iemand op het oog: Johan Paul graaf van 
Limburg Stirum, zijn volle neef, die zestien jaar ouder was dan Philip.62 Aan hem 
liet Rudolf uiteindelijk het genoemde legaat na. 

Op basis van een combinatie van familieverwantschap en hartstocht voor het ja-
gen waren er, nog steeds aldus Den Tex, wellicht ook andere rechthebbenden op 
de nalatenschap van Rudolf. Ze noemt in dit verband zijn volle neef (en haar groot-
vader) Anne Gerard Wolter baron Bentinck (1874-1937).63 Een manco was echter 
dat hij niet dezelfde achternaam droeg die alle ‘heren van Eerde’ tot dusverre ver-
bond: Van Pallandt. Volgens Den Tex bevindt zich in het familiearchief Ben tinck 
een briefje dat uit ongeveer dezelfde tijd dateert waarin ‘tante Jetje’ (de moeder van 
Anne Gerard Wolter en een zuster van de vader van Rudolf) spreekt van een on-
derhandse gift van honderdduizend gulden. Wijst dit wellicht op een soort van 
genoegdoening?64

58  Dit was de lijfspreuk van Floris van Pallandt (1537-1598). Hij was de zoon van Erard of Evrard van 
Pallandt, de eerste vrijheer van de heerlijkheden Pallant in het hertogdom Gulik en Wittem in Limburg. 
De spreuk is afgebeeld op de koperen knopen van de livreien die de mannelijke huisbedienden van Eer-
de in de negentiende en begin twintigste eeuw droegen. De knopen werden vervaardigd door de firma 
P. Mansveld, een gespecialiseerde knopenmaker in Den Haag (Molhuysen en Blok, Nieuw Nederlandsch 
biografisch woordenboek 5, 424-427; Nederland’s Adelsboek 69 (1978) 14; gesprek met de heer en me-
vrouw Janssen op 10 april 2008. Zie ook Montijn, Tot op de draad, 143). 
59  Algemeen Handelsblad, bijvoegsel van zaterdag 17 maart 1928.
60  Autobiografische notitie getitel ‘Jacht’ (familiearchief).
61  Den Tex, Anna baronesse Bentinck,18. 
62  Johan Paul graaf van Limburg Stirum was een zoon van Hendrik Otto graaf van Limburg Stirum en 
diens eerste echtgenote Henriëtte Frédérique Nobel (Nederland’s Adelsboek 87 (1998) 392-393). De moe-
ders van Rudolf en Johan Paul waren zusters.
63  De moeder van Anne Gerard Wolter Bentinck (Henriëtte Adèle, in de familie Jetje genoemd) was een 
zuster van de vader van Rudolf (Nederland’s Adelsboek 30 (1932) 75).
64  Den Tex, Anna baronesse Bentinck, 19. 
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Onverwachte erfenis

Op zijn 23ste werd Philip eigenaar van het landgoed Eerde van circa 1.700 hectare 
en het gelijknamige kasteel vol zilver, antieke meubels en wandtapijten. De com-
plete erfenis was nog veel groter en bestond vooral uit onroerende goederen als 
bos, heide, vennen en zandverstuivingen, maar liefst drieëntwintig boerderijen, 
landgoed/buitenplaats Het Laar in Ommen, een boswachters-, tuinmans- en jacht-
huis en een ijs- en grafkelder. Dit alles vertegenwoordigde een waarde van tenmin-
ste een miljoen gulden, ruim tien miljoen euro nu.65 Philips vader, zelf een goed on-
derlegd landgoedbezitter, adviseerde zijn zoon af te zien van de erfenis. Hij vroeg 
zich namelijk af of het verstandig was dat zijn zoon een bezit ging beheren zonder 
dat hij daartoe de financiële middelen had en over de vereiste expertise beschikte. 
Kon hij bijvoorbeeld de exploitatie bekostigen van de houtopbrengst en de pacht, 
die toen soms gedeeltelijk in eieren en kippen betaald werd?66 Ondanks de goede 
raad van zijn vader zette de onervaren Philip door en nam hij de erfenis aan. Jaren 
later zou hij erkennen dat hij op het moment dat hij Eerde erfde van geldzaken nog 
maar weinig afwist.67 

Onder zijn intimi bestond verwondering over zijn besluit en zijn verhuizing naar 
Ommen. Tijdens de jachtpartij op Eerde in het jaar ervoor had Philip de kanton-
rechter P. Wildervanck de Blécourt (1868-1927) leren kennen. Hij had toen opge-
merkt: ‘Mijnheer van Pallandt denkt u eraan, Eerde is een vrijgevochten land’.68 De 
tuin- en bosbaas van Eerde, H. van Kesteren, zou niet veel later tegen zijn nieuwe 
werkgever zeggen dat hij in 25 jaar tijd nooit achterin de Eerder bossen was ge-
weest.69 Van veel direct toezicht lijkt geen sprake te zijn geweest. De opmerkingen 
van zijn Haagse kennissen hadden de teneur van 

‘Ga je naar het beruchte Ommen?’ Ommen was toen in het heetst van de strijd: het was 
waar Dr. Abraham Kuyper zijn ‘stronghold’ had, met als enige grote tegenstander de ster-
ke Anti Revolutionaire Partij [sic].70 

Philips geheugen lijkt hem hier in de steek te laten. Hij bedoelde natuurlijk de Li-
berale Unie als grote tegenstander, want Kuyper (1837-1920) was zelf de oprich-
ter en grote voorman van de Anti-Revolutionaire Partij (arp). In de jaren 1908 tot 
1912 zat hij namens de arp in de Tweede Kamer voor het kiesdistrict Ommen.71 

65  Gevers en Mensema, De havezaten van Salland en hun bewoners, 270. 
66  Autobiografische notitie zonder titel en datering (familiearchief).
67  Autobiografische notitie getiteld ‘Palmen en Krasnapolski’ (idem).
68  Autobiografische notitie zonder titel en datering (idem). Mr. Paulus Wildervanck de Blécourt werd in 
1913 benoemd tot kantonrechter in Zutphen. Daarvoor bekleedde hij dezelfde positie in Doesburg (Het 
nieuws van de dag: kleine courant van 28 oktober 1913; Algemeen Handelsblad van 22 september 1927; 
Nederland’s Patriciaat 48 (1962) 303). 
69  Autobiografische notitie zonder datering (familiearchief).
70  Idem.
71  A.Th. Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880-2005 (Amsterdam 2005) 
15-74; J. Koch, Abraham Kuyper, een biografie (Amsterdam 2007) 25-65, 113-238 en 525-571; P. Moeyes, 
Buiten schot: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (Amsterdam 2005) 19-21; Het nieuws 
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Het grootste deel van de arp-kiezers had 
een sterke binding met de Gereformeerde 
Kerken in Nederland. Volgens de herin-
neringen van Philip werden in zijn eerste 
jaren op Eerde gereformeerde kiesgerech-
tigden uit de verre buurtschappen rond 
Ommen door aanhangers van de arp met 
de auto opgehaald als er verkiezingen wa-
ren om hun stem niet verloren te laten 
gaan voor Kuyper.72 

Na de verhuizing van Rudolfs moeder 
naar IJsselvliedt in Wezep, betrok Phi-
lip het kasteel.73 Daarmee nam zijn leven 
een nieuwe wending: de Haagse edelman 
verhuisde naar het Overijsselse platte-
land. Philip kreeg van zijn moeder het ad-
vies mee om zich, wanneer er ooit ruzie 
in de keuken op Eerde zou zijn tussen ‘al 
die dienstboden plus inwonende boeren-
knechten en melkmeisjes’, er nooit mee te 
bemoeien.74 Toen hij terugkeek op zijn le-
ven, vond hij dat zijn moeder gelijk had: 

‘warempel met het opvolgen van die raad liep alles altijd goed af’.75 
Philips eerste bezoekers op Eerde waren, hoe kan het anders, zijn ouders.76 Zij 

kwamen 27 maart, precies een week na de begrafenis van Rudolf naar Eerde. Zijn 
zuster Connie en oom William Woodward kwamen begin mei een aantal dagen lo-
geren. Een regelmatige gast was een kennis van zijn ouders, de eerdergenoemde Joan 
van Zuylen van Nijevelt. Later in het jaar kwam familie uit Engeland naar Eerde, 
gevolgd door kennissen uit zijn Haagse netwerk, merendeels van adel of verbonden 
met de padvinderij. Afgaande op het gastenboek, was Philip toch regelmatig alleen 
op Eerde. Die indruk bevestigde hij vijftien jaar later in een interview: ‘Ik ben toen 
op het kasteel gaan wonen, dat sinds twee eeuwen ruim de Van Pallandts binnen 
zijn muren had gehuisvest, maar ik voelde mij er eenzaam, héél eenzaam. En peins-
de, hoe ik huis en omgeving een goede, nuttige bestemming zou kunnen geven’.77 

van de dag: kleine courant van 22 oktober 1912; Rotterdams Nieuwsblad van 14 juni 1909; www.parle-
ment.com/9291000/biof/00766.
72  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
73  Zie www.stichtingijsselvliedt.nl en De Graaff en Locher-Scholten, J.P. graaf van Limburg Stirum. 
Arnoldina Johanna Van Pallandt-Nobel overleed in 1922 en haar stoffelijk overschot werd bijgezet in de 
grafkelder op Eerde.
74  Autobiografische notitie getiteld ‘Mother’ (familiearchief).
75  Idem.
76  Gastenboek van Eerde (familiearchief).
77  Overgenomen uit een interview met Philip dat verscheen in het Algemeen Handelsblad van zaterdag 
17 maart 1928; K. Huisman, De twintigste eeuw in meer dan honderd verhalen (Amsterdam 2005) 104. 

Philip Dirk van Pallandt van Eerde (Judith 
Fletcher, Sydney).
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Wie verwacht dat Philip zich het beheer van zijn nieuwe bezit voortvarend eigen 
maakte of hulp zocht bij het beheer ervan, komt bedrogen uit. Langzaam bouw-
de hij aan een kennissenkring in Ommen.78 Toch vertoefde hij nog regelmatig op 
Duinrell waar hij nu eenmaal een groter sociaal netwerk had. Soms ging hij twee of 
driemaal per week naar de plek die hij ‘zo lief had’.79 Zijn verblijf op Duinrell com-
bineerde hij met andere verplichtingen in het westen van het land. Zo was hij be-
gin september 1913 aanwezig op de ‘Haagse tentoonstelling’, waar hij van de keur-
meesters van de afdeling grofwildjacht een eervolle vermelding kreeg voor de door 
hem ingediende collectie ree-geweien.80 

Het leidt geen twijfel dat Philip moest groeien in zijn rol van grootgrondbezit-
ter. Hij zocht van begin af aan een goede bestemming voor zijn nieuwe bezit. Zoals 
we nog zullen zien, bleek dat voor hem een enorme opgave. Een van de eerste maat-
regelen die hij nam, was het openstellen van het landgoed. Daar waar voorheen alles 
zoveel mogelijk afgeschermd en afgesloten was voor onbevoegden, gingen letterlijk 
alle paden open. Vanzelfsprekend waren ook de scouts welkom voor het oefenen 

Zijn eerste winter als heer van Eerde bracht Philip grotendeels door op Duinrell. Hij bezocht bals en 
maakte lange schaatstochten waar hij in zijn autobiografische notities uitgebreid bij stilstaat. Zijn eerste 
gast op Eerde in 1914 begroette hij pas in het midden van juli, een week voor het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog.
78  Zie Den Tex, Anna baronesse Bentinck, 15-16.
79  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
80  Middelburgse Courant van 4 september 1913.

Philip in zijn scoutinguniform bij een van de open haarden in kasteel Eerde.
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van hun vaardigheden en voor het houden van zomerkampen. Ook besloot Phi-
lip om het personeel een loonsverhoging te geven. Hij vond dat ze te slecht betaald 
werden. Ze kregen voor zes lange dagen in de week ƒ 3,– uitbetaald, 50 cent per dag. 

Ik verhoogde toen de lonen met een dubbeltje of een kwartje per dag, want in het westen 
bij mijn vader op Duinrell waren de lonen toentertijd toch zeker al een gulden per dag. 
Weinig kon ik toen vermoeden, hetgeen ik bijna een halve eeuw later vernam, dat de boe-
ren mij deze kleine verhoging zeer kwalijk hebben genomen. Ik had hiermede namelijk het 
evenwicht verstoord, daar zij toen hun knechten niet meer konden betalen.81 

Ook een andere adellijke werkgever in de buurt, Adolph Zeyger graaf van Rech-
teren Limpurg (1863-1916), nam Philip deze maatregel niet in dank af. Zijn oud-
ste dochter herinnerde zich jaren later nog: ‘De Van Rechterens waren woedend’.82 
Philip was, net als zijn vader, een sociale werkgever. Hij nam in latere jaren de kos-
ten van het ziekenfonds voor zijn huispersoneel voor zijn rekening. Daarnaast trof 
hij een pensioenvoorziening voor zijn jachtopziener en boswachter. Voor een aan-
tal arbeiders betaalde hij de zitplaatsen in de Hervormde Kerk van Ommen.83 

In zijn eerste jaren op Eerde wilde Philip een praktische landbouwschool op zijn 
landgoed vestigen. Het project had een maatschappelijk-sociale doelstelling. Phi-
lip beoogde ermee ‘Hollandse jongens op te leiden voor de landbouw in die streken 
waar het klimaat gelijk is aan het onze opdat zij daarginds, bijvoorbeeld in Califor-
nië of Australië, terstond praktisch konden gaan werken’.84 Daarnaast gingen zijn 
gedachten uit naar het realiseren van een kinderziekenhuis.85 Philip koesterde ook 
plannen om van Eerde een spiritueel wereldcentrum te maken waar uiteindelijk 
helemaal niets van terecht zou komen. Hij leek niet te beschikken over voldoende 
kennis of het zelfvertrouwen om zijn plannen met Eerde concreet te maken. Toen 
hij vijftien jaar later op deze periode in zijn leven terugkeek, noemde hij als oor-
zaak: ‘omdat ik feitelijk geen vertrouwen stelde, zelfs niet in mijn naaste en aller-
beste vrienden.86 

81  Autobiografische notitie getiteld ‘Grote sociale verbeteringen op het platte land’ (familiearchief). 
82  Uitspraak van Erin, de oudste dochter van Philip, in een artikel van Stan Huygens in De Telegraaf van 
15 april 1978. De stamreeks van de Van Rechterens begint in 1295 en gaat daarmee nog verder terug dan 
die van de Van Pallandts. De familie woonde op het enige middeleeuwse kasteel in de provincie Overijs-
sel dat bewaard is gebleven. Kasteel Rechteren is gelegen aan de zuidkant van de Overijsselse Vecht, bij 
Dalfsen. Zie Nederland’s Adelsboek 14 (1916) 261; Gevers en Mensema, De havezaten van Salland en hun 
bewoners, 79-87; hco, Huis Rechteren bij Dalfsen, lijst der opeenvolgende bezitters van Rechteren met 
enige genealogische en historische aantekeningen, inventarisnummer 0224.1, deel 1.2; Stenvert, Kolman, 
Olde Meierink en Ten Hove, Monumenten in Nederland: Overijssel, 75-77; De Stentor van 1 januari 2017; 
Tubantia van 2 januari 2017. 
83  Gelders Archief, inventarisnummer 0920, Heidemij, Bedrijfsboekhouding, archieftoegang 31.168 
Landgoed Eerde, Ommen (Ph.D. baron van Pallandt van Eerde) 376 en 385-390, grootboek 1938-1963.
84  Overgenomen uit een interview met Philip dat verscheen in het Algemeen Handelsblad, bijvoegsel van 
zaterdag 17 maart 1928; Huisman, De twintigste eeuw, 104.
85  Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 1 november 1924.
86  Overgenomen uit een interview met Philip dat verscheen in het Algemeen Handelsblad, bijvoegsel van 
zaterdag 17 maart 1928; Huisman, De twintigste eeuw, 104.
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Het leven op Eerde

In vergelijking met zijn uitgebreide beschrijvingen van Duinrell waren de herin-
neringen aan Eerde die Philip aan het papier toevertrouwde tamelijk summier. Hij 
creëerde hierdoor aan het einde van zijn leven een vertekend beeld dat amper recht 
doet aan de plaats die Eerde in zijn leven innam. Om een beeld te krijgen van de in-
richting van Eerde rond de Eerste Wereldoorlog zijn we vooral aangewezen op de 
herinneringen van een huisvriendin uit zijn scoutingnetwerk, Lies Leeser, en een 
artikel in het geïllustreerde weekblad Buiten uit 1916.87 

De grote hal van het kasteel werd gesierd door de imposante loshangende trap, 
staande klok, jachttrofeeën, porselein en vele schilderijen met vooral jachttaferelen. 
Aan de linkerkant bevond zich de eetkamer met een zogenaamd Overijssels buffet. 
Deze ingebouwde buffetkast was vervaardigd in Marotstijl, die vanaf de late zeven-
tiende eeuw in de Nederlanden populair was geworden. In de eetkamer stonden 
twee kabinetten. Vanuit een ervan diende de huisknecht het eten op. In het andere 
werden de elf jachtgeweren opgeborgen. Aan de muren hingen portretten van illus-
tere eigenaren van Eerde. Nog altijd toonde Eerde zich hier als een jachtslot. 

In het midden van het kasteel, achter de hal, bevond zich een zaal met wandta-
pijten aan de muren en prominent, boven de schouw, een portret van Johan War-
ner van Pallandt die het kasteel had laten bouwen. De vier tapijten dateerden uit 
het begin van de achttiende eeuw en toonden mythologische voorstellingen.88 Aan 
de rechterkant van de hal waren een zit- en schrijfkamer en een biljartkamer gesi-

87  Autobiografische notitie van Lies Leeser (familiearchief); Buiten, 10:1 en 10:2 (1916). In de eerste edi-
tie zien we met name foto’s van het exterieur en de omgeving en in de tweede editie hoofdzakelijk foto’s 
van het interieur. De foto’s zijn gemaakt door C. Steenbergh. 
88  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, complexnummer 527545 de dato 28 augustus 2005, actualiteit 
van de gegevens: 4 juli 2014.

Philip met zijn labrador Ben 
die gold als een uitstekende 
jachthond. 
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Personeelsleden van Eerde, circa 1920 (archief I. Moser-aan ’t Rot, Schalkhaar).

Kokkin Geertje Hutman-Hazelhorst (derde van links) met vier huismeisjes van Eerde (archief 
familie H. Stegeman, Den Ham).
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tueerd. Ook hier hingen wandtapijten.89 Op de eerste verdieping waren de slaap-
vertrekken. In een ervan stond een groot hemelbed dat Johan Warner liet bouwen 
omstreeks 1715 en waarschijnlijk meer bedoeld was als pronkstuk dan gebruiks-
meubel. Enkele jaren na zijn komst op Eerde schonk Philip dit bed aan het Rijks-
museum.90 

In het souterrain bevond zich een wijnkelder, waar Philip bij zijn komst op Eer-
de twaalf soorten wijn, likeur en wodka vond en proefde.91 Er stonden tevens drie 
grote brandkasten waarin zich al het zilver bevond dat niet dagelijks gebruikt werd. 
Verder was er een wildkelder.92 Ook de keuken bevond zich in het souterrain. Daar 
hing het koper te blinken aan de wand, waaronder grote beddenpannen waarmee 
’s avonds de bedden werden verwarmd en de vochtige lakens drooggemaakt.93 In de 
keuken zwaaide kokkin Geertje Hutman-Hazelhorst (1874-1936) uit Ommen de 
scepter.94 Ze had een groot fornuis tot haar beschikking plus een aantal ovens waar-
in ze het brood bakte. 

Philip vertelde in zijn kennissenkring dat hij, toen hij pas op Eerde woonde, op 
een avond om een uur of elf naar het souterrain afdaalde omdat hij lawaai hoorde. Hij 
vond daar Geertje, die toen als werkmeid op Eerde werkte. Ze lag op haar knieën en 
schuurde de gang. Toen Philip verontwaardigd zei dat ze naar bed moest gaan, zou 
ze geantwoord hebben: ‘Ach meneer, ’s avonds is het zo heerlijk rustig en dan kan 
ik het gauw ongestoord even doen’.95 Na haar huwelijk vertrok ze van Eerde. Toen 
ze op jonge leeftijd weduwe werd en vijf kleine kinderen had, bood Philip haar op-
nieuw een dienstbetrekking aan, nu als kokkin. In de herinneringen van Lies Lee-

89  Gevers en Mensema, De havezaten van Salland en hun bewoners, 270. De weduwe Van Pallandt kreeg 
de vier gobelins uit de biljartkamer en uit de daaraan grenzende beneden voorkamer, alsmede de drie des-
sus-de-porte (schilderstuk of ander kunstwerk aangebracht boven de bovendorpel van een deur) uit de 
biljartkamer.
90  De afmetingen van het hemelbed zijn: 3,30 meter hoog, 1,75 meter breed en 2,15 meter lang. Het is zo 
zeldzaam en kostbaar dat het Rijksmuseum er in 2013 een grote glazen vitrine omheen heeft laten bouwen 
(www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/bk-nm-14202; Trouw van 29 maart 2013). 
91  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief). Volgens de oudste dochter was haar 
vader toen al geheelonthouder en waarschijnlijk rook hij meer aan de fles dan dat hij van de inhoud proef-
de. Hij zou de inhoud van de flessen hebben laten weglopen in de gracht (gesprek met de oudste dochter 
op 27 februari 2017).
92  Autobiografische notitie van Lies Leeser (familiearchief).
93  Idem.
94  Geertje Hutman-Hazelhorst woonde met haar man Hendrik Hutman en kinderen in een tolhuis dat 
in de buurt van de molen in de buurtschap Besthmen bij Ommen stond. Dat tolhuis kwam er rond 1840 
toen koning Willem iii aan Louis van Pallandt van Eerde toestemming gaf om langs de door hem verbe-
terde weg van Ommen naar Eerde tol te gaan heffen. In 1913 kwam de weg in handen van de provincie en 
werd de tol opgeheven. De man van Geertje overleed in 1917 op 53-jarige leeftijd. Geertje bleef achter met 
vier dochters en ze was in verwachting van haar vijfde kind (een zoon). Haar omstandigheden waren ver-
moedelijk voor Philip reden haar in 1917 als kokkin naar Eerde te halen. In 1936 ging Geertje met pensi-
oen. Ze kocht een stukje grond in de buurt van het tolhuis om daar een huis te laten bouwen en, volgens 
haar familie op aanraden van Philip, een pension te beginnen dat haar inkomsten kon brengen. De voltooi-
ing maakte ze niet meer mee, ze stierf in 1937. Het pension ging wel van start en Philip verwees regelmatig 
gasten door (gesprekken met kleindochters van Geertje, I. Moser–aan ’t Rot op 16 januari 2008, J. van ’t 
Ende-Remmink op 29 januari 2008 en G. Stegeman-Remmink op 22 januari 2008). 
95  Autobiografische notitie van Lies Leeser (familiearchief).
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ser was Geertje een ‘hele waardige verschijning voor wie dienen geen dienen meer 
was maar een nauw samenleven, een verbonden zijn met het gezin waar je bent’.96 

In het souterrain van het kasteel bevond zich, achter de keuken, de meidenkamer 
waar de dienstmeisjes sliepen. Philip noemde dit ‘het onderhuis’. Deze kamer had 
zes bedsteden en in de tijd dat Philip Eerde erfde waren er daar minstens vier van 
bezet door een keukenmeid, een werkmeid, een linnenmeid en een melkmeisje.97 De 
huisknecht sliep ook in het souterrain en had de beschikking over een ledikant in een 
kamertje dat naast de strijk- en mangelkamer lag, in het midden van het onderhuis 
tegenover de keuken. Dat vertrek werd de ‘schuurkamer’ genoemd omdat al het zil-
ver en koper hier gepoetst werd. Tevens was al het serviesgoed hier opgeborgen.98 

Hoe de beide bouwhuizen in gebruik waren, valt te herleiden uit een schets die 
Philip maakte.99 In het linker bouwhuis, gezien vanaf het hek, zaten een primitieve 
wc, een bakkerij, een koetshuis en een kamer met de tuigen van de rijpaarden. Na 
de verhuizing van Philip naar Eerde, kwamen daar auto’s te staan. In dit bouwhuis 
bevond zich ook een paarden-, kalver- en varkensstal.100 De timmerman van Eer-
de had er zijn werkplaats en alle landbouwwerktuigen stonden er. Tuin- en bos-
baas Van Kesteren had er zijn domein en waakte over een kast met zaden. Onder 
zijn ruimte bevond zich de aardappelkelder. In het rechter bouwhuis had de bouw-
knecht zijn kamer met bedsteden waar ook de palfrenier sliep. Arbeiders die in de 
bossen werkten, aten in dit bouwhuis hun boterham op. Philip noemde een getal 
van maar liefst vijfendertig werklui. De paarden van de boerderij stonden in dit 
bouwhuis op stal en ook de tuigen van deze paarden hingen hier. Eerde had drie 
werkpaarden en zes rijpaarden.101 Een deel van het bouwhuis was een grote boeren-
stal met een zogenaamde deel (dorsvloer). Hier stonden koeien en een grote karn-
molen.102 Ernaast was een ruimte met een betegelde vloer met een kelder waar bo-
ter werd gemaakt, de karnkeuken. Op een lage zolder erboven stonden zesendertig 
karntonnen. De melkmeid en de bouwknecht zorgden samen voor het boerenbe-
drijf. In de karnkeuken werden de potten met voer voor de varkens gekookt. De 
koeien gingen ’s zomers naar de grote schuur, de Amalia schuur, die op de weilan-
den achter het kasteel stond. Daar werden ze gemolken en in het weiland losgela-
ten. ’s Winters stonden ze in de stal.103 

Net zoals Duinrell had Eerde een ijskelder. Tijdens de winter ging gehakt ijs 
uit de buitengracht van Eerde of uit de Regge naar de ijskelder zodat de bewoners 

96   Idem.
97   Philip vermeldde alleen de melkmeid, Leeser de andere drie (autobiografische notitie van Lies Leeser 
in het familiearchief).
98   Idem.
99   Ongedateerde schets in het familiearchief.
100  Leeser schrijft dat de varkensstal buiten de brug lag. Zij vermeldde ook een ‘stal voor de rijtuigen’ die 
eveneens buiten de brug aanwezig was. Er was een boodschappenrijtuig en ‘nog enkele anderen’. 
101  Het aantal paarden overgenomen uit een autobiografische notitie van Leeser. Philip maakte er zelf 
geen melding van.
102  Autobiografische notitie van Lies Leeser (familiearchief).
103  De schuur (inmiddels een woonhuis) staat op de enclave die in het bezit is van de oudste dochter van 
Philip.
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van het huis in de zomer daarover konden beschikken.104 Als er in een gezin van de 
pachters of arbeiders een zieke was met een ontsteking, dan liet Philip ijs uit de ijs-
kelder halen en naar het gezin brengen.105 Eerde had ook een oranjerie waar ana-
nassen, abrikozen en moerbeien groeiden. In de winter bood deze onderdak aan 
de sinaasappelboom die het hele jaar door ingrediënten leverde voor de keuken.106 
Eerde had zogenaamde nutstuinen waarvan een deel in gebruik was als boomgaard. 
Tuinbaas Van Kesteren kweekte er vele soorten groenten, volgens Philip minstens 
dertig.107 Hij had verder onder meer als taak iedere zaterdag alle paden om het kas-
teel te schoffelen en te harken. 

Eerde telde ruim twintig pachters. De meeste pachtboerderijen lagen in het Eer-
der Achterbroek, ver verwijderd van het kasteel, en stamden uit de achttiende 
eeuw.108 Het woongedeelte en de keuken van de pachtboerderijen bevonden zich in 
het voorhuis, door een muur gescheiden van het bedrijfsgedeelte. Ter weerszijden 
van de keuken bevonden zich kleine slaapkamers met bedsteden. Oorspronkelijk 
was het dak gemaakt van stro dat gewonnen werd bij het dorsen van de rogge. De 
luiken van de meeste gebouwen op het landgoed waren geschilderd in de kleuren 
van het familiewapen: twee gele ‘zandlopers’ boven elkaar op een zwart veld om-
ringd met groen. Ze stonden symbool voor de eeuwenoude verbintenis tussen het 
kasteel en de mensen die op het landgoed woonden en werkten. 

Voor 1900 waren op Eerde hoofdzakelijk gemengde bedrijven gevestigd. Het 
rundvee hielden de boeren vooral voor de mest die jaarlijks op de schrale grond 
van de akkers gebracht werd om ze vruchtbaarder te maken. Voor dit doel hielden 
de boeren ook wel schapen op de heidevelden. Op de akkers verbouwden ze voor-
namelijk rogge, haver, aardappelen en boekweit. In de loop van de tijd kwam het 
zwaartepunt meer te liggen op de melkwinning omdat de verbouw van graan door 
goedkope import steeds minder winstgevend werd.109 

In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw was de pachter afhanke-
lijk van zijn verpachter die het alleenrecht bezat inzake de hoogte en het opzeggen 
van de pacht.110 De pachter had weinig zekerheid over het gebruik van de grond 

104  Een van de eigenschappen waaraan een goede ijskelder moest voldoen, was een juiste oriëntatie van 
de toegangsdeur die op het oosten moest liggen. De opkomende zon kon zodoende de ijskelder meer 
verwarmen dan wanneer de deur op het noorden lag. De warmte van de opkomende zon was nodig om-
dat ’s nachts de buitenlucht afkoelde en in de ijskelder kon stromen. Deze lucht bezat een grote relatieve 
vochtigheid. Eenmaal in de kelder gekomen, koelde ze verder af waardoor een deel van de waterdamp in 
de lucht condenseerde. Daarbij kwam veel condensatiewarmte vrij die het ijs deed smelten (gesprek met 
G. Nevenzel op 17 december 2007).
105  Gesprek met J. Kamphuis op 8 december 2007.
106  Gesprek met I. Moser-aan ’t Rot op 16 januari 2008.
107  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
108  Ongedateerde informatie van H. Mansveld Beck van de Stichting Historische Boerderij die ik kreeg 
via G. Nevenzel.  
109  Idem.  
110  Zie Van Cruyningen, Landgoederen en landschap in de Graafschap, 131; P.J. van Cruyningen, Boe-
ren aan de macht? Boerenemancipatie en machtsverhoudingen op het Gelderse platteland 1880-1930 (Hil-
versum 2010) en N.M. Welle, Landgoed Scherpenzeel, een geschiedenis van beheer en exploitatie (Ruurlo 
2015), geraadpleegd via www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties.
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omdat de pachtheer geen verplichting had pachtovereenkomsten schriftelijk vast 
te leggen. De pachtheer kon (mondelinge) overeenkomsten eenzijdig opzeggen. 
Pas in 1937 kwam de Pachtwet tot stand die de pachtheer verplichtte een schrifte-
lijke overeenkomst met zijn pachter aan te gaan, waarin onder meer de duur en de 
prijs van de pacht waren opgenomen.111 Op het Gelderse platteland lijken in de ne-
gentiende eeuw nauwelijks spanningen tussen de pachtheer en de boeren te heb-
ben bestaan. Ze hadden vaak gemeenschappelijke belangen omdat de intensivering 
van de landbouw voor de landgoedbezitters hogere pachtopbrengsten kon opleve-
ren.112 Uit een studie naar het Overijsselse landgoed Vilsteren bij de gemeente Om-
men blijkt echter het tegenovergestelde. Daar ging de hobby van de landeigenaar, 
de jacht, boven de landbouw. Het was de pachters verboden iets tegen wildschade 
te ondernemen op straffe van onmiddellijk vertrek van de boerderij.113 

Pachtheer Rudolf van Pallandt stond bij de familie Nevenzel, woonachtig op de 
gelijknamige pachtboerderij in het Eerder Achterbroek, bekend als ‘een kreng voor 
de boeren’.114 Hij had er geen moeite mee mensen uit hun boerderij te zetten als hij 
in de wandelgangen hoorde dat ze overwogen te verhuizen omdat ze hoopten het 
elders beter te krijgen. Zijn vader Samuel Johan fungeerde naast landheer ook als 
bankier voor zijn pachter van ‘Het Erve Boksen’, zoals blijkt uit een pachtboek-
je uit de periode 1890 tot 1901.115 Hij nam geld ‘in bewaring’ en betaalde daarover 
rente.116 Deze rol van bankier nam zijn zoon Rudolf na de dood van zijn vader over. 

111  Toen in de praktijk bleek dat vele mondelinge pachtovereenkomsten door de eigenaar niet in een 
schriftelijke overeenkomst werden omgezet, werd in 1941 het Pachtbesluit van kracht. Dit besluit ken-
de ten opzichte van de Pachtwet uit 1937 een aantal nieuwe regelingen, waaronder het aanvragen van een 
schriftelijke vastlegging van een mondelinge aangegane pachtovereenkomst bij de Grondkamer (Welle, 
Landgoed Scherpenzeel, 58).
112  De rijke, hoogopgeleide landgoedeigenaren waren in deze eeuw de natuurlijke leiders. Ze bekleedden 
ambten op alle politieke niveaus en waren daardoor in staat de besluitvorming te beïnvloeden en bijvoor-
beeld vernieuwingen door te voeren in de agrarische sector (zie Van Cruyningen, Landgoederen en land-
schap in de Graafschap, 131; Van Cruyningen, Boeren aan de macht? en Welle, Landgoed Scherpenzeel).
113  C.A. Verrips-Roukes, Over heren en boeren. Een Sallands landgoed 1800-1977 (Den Haag 1982) 62-
63, 73 en 106. Verrips noemt Vilsteren niet bij naam en duidt het landgoed aan als ‘Eeckeren’. De oudste 
vermelding waarin het geslacht Vilsteren gekoppeld wordt aan de gelijknamige plaats dateert uit 1382. In 
de eeuwen die volgden, vererfde het landgoed onder de families Grootvelt, Helmich en Cremers. Zij zorg-
den voor de komst van onder meer een kerk, school, molen en boerderijen. De woeste gronden werden 
ontgonnen en bebost. Het huidige huis werd in 1908 gebouwd en tot het midden van de twintigste eeuw 
bewoond door Gellius Franciscus Maria Cremers (1855-1949) en zijn vrouw Hermance Maria Vos de 
Wael (1859-1938) (Nederland’s Patriciaat 68 (1984) 349; Stenvert, Kolman, Olde Meierink en Ten Hove, 
Monumenten in Nederland: Overijssel, 261-262. Zie ook L. Vrij en A.H. Schimmelpenninck, Boerenerven 
op het landgoed Twickel. Bouw, beheer en onderhoud (Hengelo 2004).  
114  Gesprek met H. Minkjan-Nevenzel op 25 januari 2008. Haar grootouders pachtten aan het einde van 
de negentiende eeuw de boerderij Nevenzel.
115  Huwelijks- en pachtboekje ter inzage gehad van J. Kamphuis te Vroomshoop op 8 december 2007. 
Zijn overgrootvader was Albert Nijmeijer van ‘Het Erve Boksen’, ook wel geschreven als ‘Boxen’ of 
‘Bocksen’. Hij werkte aanvankelijk als turfsteker in Drenthe. Toen het werk minder werd, trok hij weg 
en kreeg werk als bouwknecht op Eerde. Albert trouwde op 24 april 1890 met Hendrikje Nortelman. Zij 
werkte als melkmeisje op Eerde. Op 13 november 1890 droeg Nijmeijer de eerste pacht af van ‘Het Erve 
Boksen’. Het gezin verhuisde in 1904.
116  In de familie van Albert Nijenhuis is een ‘boekje van in bewaring genomen geld en betaalde ren-
ten’ overgeleverd, gestart op 1 februari 1882 op Eerde. In de jaren 1882 tot eind 1889 spaarde Nijmeijer 
ƒ 1.375,– bij elkaar en kreeg daarover rente. Kort na zijn huwelijk op 24 april 1890 nam Albert Nijmeijer 
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Over de eerste jaren van Philip als pachtheer is weinig bekend. Er zijn geen bron-
nen overgeleverd die ons precies kunnen vertellen hoe bijvoorbeeld de exploitatie 
van het landgoed plaatsvond of die een goed antwoord kunnen geven op de vraag 
of het landgoed met de inkomsten van de pacht en het productiebos rendabel was. 
Waar hechtte Philip meer waarde aan: aan het productiebos, de landbouwbedrijven 
of de ongerepte natuur? Of aanvankelijk toch aan de jacht, zoals op het landgoed 
Vilsteren? Wat deed hij precies aan het onderhoud van zijn landgoed? Investeerde 
hij en ging hij mee met nieuwe ontwikkelingen in de landbouw? Gegevens daar-
over waren tijdens mijn onderzoek helaas niet beschikbaar. Wel staat vast dat Phi-
lip in zijn eerste tijd op Eerde min of meer een absente landheer was. Hij miste de 
ervaring, kennis en vermoedelijk ook de interesse om zich intensief bezig te houden 
met het beheer van zijn omvangrijke bezit. Philip bracht toen nog veel tijd door op 
het ouderlijk landgoed in Wassenaar. Pas na de Eerste Wereldoorlog zou hij meer 
aandacht gaan besteden aan Eerde. 

hiervan ƒ 875,– op en hij vestigde zich dat jaar op ‘Het Erve Boksen’. Toen Rudolf na het overlijden van 
zijn vader het beheer van de in bewaring gegeven gelden overnam, bepaalde hij dat vanaf 1892 nog maar 
eenmaal per jaar rente betaald zou worden en niet meer tweejaarlijks zoals zijn vader gewoon was te doen 
(familiearchief J. Kamphuis, Vroomshoop).
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V Oorlogshulp en humanitarisme  

Op 28 juli 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland wilde neutraal blijven 
en haalde opgelucht adem toen het Duitse leger ten zuiden van Maastricht België 
binnentrok. Het allereerste treffen tussen Duitse en Belgische troepen had plaats 
op 4 augustus 1914 bij het Belgische Visé, pal tegen de Nederlandse grens aan. Het 
Maastrichtse comité van het Nederlandse Rode Kruis kwam direct in actie door 
hulp aan gewonden te verlenen.1 Het ongevraagd bieden van hulp in een oorlogssi-
tuatie kon tot problemen leiden. Daarom was het de hulpverleners niet toegestaan 
om de grens over te steken.2 In Maastricht werden padvinders uit lokale troepen 
ingezet om met begeleiding van stadsgenoten hulp te verlenen aan slachtoffers en 
Belgische vluchtelingen.3 

Na de Duitse inval in België, op 4 augustus, besloot Philip Eerde te laten voor 
wat het was en zijn diensten aan te bieden aan het Nederlandse Rode Kruis.4 Zijn 
eerste opdracht was om met zijn door hem beschikbaar gestelde auto medicijnen 
van Den Haag naar Maastricht te brengen. Daar was een noodhospitaal ingericht 
waar een groot gebrek aan serum tegen tetanus heerste. Onderweg naar Maastricht 
droeg Philip zijn scoutinguniform. Het dragen ervan versterkte zijn gevoel deel uit 
te maken van de jongerenorganisatie van Baden-Powell, de held van Mafeking.5 Op 
zijn auto had hij een acht-tonige ‘Gabriël-hoorn’ laten monteren. Daarmee kon hij 
alle hoornsignalen van de padvinders laten horen. Op weg naar het zuiden van het 

1  Het Nederlandse Rode Kruis werd op 19 juli 1867 bij Koninklijk Besluit opgericht met directe steun 
van koning Willem iii en zijn familie met als doel het verlenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden 
in tijd van oorlog ook al was Nederland er niet in betrokken (Vereniging ‘Het Nederlandse Rode Kruis’, 
Het Nederlandse Roode Kruis (Den Haag z.j.) 5-7).
2  Ibidem, 35.
3  Van der Steen, 100 jaar scouting in Nederland, 116.
4  Het Nederlandse Rode Kruis, dat zich nauw verbonden voelde met het koninklijk huis, had bij het uit-
breken van de Eerste Wereldoorlog een lid van de koninklijke familie aan het hoofd. Bij koninklijk besluit 
van 16 december 1908 benoemde koningin Wilhelmina namelijk haar gemaal prins Hendrik tot voorzit-
ter van het Hoofdcomité (Vereniging ‘Het Nederlandse Rode Kruis’, Het Nederlandse Rode Kruis, 5-7; 
J.H. Rombach, Nederland en het Roode Kruis (Amsterdam 1992) 17; B. Woelderink, Geschiedenis van 
de Thesaurie: twee eeuwen Thesaurie en thesauriers van het Huis Oranje-Nassau, 1775-1975 (Hilversum 
2010) 135).
5  Baden-Powell raakte tijdens de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) als commandant in het Britse le-
ger belegerd in het plaatsje Mafeking. Met zijn manschappen doorstond hij een beleg van 217 dagen. Na 
maanden van slecht nieuws was de gunstige afloop van de belegering in Engeland reden voor massale vie-
ringen. Baden-Powell groeide in zijn thuisland uit tot een held (Gardner, Mafeking, 82-83; Baden-Powell 
en Sica (ed.), Playing the game, 195-224).
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land gebruikte Philip voortdurend die hoorn en zag dan met genoegen de verbaas-
de gezichten van jongens die het signaal herkenden.6 

Ondanks de neutraliteit liet de Europese oorlogssituatie de Nederlandse samen-
leving niet onberoerd. Er vielen weliswaar weinig slachtoffers aan Nederlandse zij-
de, wel zag de regering zich kort na het uitbreken van de oorlog genoodzaakt in te 
grijpen in ‘het vrije spel van maatschappelijke krachten’. De export kwam onder 
regeringstoezicht te staan en schaarse goederen en levensmiddelen moesten via een 
bonnensysteem eerlijk verdeeld worden. Mede door de schaarste en het niet-doel-
treffende distributiesysteem verscherpten de maatschappelijke tegenstellingen zich 
in Nederland.7 

Humanitaire hulp

De voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, prins Hendrik, was op het moment 
van de Duitse inval in België in Noorwegen en keerde spoorslags terug naar Neder-
land. Weer in Den Haag aangekomen, bracht hij een aantal functionarissen bijeen 
om in korte tijd plaatselijke comités financieel te ondersteunen en uit te breiden.8 
De prins en de vader van Philip waren jachtvrienden waardoor het contact van de 
Van Pallandts met het Rode Kruis snel tot stand kwam. Ook Dirk deed in de eer-
ste dagen van de oorlog vrijwilligerswerk, maar het is niet bekend wat dat precies 
inhield. Onderweg naar Maastricht maakte Philip een korte stop bij het toenmalige 
Hotel De Zon in Arnhem. Daar ontmoette hij de prins die op de terugweg was van 
Zuid-Limburg naar Den Haag. Hij vertelde Philip dat hij vlakbij de Duitse grens 
geweest was en dat hij ‘daar zelfs gesproken [had] met generaal Von Arnim, wiens 
zoon even over de grens gesneuveld was’.9 

Wat prins Hendrik niet vertelde, was dat hij een krans had gelegd bij de voorlo-
pig laatste rustplaats van deze zoon in het noodhospitaal in Maastricht.10 Von Ar-
nim was een goede vriend van de prins. Volgens Cees Fasseur, biograaf van konin-
gin Wilhelmina, verloor de prins door zijn loyaliteit aan het Duitse vaderland aan 
het begin van de oorlog de neutrale houding die hem als Nederlander paste. Hij 
bemoeide zich bijvoorbeeld intensief met de afvoer van Duitse gewonden.11 Zijn 

6   Autobiografische notitie getiteld ‘Augustus 1914’ (familiearchief). 
7   W. Klinkert, ‘Met de pen of met het zwaard. Militaire middelen en de verdediging van de neutraliteit 
1910-1914’ in J.M.W. Binnenveld, Leven naast de catastrofe. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 
(Hilversum 2001) 13-26; L. Schepens, ‘België in de eerste wereldoorlog’ in: D.P. Blok (en anderen), Al-
gemene geschiedenis der Nederlanden. Deel 14: Nieuwste tijd. Nederland en België 1914-1940 (Bussum 
1979) 19-39; D.E. Showalter, ‘Manoevre warfare: the Eastern and Western Fronts 1914-1915’ in: Strachan, 
The Oxford illustrated history of the First World War, 39; B. Tuchman, De kanonnen van augustus: de eer-
ste oorlogsmaand van 1914 (Amsterdam 2000) 212-252.
8   Binnenveld, Leven naast de catastrofe, 20; Vereniging ‘Het Nederlandse Rode Kruis’, Het Nederland-
se Roode Kruis, 33-35.
9   Autobiografische notitie getiteld ‘Augustus 1914’ (familiearchief). Het gaat om Friedrich Bertram Sixt 
von Armin (1851-1936).
10  Idem; Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin, 330 en 606.
11  Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin, 330 en 606.
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optreden gaf voeding aan geruchten dat de Duitsers zich op Nederlands grondge-
bied hadden begeven ondanks de Nederlandse neutraliteit. In de herinneringen van 
Philip had de prins tegen hem gezegd dat hij ‘zelf niet over de grens [was] geweest, 
maar (…) doordat de Duitsers zo vlug om Zuid-Limburg heen naar Turnhout wa-
ren getrokken, stond er in de Franse couranten dat de Duitsers (…) door Neder-
land waren getrokken!’12 

Twee Franse kranten verspreidden inderdaad het nieuws dat de Duitsers dwars 
door het neutrale zuiden van Nederland zouden zijn getrokken. De geruchten leid-
den er, volgens de herinneringen van Philip, toe dat de opperbevelhebber van het 
Nederlandse veldleger, generaal Snijders,

de arme Prins Hendrik gebood onmiddellijk naar Den Haag [terug] te gaan en zich nooit 
verder dan 25 km van die stad te verwijderen! Door dit gebod zagen wij persoonlijk hem 

12  Autobiografische notitie getiteld ‘Augustus 1914’ (familiearchief). In de Franse bladen l’Illustration en 
Le Matin verschenen berichten met kaartjes die aangaven dat de Duitse legers bij hun opmars dwars door 
Zuid-Limburg getrokken waren. De Nederlandse regering ontkende deze berichtgeving in alle toonaar-
den en vond een gewillig instrument in de pers. Nederlandse verslaggevers ter plaatse benadrukten dat de 
vaderlandse neutraliteit was gerespecteerd. Toch kon er weinig twijfel over bestaan dat Duitse cavaleriere-
gimenten op 4 augustus 1914 Limburgs grondgebied betraden ook al hadden zij opdracht de Nederlandse 
neutraliteit te respecteren. Ook namen twee Duitse officieren met hun auto een verkeerde bocht en kwa-
men in Maastricht uit in plaats van Aken. Dit soort incidenten deed zich onbedoeld voor (M.M. Abben-
huis, The art of staying neutral. The Netherlands in the First World War, 1914-1918 (Amsterdam 2006) 95; 
Moeyes, Buiten schot, 84-87).

Philip, vrijwilliger van het Nederlandse Rode Kruis, aan het stuur van zijn open Wolseley in 
Maastricht in augustus 1914 met twee padvinders (Alex van der Horst, Den Haag).
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vrij veel! Meestal kwam hij twee maal per week op Duinrell theedrinken en patience spe-
len, waarbij hij dikwijls tegenover mijn Engelse moeder zinspeelde op de reusachtige vor-
deringen die het Duitse leger in 1914 maakte!13 

De loyaliteit van Edith lag bij haar vaderland en ze was niet zo gecharmeerd van de 
bezoeken van de prins. Zij zou over hem gezegd hebben: ‘Hij leest zelfs nooit een 
boek. Hij kan zich met niets bezighouden. Hij doet niet aan sport. En daarom ver-
veelt hij zichzelf en verveelt hij andere mensen’.14 Philip sprak zich overigens in zijn 
autobiografische notities niet expliciet uit welke kant van de strijdende partijen hij 
koos. Hij nam een neutrale positie in. Vanuit zijn rol van scout valt dit goed te ver-
klaren. Philip zag zichzelf als een bemiddelaar.  

Nadat Philip het serum had afgeleverd, zocht hij een hotel om te overnachten. 
’s Nachts hoorde hij de kanonnen bulderen en vond dat ‘een hele sensatie’.15 Ken-
nelijk riep dit een zucht naar avontuur bij hem op, want de volgende dag ging Philip 
niet terug naar huis.  

Ik wilde nog wel eens wat verderop om wat meer van de oorlog te zien (…) zekerlijk zon-
der toestemming van het Rode Kruis in Den Haag ging ik in padvindersuniform met mijn 
Wolseley voorzien van Rode Kruis-vlag en Padvinders-vlag over de Belgische grens!16 

Dit enthousiasme om nog meer te willen zien, past binnen het algemene beeld dat 
de historicus Ewoud Kieft schetst over de aanzuigende werking die een oorlog lijkt 
te hebben op mensen.17 In 1914 voelden duizenden van Europa’s meest vooraan-
staande kunstenaars, schrijvers en wetenschappers een euforie toen de oorlog uit-
brak. Zij meenden dat de oorlog, in tijden van crisis, kon leiden tot verbroedering 
en  regeneratie, tot de wedergeboorte van een land en van de mensen. 

Een paar dagen na zijn clandestiene bezoek aan het Belgische oorlogsgebied 
kreeg Philip van de voorzitter van het comité van het Nederlandse Rode Kruis te 
Maastricht officieel toestemming om met zijn auto onder het voeren van de Rode 
Kruis vlag ‘gewonden der strijdende legers te halen vanaf de grens, mits deze ge-
wonden verkla[a]r[d]en vrijwillig mee te komen’.18 Het Keizerlijke Duitse Gezant-
schap in Nederland en het Belgische Gezantschap in Nederland gaven twee dagen 
later ook een machtiging af zodat Philip ongehinderd de Nederlandse grens met 

13  Autobiografische notitie getiteld ‘Augustus 1914’ (familiearchief). Luitenant-generaal Cornelis Jaco-
bus Snijders (1852-1939) was opperbevelhebber van de Nederlandse land- en zeemacht van augustus 1914 
tot november 1918 (Moeyes, Buiten schot, 56-58; J.A.M.M. Janssen, ‘Snijders, Cornelis Jacobus (1852-
1939)’ in: Biografisch Woordenboek van Nederland, geraadpleegd via www.historici.nl/Onderzoek/Pro-
jecten/bwn/lemmata/bwn3/snijders [10-02-2012] op 5 november 2012). 
14  Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin, 331. Fasseur refereert aan 1915 als het jaar waarin de uit-
spraak gedaan zou zijn.
15  Autobiografische notitie getiteld ‘Augustus 1914’ (familiearchief). 
16  Idem. 
17  E.M. Kieft, Oorlogsenthousiasme. Europa 1900-1918 (Amsterdam 2015) 2, 41, 60-63 en 80-85. Zie 
ook P.S. Blom, The vertigo years. Change and culture in the West, 1900-1914 (Londen 2009) en A. van der 
Woud, De nieuwe mens. De culturele revolutie in Nederland rond 1900 (Amsterdam 2015). 
18  De machtiging is gedateerd 9 augustus 1914 (familiearchief). 
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Duitsland en België kon passeren als hij werkzaamheden voor het Rode Kruis ver-
richtte.19 Uit de herinneringen van Philip blijkt dat hij een jonge Duitse soldaat naar 
het noodhospitaal in Maastricht bracht die een schotwond in de knie had. De jon-
gen vertelde hem dat hij vier dagen tevoren nog op een kantoor werkte. Een twee-
de Duitse soldaat die hij wegbracht, had een kaakfractuur ‘die al vreselijk begon te 
stinken’.20 

Op verzoek van een Belgische priester die naar Nederland was gevlucht, ging 
Philip naar een plaats vlakbij Luik om diens hondje op te halen. Hij zag het comple-
te dorp in puin liggen en verscheidene honden lopen die zich echter niet lieten van-
gen. Samen met twee andere Rode Kruis-vrijwilligers werd Philip door de Duitse 
generaal Emmich, opperbevelhebber van het ‘Maasleger’, ontvangen.21 Jaren later 
herinnerde hij zich de ontmoeting met de Duitse generaal nog als volgt: 

Hij bedankte ons voor wat wij voor het Rode Kruis gedaan hadden. Misschien hebben 
mijn padvindersuniform met Rode Kruisvlag plus P.V.vlag [padvindersvlag- jd] op mijn 

19  Idem.
20  Autobiografische notitie getiteld ‘Augustus 1914’ (idem).
21  Albert Theodor Otto Emmich (sinds 1913 von Emmich genaamd) was een Pruisische generaal in de 
infanterie. Een speciaal ‘Maasleger’ van zes brigades, zo’n 300.000 manschappen, had als opdracht onder 
zijn leiding de weg naar Luik te openen (Tuchman, De kanonnen van augustus, 163, 213 en 252).

Philip, vrijwilliger van het Nederlandse Rode Kruis, in zijn open Wolseley in Maastricht in 
1914 met een padvinder en twee nonnen (Alex van der Horst, Den Haag).
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Wolseley enige indruk op deze beroemde generaal gemaakt. Misschien had hij wel nooit 
een padvindersuniform gezien!22

In retrospectief waren de Duitsers in de ogen van Philip wel heel zeker van hun 
overwinning. Op een aantal auto’s ‘stond met krijt geschreven “nach Paris”, waar 
ze nooit gekomen zijn!’23 Na een paar dagen in Maastricht en omgeving doorge-
bracht te hebben, keerde Philip terug naar Den Haag. Toen hij op de Kneuterdijk 
reed, zag hij prins Hendrik die hem vroeg naar zijn ervaringen: ‘natuurlijk moest 
hij van alles van mij horen over wat ik gezien had van het Duitse leger en hij niet’.24 

Prins Hendrik

Vanaf 1914 kwam prins Hendrik regelmatig thee drinken op Duinrell. Tijdens 
zo’n bezoek nodigde Philip de prins uit om op Eerde te komen jagen en dineren. 
De prins kwam op 20 december 1914 en werd vergezeld van zijn adjudant J.M. 
Backer.25 Volgens de herinneringen van Philip merkte de prins tijdens het bezoek 
op dat hij eigenlijk een toezichthouder nodig had op Eerde. Die raad was niet aan 
dovemansoren gericht. Vermoedelijk was Philip inmiddels al gaan beseffen dat het 
beheren van een landgoed als Eerde geen sinecure was. Hij was er niet specifiek toe 
opgeleid en had geen enkele ervaring. Toch kwam het initiatief niet van hemzelf 
om professionele hulp in te schakelen. De prins bracht Philip in contact met zijn 
Duitse rentmeester Beyer. Deze deed Philip een betrouwbare voorwerker aan de 
hand die toe was aan ‘een hogere baan’.26 Hij heette Jan Frens (1881-1961) en was 
slechts enkele jaren ouder dan Philip. Frens kwam bij Philip in dienst als bosbou-
wer en rentmeester. Hij stond Philip bij in het beheer van het productiebos en de 
administratieve gang van zaken op het landgoed.27 Hij bleef tot in de Tweede We-
reldoorlog op Eerde werkzaam, waar hij ook woonde. Frens werd in de loop van 
de jaren steeds meer een vertrouwenspersoon voor Philip. In de herfst van 1938 
zou de Heidemij het administratieve beheer van Eerde op zich nemen. Frens bleef 
ook daarna voor Philip werkzaam en hield zich primair bezig met de bosbouw. 
Philip zorgde voor een pensioenvoorziening toen Frens stopte met werken.28 

22  Autobiografische notitie getiteld ‘Augustus 1914’ (familiearchief).
23  Idem. Zie ook Williamson, ‘The origins of the war’ in: Strachan, The Oxford illustrated history, 23. 
24  Autobiografische notitie getiteld ‘Augustus 1914’ (familiearchief).
25  Gastenboek van Eerde (familiearchief). De prins bracht later nog een keer een bezoek aan Eerde, op 
8 mei 1916 (idem). 
26  Autobiografische notitie getiteld ‘Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden, Her-
tog van Mecklenburg-Schwerin’ (familiearchief). Het ging waarschijnlijk om opperhoutvester P.H. Beyer 
die van 1893 tot 1929 werkzaam was op paleis Het Loo in Apeldoorn (www.rug.nl/research/kenniscen-
trumlandschap/mscripties/masterscriptie_eugenie_van_heijgen_maart_2015_klein.pdf, geraadpleegd op 
6 maart 2016).
27  De Apeldoornse Courant van 1 juli 1914 meldt de verhuizing van J. Frens uit Uddel naar Ambt Om-
men. Dat is eerder dan de herinneringen van Philip doen vermoeden. Het eerste bezoek van prins Hendrik 
aan Eerde moest toen nog plaatsvinden. 
28  Gelders Archief, inventarisnummer 0920, Heidemij, Bedrijfsboekhouding, archieftoegang 31.168 
Landgoed Eerde, Ommen (Ph.D. baron van Pallandt van Eerde), 376 grootboek 1938-1963.
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Tijdens een andere visite van de prins aan Duinrell vertelde Philip hem van ‘zijn’ 
padvindersgroep. In het jaar dat Philip Eerde erfde (1913), hadden de Haagse Jonge 
Verkenners namelijk naar Engels voorbeeld een naam aangenomen: de Baron Van 
Pallandtgroep. Philip verbond zich als beschermheer aan deze groep. Op een zon-
dagmiddag kwam de prins naar een samenkomst en volgens Philip deed hij dadelijk 
enthousiast mee met de jongens die aan het oefenen waren met touwtrekken.29 Er 
volgden meer bezoeken van de prins die uiteindelijk zouden leiden tot de jarenlange 
bemoeienis van de prins met de padvindersbeweging. Tijdens een van de visites gaf 
prins Hendrik, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, 
onverwacht het Kruis van Verdienste aan Dirk van Pallandt terwijl hij Philip medelij-
dend aankeek alsof hij daarmee wilde zeggen dat hij er geen zou krijgen. Toch stak hij 
daarop de hand in de zak en gaf Philip ook een medaille. Hij wist zich op latere leeftijd 
te herinneren dat zijn moeder dit voor de prins zo typische grapje niet apprecieerde.30 

Als voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis had prins Hendrik in de praktijk 
gemerkt hoe de jongelui van de padvinderij van pas kwamen. Hij maakte het tot zijn 
missie de padvindersorganisaties in Nederland samen te voegen en stond in 1915 aan 
de wieg van de Vereniging De Nederlandse Padvinders (npv), die voortkwam uit een 
fusie van de Nederlandse Padvinders Organisatie (npo) en de Nederlandse Padvin-
ders Bond (npb). De npv stond niet open voor meisjes en zodoende werd het Neder-
landse Meisjesgilde (nmg) opgericht. Philip stelde voor hen op Eerde een kampter-
rein ter beschikking en liet hier een blokhut bouwen zodat de meisjes veilig konden 
overnachten en het gilde een locatie had om cursussen voor leidsters te geven.31 Prins 
Hendrik werd beschermheer van de npv en liet in Amsterdam een pand kopen dat hij 
aan de vereniging schonk om dienst te doen als nationaal hoofdkwartier.32 In 1918, 
de prins was inmiddels de veertig gepasseerd, werd hij geïnstalleerd als padvinder. 
Hij schroomde niet om, net als Philip, in zijn padvindersuniform naar buiten te tre-
den. Vooral de door hem gedragen korte broek wekte bij velen de nodige hilariteit.33 

Philip werd vermoedelijk direct na de fusie benoemd als lid van het hoofdbe-
stuur van de npv en had vanuit die hoedanigheid regelmatig contact met de prins.34 
In zijn herinneringen spreekt Philip van ‘één moeilijkheid’ bij zijn inzet voor scou-
ting. Het ging om de zogenaamde ‘o.w. [oorlogswinst]-mensen’, een kleine groep 
Nederlanders die veel geld hadden verdiend aan de Eerste Wereldoorlog.35 Volgens 

29  Autobiografische notitie getiteld ‘Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden, Her-
tog van Mecklenburg-Schwerin’ (familiearchief); Delftse Courant van 16 januari 1914; Soerabaijas Han-
delsblad van 10 juli 1934.
30  Autobiografische notitie getiteld ‘Zijne koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden, Her-
tog van Mecklenburg-Schwerin’ (familiearchief). 
31  Van der Steen, Padvinders, 63-65. Het meisjesgilde nam de voorzieningen in 1923 in gebruik.
32  Nationaalmuseum.scouting.nl/htm/oranjehuis.htm, geraadpleegd op 28 december 2012; Van der 
Steen, 100 jaar scouting in Nederland, 116-117.
33  Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin, 331. Vgl. Van der Steen, 100 jaar scouting in Nederland, 119-120. 
34  Zie onder meer Algemeen Handelsblad van 23 februari 1917; Middelburgse Courant van 17 oktober 
1918; Soerabaijas Handelsblad van 10 juli 1934.
35  Het ging om boeren, smokkelaars en vooral om export- en importhandelaren die een fortuin verdien-
den aan de handel met het buitenland. De onbeschaamde en onbeschaafde wijze waarop zij hun nieuw 
verworven rijkdom etaleerden, stond in schril contract met de stijgende armoede van de meeste Nederlan-
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Philip kwam het voor dat de prins o.w.-ers, veelal industriëlen, tot patroon van 
nieuwe afdelingen benoemde die dan dankzij hun financiële ondersteuning meer 
armslag kregen.36 Deze patroons gaven soms troephuizen en boten en stelden veel 
geld beschikbaar voor tenten, troep- en afdelingsvlaggen.37 Philip was een tegen-
stander van het geven van geld aan padvinderstroepen, omdat dit in zijn beleving 
niet strookte met het gedachtegoed van Baden-Powell. Nog afkeurenswaardiger 
was dat deze gulle gevers geld hadden vergaard ten koste van anderen. Zelf schonk 
Philip als beschermheer van zijn Haagse padvinderstroep bijvoorbeeld boomstam-
men van Eerde zodat de scouts daarvan hun clubhuis, ‘De Wigwam’, konden bou-
wen. Hij hield de prins zijn visie voor en werkte hem ook tegen als deze verkeerde 
benoemingen wilde doen. Toch meende Philip, in retrospectief, dat de prins nooit 
haatdragend naar hem toe was geweest. De prins had nu eenmaal, zo beweerde Phi-
lip, een enorm goed hart.38 

Bestuurlijk actief op het gebied van de natuurbescherming

In 1914 kreeg de bestuurlijke loopbaan van Philip een verdere impuls. Hij werd 
voorgedragen als lid van het hoofdbestuur van de Vereniging tot Bescherming van 
Vogels (verder te noemen Vogelbescherming).39 Gelet op zijn leeftijd, hij was pas 
24, was het een eer om voor die functie voorgedragen te worden. Vermoedelijk 
kwam de voordracht van een ander lid van het hoofdbestuur dat Philip nog ken-
de uit zijn jeugd op Duinrell: Jac.P. Thijsse.40 Vogelbescherming ontstond in 1899 
vanuit een besef dat de natuur vanwege de industrialisatie tegen ‘de mens’ moest 
worden beschermd. Van popularisering van de natuur was in die tijd nog amper 
sprake met uitzondering van het optreden van Frederik Willem van Eeden, vader 
van de schrijver Frederik van Eeden. Van Eeden wist zich gesteund door de Vereni-
ging tot Bescherming van Dieren, die al in 1864 was ontstaan.41 

De directe aanleiding tot de oprichting van Vogelbescherming was de toen gang-
bare damesmode en dan met name het gebruik van sierveren, vleugels en zelfs dode 
vogels op hoeden.42 In de eerste jaren van de nieuwe vereniging bepaalde de morele 

ders (Abbenhuis, The art of staying neutral, 194; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Twee-
de Wereldoorlog. Deel 1: voorspel (Den Haag 1969) 38-40; Moeyes, Buiten schot, 302-307).
36  Van der Steen, 100 jaar scouting in Nederland, 119.
37  Autobiografische notitie getiteld ‘Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden, Her-
tog van Mecklenburg-Schwerin’ (familiearchief).
38  Idem.
39  Overzicht van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels te Den 
Haag in: Jaarboekje 1913 en 1914 z.p (archief Vogelbescherming te Zeist). Zie ook Jaarboekje 1915 en 
1916 32 met het verslag van de werkzaamheden over de periode 1 juli 1914 tot 30 juni 1915 (idem). 
40  Jaarboekje 1913-1914 van de Vereniging tot Bescherming van Vogels te Den Haag, met daarin opge-
nomen de namen van de leden van het hoofdbestuur (idem).
41  F. Saris (samenstelling), Een eeuw vogels beschermen (Zeist 2007) 32-44; D. van der Meulen, Het be-
dwongen bos. Nederlanders en hun natuur (Amsterdam 2009).
42  Uittreksel van de statuten van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels te Den Haag 
zoals opgenomen in het Jaarverslag 1900 (archief Vogelbescherming te Zeist).
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verontwaardiging over het onrecht dat de vogels werd aangedaan de koers.43 Daar-
na begon de vereniging zich ook op andere onderwerpen te richten, zoals de jacht, 
landbouw en de waarde van vogels in de natuur. Op belangrijke bestuursposten 
werden goede vogelkenners benoemd die de vogelbescherming als onderdeel van 
de natuurbescherming beschouwden.44 Het eerste grote succes boekte de jonge ver-
eniging in 1912 door de invoering van de Vogelwet, die het doden en verstoren van 
vogels verbood. Twee jaar later volgde een wetsvoorstel voor het verbod op de in-
voer van huiden, vlerken, veren, pennen, pluimen en andere delen van vogels.45 

Philip was zelf nog geen lid van Vogelbescherming toen hij in het bestuur zitting 
nam. Wel was hij sinds 1912 lid van de Club van Nederlandse Vogelkundigen die 
het jaar ervoor was opgericht.46 In Philips eerste jaren als bestuurslid van Vogel-
bescherming was het beleid sterk gericht op de schooljeugd. De vereniging bracht 
de bescherming van vogels onder de aandacht van scholen via circulaires die naar 
schoolhoofden en onderwijzend personeel werden gestuurd.47 Philip zelf bemid-
delde actief bij de bewaking van een zilvermeeuwenkolonie bij Wassenaar en het 
tellen van het aantal paren dat daar in de jaren 1918-1920 broedde.48 

In 1914 werd Philip ook benoemd in het hoofdbestuur van de Vereniging tot Be-
houd van Natuurmonumenten (verder te noemen Natuurmonumenten), waar hij 
toen al een paar jaar lid van was.49 Vermoedelijk speelde Thijsse wederom een rol 
in de voordracht van Philip. Natuurmonumenten was in 1905 opgericht in een pe-
riode waarin in Nederland de eerste algemene wetten tot stand kwamen om de na-
tuur te beschermen.50 Aanleiding tot de oprichting was het voorstel van het stads-
bestuur van Amsterdam om het Naardermeer met stadsafval te dempen. Thijsse 
kwam hiertegen in verzet omdat dit meer een grote esthetische waarde had en een 
rijke flora en fauna. Op zaterdag 22 april 1905 kwamen zeventien organisaties bij 
elkaar die besloten een nieuwe vereniging te stichten om het Naardermeer aan te 
kopen. Het jaar erop slaagde deze opzet.51 

43  Van der Meulen, Het bedwongen bos, 26; Saris, Een eeuw vogels beschermen, 37-38.
44  Saris, Een eeuw vogels beschermen, 31-34.
45  Algemeen Handelsblad van 18 juni 1914.
46  Familiearchief. In Nederland werd in 1901 de Nederlandsche Ornithologische Vereeniging opgericht. 
Na onenigheid splitste in 1911 de Club van Nederlandse Vogelkundigen (cnv) zich hiervan af. Deze club 
had een besloten karakter. Op 1 januari 1957 fuseerden beide clubs tot de Nederlandse Ornithologische 
Unie (nou). Zie www.nou.nu; E. Pelzers, ‘Geschiedenis van de Nederlandse Ornithologische Unie en 
haar voorgangers, met een inventaris van de archieven’ in: Limosa, 68 (1995) 107-116, geraadpleegd via 
 limosa.nou.nu/limosapdf//l68(3)-107-116.pdf. Een goede bekende van Philip, Joan van Zuylen van Nije-
velt, was lid van de cnv (Jaarbericht uit 1922, geraadpleegd via archive.org/stream/jaarberichtclubv1219c
lub#page/100/).
47  Verslag van de werkzaamheden van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels over de 
periode 1 juli 1916 tot 1 juli 1917 (archief Vogelbescherming te Zeist, Jaarboekje 1917-1918).
48  Archief Vogelbescherming te Zeist, Jaarboekje 1919-1921. Er werden in het eerste jaar veertig paren 
geteld, in 1919 twintig meer en in 1920 een totaal van honderd broedparen.
49  Autobiografische notitie getiteld ‘Palmen en Krasnapolski’ in het familiearchief; H.P. Gorter, Ruimte 
voor natuur: 80 jaar bezig voor de natuur van de toekomst (’s-Graveland 1986) 200. 
50  F. Zwart, De Boschplaat: eeuwig bewegend landschap (Assen 2010) 89.
51  Dijkhuizen, Jac.P. Thijsse, 135-144; H.P. Gorter en J. van Dijk jr., Vijftig jaar natuurbescherming in 
Nederland: gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Vereeniging tot be-
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President-kerkvoogd en gemeenteraadslid

Philip vervulde ook op lokaal niveau bestuursfuncties. Een van die functies kwam 
voort uit de eeuwenlange traditie van verbondenheid tussen Eerde en de hervorm-
de gemeente van Ommen. De ‘heer van Eerde’ had al sinds de achttiende eeuw be-
moeienis met het kerspel (de kerkgemeente) Ommen en sinds 1825 had hij recht op 
de functie van president-kerkvoogd. Als zodanig kon hij predikanten, kosters en 
schoolmeesters ter benoeming voordragen, het zogenaamde recht van collatie. Phi-
lip nam de functie, die voor het leven was, op zich na de dood van Rudolf in 1913. 
Hij zou deze echter niet tot het einde van zijn leven vervullen, zoals we later nog 
zullen zien. 

Omstreeks 1916 startte Philip een politiek-bestuurlijke loopbaan in Ambt Om-
men door aldaar gemeenteraadslid te worden. Op latere leeftijd zou hij zeggen dat 
het een functie was ‘waarvoor ik nooit héél veel voelde’.52 Als we afgaan op de her-
inneringen van Philip, werd hij op een dag aangesproken door een van zijn pachters 
uit het Eerder Achterbroek (‘de oude Van de Vegte’).53 

Hij zei kalm weg: na het sterven van de baron [Rudolf – jd] heb ik uw stoel warm gehouden. 
En dat betekende dus dat ik op de volgende raadsvergadering moest komen, dus zonder er-
voor gestemd te worden. Mijn neef en hij stonden voor de Anti Revolutionaire Partij.54 

De herinneringen van Philip zijn hier niet correct, omdat bronnen vermelden dat 
Rudolf lid was van de Christelijk-Historische Unie (chu).55 De gemeenteraad van 
Ambt Ommen had echter geen banden met landelijke partijen.56 Bij de eerstvol-
gende verkiezingen in 1919 werd Philip gekozen ‘door een groep van de Neder-
lands Hervormde Kerk’.57 Hiermee bedoelde hij vermoedelijk de chu die voor-
al aanhangers had onder Nederlands Hervormden.58 Deze partij had de absolute 
meerderheid in de raad. Zijn lidmaatschap schuurde wel wat omdat Philip zich-
zelf beschouwde als een lid van The Church of England, de kerk waar zijn moe-

houd van natuurmonumenten in Nederland (Amsterdam 1956) 11-20; Gorter, Ruimte voor natuur, 12-
22; Van der Meulen, Het bedwongen bos, 127-135. 
52  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
53  Het gaat om J.R. van der Vegte sr. Zie G. Steen, Ommen in oude ansichten (Zaltbommel 1970) 6 en 
Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 16 juli 1913.
54  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).  
55  www.parlement.com/id/vg09ll43xszd/r_th_baron_van_pallandt_van_eerde, geraadpleegd op 6 no-
vember 2012.
56  I. Wormgoor, Ommen op de drempel van de moderne tijd: beelden uit de jaren 1890-1950 (Kampen 
1998) 117. 
57  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief); Provinciale Overijsselse en Zwolse 
Courant van 22 mei 1919. De krant verwijst naar ‘de partij van de Hervormde Kerk’.
58  De Christelijk-Historische Unie (chu) baseerde zich op Bijbelse grondslagen in protestantse zin, 
waarbij de overheid als dienares van God werd beschouwd. Ook de historische ontwikkeling van de staat 
moest een rol spelen bij het bestuur. De chu hechtte daarom zeer aan de band met het Huis van Oran-
je en gold als een van de meest koningsgezinde partijen. De chu kan worden beschouwd als een tamelijk 
los politiek verband van de wat deftiger hervormde Nederlanders, die voorstander waren van een krach-
tig gezag. Daarnaast had zij aanhang onder hervormde arbeiders, boeren, ambtenaren en middenstanders 
(www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vh8lnhrp8wtd, geraadpleegd op 6 november 2012).
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der aan verbonden was, alhoewel hij zelf in de Nederlandse Hervormde Kerk was 
gedoopt.59 De beëdiging van de gemeenteraadsleden vond plaats op 4 september 
1917.60 Voor moral support waren toen ook zijn moeder en zuster aanwezig.61 

Al direct in de eerste raadsvergadering die Philip bijwoonde, werd hij benoemd 
in een commissie die zich bezig moest gaan houden met de waterleiding in de 
buurtschap Beerze.62 Een maand later kwam de brandstofvoorziening van de scho-
len in de omgeving aan de orde. Philip toonde zijn betrokkenheid en verklaarde 
zich bereid samen met een ander raadslid de kosten voor het vervoer van het beno-
digde turf vanaf het turfschip naar de scholen te Nieuwebrug en Lemelerveld voor 
zijn rekening te nemen.63 Hij vestigde ook de aandacht op de weg over de Beerzer-
haar. Volgens hem zou die met wat hand- en spandiensten beter in orde gemaakt 
kunnen worden.64 Het verbeteren van wegen zou hij overigens vaker in de gemeen-
teraadsvergaderingen aan de orde stellen.65 In haar vergadering van 28 mei 1918 
wees de gemeenteraad Philip aan als lid van het stembureau in Beerzerveld.66 Zoals 
we later zullen zien, beëindigde Philip het raadslidmaatschap na ruim tien jaren in 
1928.67 

Geïnterneerde Britse officieren

Als lid van de gemeenteraad had Philip ook oog voor de schaarsteproblemen waar-
mee Nederland in de laatste jaren van de oorlog te kampen kreeg. Oorzaak was de 
blokkade van de havens door geallieerde troepen. Het doel hiervan was de eco-
nomie van de vijand te ontregelen en de effectiviteit van de Duitse marine en het 
Duitse leger te verzwakken. De blokkade zorgde voor hongersnood in onder meer 
Duitsland, Oostenrijk en Hongarije.68 Ook in Nederland waren de gevolgen merk-
baar. In augustus 1916 trad de Distributiewet in werking en kwamen rantsoenkaar-
ten in omloop voor melk, boter en vlees. Niet lang daarna volgden ook zeep, kof-
fie, groenten, aardappelen en kaas. In de strenge winter van 1917-1918 waren er 
veel voedselproblemen toen de rantsoenering verder werd beperkt, wat een welig 

59  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
60  Gemeentearchief Ommen, verslagen gemeenteraadsvergaderingen Ambt Ommen, vergadering 4 sep-
tember 1917.
61  Gastenboek van Eerde (familiearchief).
62  gao, verslagen gemeenteraadsvergaderingen, vergadering 4 september 1917.
63  Ibidem, vergadering 4 oktober 1917.
64  Idem.
65  Ibidem, vergaderingen 5 juli 1920 en 24 januari 1923.
66  Ibidem, vergadering 28 mei 1918.
67  Familiearchief; Nieuwe Rotterdamse Courant en Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 13 sep - 
tember 1928.
68  B.J.C. McKercher, ‘Economic warfare’ in: Strachan, The Oxford illustrated history of the First World 
War, 122-129 en 132; Algemeen Handelsblad van 7 januari 1919; Nieuwe Rotterdamse Courant van 12 no-
vember 1919; Provinciale Gelderse en Nijmeegse Courant van 19 november 1919; Leeuwarder Courant 
van 28 november 1919; Het Oosten: Hollands nieuwsblad voor algemeen belang van 12 december 1919; 
Algemeen Handelsblad van 7 januari 1920; Nieuwe Tilburgse Courant van 30 januari 1920.
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tierende zwarte markt tot gevolg had. Wie het zich kon veroorloven, kon op deze 
manier enigszins voorzien in het tekort aan essentiële levensbehoeften.69 In de ver-
gadering van de gemeenteraad van Ambt Ommen van 21 februari 1918 wees Philip 
‘op de ernst der tijden’ en gaf hij met nadruk in overweging ‘nu van het Rijk geen 
veevoeders te verwachten waren, de bewoners zoveel mogelijk op te wekken tot de 
verbouw van paardepenen en andere veevoedergewassen’.70 

Als heer van Eerde bood Philip tegen het einde van de oorlog onderdak aan 
Britse officieren die door de Duitsers krijgsgevangen waren gemaakt. Door tus-
senkomst van het Internationale Rode Kruis te Genève mochten Duitse officieren 
die door de Engelsen krijgsgevangen waren gemaakt, in het neutrale Zwitserland 
geïnterneerd worden. Op hun beurt werden Britse officieren die door de Duit-
sers krijgsgevangen waren gemaakt, in het neutrale Nederland geïnterneerd. Phi-
lip stelde in de maanden mei en juli 1918 kasteel Eerde open voor een aantal van 
hen.71 Meer adellijke families in de omgeving toonden zich bereid dat te doen, zo-
als de familie Bentinck op Schoonheten bij Raalte en de familie Sloet tot Oldhuys 
op De Beele te Voorst.72 Sommige officieren waren bekenden van Philip omdat hij 
hen voor het uitbreken van de oorlog tijdens een jacht had ontmoet.73 Vermoede-
lijk was dit ook de reden dat een aantal van hen in juli en september, toen de oorlog 
formeel ten einde was, nogmaals naar Eerde kwam. Als gastheer probeerde Philip 
het zijn gasten die uit een oorlogssituatie kwamen, zo goed mogelijk naar de zin te 
maken. 

Om de tijd te verdrijven, ging Philip met zijn Britse gasten jagen op de Groote 
Scheere bij Gramsbergen waar hij jachtrechten had. Het gelijknamige huis met 
landgoed was eigendom van Alexander W.F. baron van Voërst van Lijnden (1875-
1945).74 Philip en zijn gasten sliepen meestal in een hotel in het nabijgelegen Coe-
vorden ‘om ’s ochtends dichter bij dit eldorado te zijn (…) De eendentrek in de 
vroege ochtenden was wel het neusje van de zalm voor deze uitnemende schutters 
gedurende de maanden Oktober en November’.75 Het contact met een van deze 
Britse officieren, een tijdgenoot van Philip, was persoonlijker. Hij schreef Philip 
aangrijpende brieven over zijn beproevingen en de troost die hij putte uit zijn ge-
loof. Begin februari 1920 ontving Philip via de vader bericht van het overlijden van 
deze officier.76

69  Abbenhuis, The art of staying neutral, 110-111, 189-194, 216 en 219-222; H.W. von der Dunk, ‘Ne-
derland ten tijde van de eerste wereldoorlog’ in: Blok, Algemene geschiedenis der Nederlanden, deel 14, 
40-52; De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 1, 35-63; L.G.J. Verberne, Geschiedenis van Ne-
derland in de jaren 1850-1925. Deel ii (Utrecht 1957) 90-123.
70  gao, verslagen gemeenteraadsvergaderingen, vergadering 21 februari 1918.
71  Gastenboek van Eerde (familiearchief).
72  Brieven in het familiearchief van Britse officieren die op deze huizen verbleven. Sommige van hen 
kwamen vervolgens naar Eerde. Anderen waren reeds op Eerde geweest.
73  Autobiografische notitie getiteld ‘De jacht’ (familiearchief).
74  Nederland’s Adelsboek 15 (1917) 26.
75  Autobiografische notitie getiteld ‘De Jacht’ (familiearchief).  
76  Bericht van overlijden van kapitein Francis Hesketh Prichard (1888-1920). Hij overleed aan tyfus en 
werd begraven op de Britse begraafplaats in Novorossik in het zuiden van Rusland waar hij op een missie 
was (brieven van Prichard en de rouwkaart bevinden zich in het familiearchief).
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Wederom humanitaire hulp

Met het tekenen van het Verdrag van Versailles op 28 juni 1918 kwam een einde aan 
de Eerste Wereldoorlog. Na afloop van de oorlog ontstonden in Nederland ver-
schillende comités die slachtoffers van de hongersnood uit Duitsland en Centraal- 
en Oost-Europese landen naar ons land haalden. Onder hen waren duizenden jon-
gens en meisjes die vanwege hun slechte gezondheid enige tijd werden opgenomen 
in Nederlandse gezinnen.77 Daarnaast vertrokken tussen november 1919 en juni 
1920 namens het Nederlandse Rode Kruis lange goederentreinen naar Wenen en 
Boedapest met levensmiddelen, kleding, dekens en medicamenten.78 

Net zoals hij dat aan het begin van de oorlog deed, maakte Philip zich na de oor-
log verdienstelijk als vrijwilliger. Hij deed dit ook nu weer in zijn hoedanigheid 
van scout. Eind april 1920 vertrok hij vanuit Utrecht met een Hongaarse legertrein 
onder de vlag van het Rode Kruis naar Boedapest om Hongaarse kinderen te be-
geleiden die, na een periode van aansterken in Nederland, huiswaarts keerden.79 
Van de reis deed Philip verslag aan zijn moeder en in het blad De Padvinder.80 De 
reis duurde ruim een week en Philip trok veel op met de kinderen, die hem trots de 
Hollandse liedjes lieten horen die zij hadden geleerd.81 Philip sprak onder meer met 
twee meisjes die gedurende hun verblijf van vier maanden in Nederland ieder acht-
tien kilo waren aangekomen. Had de trein onderweg oponthoud, dan ging hij met 
de kinderen veldbloemen plukken.82 

Ondanks dat Philip het reisverslag in De Padvinder voor een jong lezerspubliek 
schreef, schuwde hij de beschrijving van schrijnende taferelen die hij had gezien 
niet. Uit zijn ooggetuigenverslag blijkt dat de reis voor hem, zelf in weelde grootge-
bracht, een hartverscheurende ervaring was.

Op een ochtend wakker wordende op een station even over de Oostenrijkse grens hoorde 
ik een menigte kinderstemmen en zag spoedig een groep kinderen rondom onze keuken-
wagon verzameld. Daar kregen zij enige droge korsten brood die waren overgebleven uit 
onze Hollandse voorraad waarvan wij gedurende de gehele reis hadden gebruikt. Geen 
van allen hadden kousen of schoenen aan en velen waren half naakt.83

77  Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad van 31 januari 1920; Nieuwe Rotterdamse Courant 
van 12 en 15 februari 1920; Haagse Courant van 13 februari 1920; Arnhemse Courant van 13 februari 1920; 
Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 12 juli 1920; Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant 
van 12 oktober 1920. 
78  H.Ch.G.J. van der Mandere, Het Nederlandsche Roode Kruis van 1917-1920 (Amsterdam 1921) 78-
90; Rombach, Nederland en het Rode Kruis, 73; Vereniging ‘Het Nederlandse Rode Kruis’, Het Neder-
landse Roode Kruis, 61-63; De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 1, 54-55; Algemeen Handels-
blad van 21 december 1919; Nieuwe Rotterdamse Courant van 10 en 21 december 1919 en 2 januari 1920; 
Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad van 21 december 1919; Provinciale Overijsselse en 
Zwolse Courant van 22 december 1919; De Telegraaf van 2 januari 1920. 
79  De Padvinder, juli 1920. 
80  Idem; brief van Philip aan zijn moeder gedateerd 28 april 1920 (familiearchief).
81  Autobiografische notitie getiteld ‘Met de kindertrein naar Budapest’, overdruk uit De Padvinder van 
juli 1920 (idem).
82  Idem.
83  Idem.
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Philip raakte geëmotioneerd door wat hij meemaakte. Het is een van de weinige 
keren dat hij zich in een autobiografische notitie uitliet over zijn gevoelens, die tot 
uitbarsting kwamen in Wenen waar het gezelschap een etmaal op een rangeersta-
tion moest blijven. De trein ‘was aldoor omringd door in ellende verkerende kin-
deren. Ik wil eerlijk bekennen dat ik voor de eerste maal sedert ik een kind was heb 
gehuild, toen ik in mijn wagon terugkwam. Hier in Wenen werd zelfs het gras ge-
kookt en gegeten’.84 De hongersnood trof de inwoners van Oostenrijk hard en Phi-
lip deed wat hij kon om te helpen. 

Wanneer je een vrouw een stukje brood geeft, begint deze dadelijk te schreien en kust ze 
je hand hetgeen ook door haar kinderen wordt gedaan (…) Na zulke ontmoetingen kun je 
dan ook nauwelijks je eigen eten door je keel krijgen.85 

Toch at Philip er zelf niet minder om. Iedere dag kreeg hij hetzelfde menu als de 
treincommandanten geserveerd. Daarnaast bakte de kok voor de lunch dagelijks 
een omelet, telkens op een andere manier bereid.86 Met het doel zijn moeder gerust 
te stellen, schreef hij haar dat hij waarschijnlijk de nodige ponden was aangekomen 
omdat de kok zo goed voor hem zorgde.87     

In Boedapest was de ontvangst in de ogen van Philip overweldigend. Voor hem was 
een kamer geregeld in het beste hotel dat de stad te bieden had. Het viel hem op dat de 
dienstboden geen kousen of schoenen meer hadden en op blote voeten rondliepen. 
Gedurende zijn tiendaagse verblijf kwamen iedere ochtend twee padvinders naar het 
hotel die Philip de hele dag hielpen als adjudanten. Hij voelde zich er ongemakkelijk 
bij omdat hij niet de enige was die iets voor de organisatie van de kindertrein had ge-
daan. Als verrassing was voor hem een bijeenkomst op touw gezet door (patrouille)
leiders van de padvinderij. Philip dacht dat hij alleen op de thee gevraagd werd en 
kwam daarom niet in zijn padvindersuniform.88 Dat bleek een faux pas te zijn, want de 
bijeenkomst was niet ‘intiem’ maar een echte happening voor de scouting ter plaatse. 

Op uitnodiging van een Hongaarse minister maakte Philip met een journalist, 
een medewerkster van het kindercomité en politiebeambten per auto een tocht naar 
enkele van de armste wijken van Boedapest. Hij zag dat door gebrek aan woningen 
de huisvesting ‘in één woord vreselijk’ was.89 In een klein kamertje met maar één 
bed sliepen twaalf en soms nog meer mensen. Zelden had een gezin meer dan twee 
kamertjes. Hij zag huizen bedekt met oud papier die na een regenbui doorweekt 
waren. Op alle rangeerstations in Boedapest stonden lange treinen. In iedere goede-
renwagon woonden ten minste een en soms wel drie tot vier gezinnen. Het waren 
met name officieren, artsen, advocaten en ingenieurs die voldoende geld bezaten 
om een wagon te huren.

84  Idem.
85  Idem.  
86  Brief van Philip aan zijn moeder gedateerd 28 april 1920 (familiearchief).
87  Idem.
88  Autobiografische notitie getiteld ‘Met de kindertrein naar Budapest’, overdruk uit De Padvinder van 
juli 1920 (idem).
89  Idem.
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Verder bezocht Philip een school, waar ruim vijfhonderd kinderen door een 
Amerikaans comité met een zeer kleine portie rijst met chocoladesaus werden ge-
voed. Alle kinderen begonnen gretig hun heerlijk bereide portie te eten, behalve 
een jongen van veertien jaar die stil met een leeg bord voor zich uit zat te staren naar 
zijn vijfjarige zusje dat aan dezelfde tafel tegenover hem zat. Hij had zijn eigen por-
tie bij die van zijn zusje gevoegd en had zelf die dag geen eten.90 Philip zorgde er-
voor dat de naam van de jongen genoteerd werd, zodat er alsnog voor gezorgd kon 
worden dat hij te eten kreeg. 

Tijdens zijn verblijf sprak Philip met de Hongaarse minister-president en een 
aantal Hongaarse ministers. Zij waren vol lof over Nederland onder meer vanwe-
ge een groot Nederlands landbouwplan om melkkoeien te sturen.91 Met name de 
minister-president en de minister van onderwijs verzochten Philip om hun speciale 
dank over te brengen aan de Nederlandse padvinders voor hun ijver. Aartsbisschop 
kardinaal J. Scernoch (1852-1927) vroeg Philip om de Nederlandse padvinders te 
zeggen dat hij hoopte dat God hen zou zegenen voor hun werk.92 Philip bracht ook 
een bezoek aan Horthy, de gouverneur van Hongarije, die in een enorm paleis, de 
Boedaburcht (Budai Vár), aan de Donau woonde.93 Zijn beide zonen zouden later 
als padvinders naar Nederland komen.94

De rol van scouting in de wederopbouw

Volgens Philip was scouting in Boedapest heel populair want bijna iedere school 
had een troeplokaal. Tijdens een vergadering met het hoofdbestuur van het Hon-
gaarse Rode Kruis sprak hij met de aanwezigen over het genereren van meer publi-
citeit voor de scoutingbeweging want Philip wilde, net zoals hij dat in Nederland 
deed, de gedachte van een scouting ‘broederschap’ nadrukkelijk uitdragen. Een van 
de padvinders liet hem niet veel later weten dat na Philips vertrek zijn idee opge-
pakt was door een van de kranten. Die zou wekelijks een padvindersrubriek gaan 
afdrukken ondanks de grote papierschaarste. 

Voor zijn vertrek naar Boedapest had Philip van een niet bij naam genoemde Ne-
derlandse padvinder ƒ 1.500,– gekregen. Dit bedrag gebruikte hij om voor zo’n 2.300 

90  Idem.
91  Idem; Nieuwe Rotterdamse Courant van 18 augustus 1920; Provinciale Gelderse en Nijmeegse Cou-
rant van 18 augustus 1920; Het nieuws van de dag voor Nederlands-Indië van 20 augustus 1920.
92  Autobiografische notitie getiteld ‘Met de kindertrein naar Budapest’ (familiearchief). Voor Scernoch 
zie www.catholic-hierarchy.org/bishop/bcsernoch.html, geraadpleegd op 7 januari 2013.
93  Miklós Horthy de Nagybánya (1868-1957) was van 1920 tot 1944 staatshoofd van Hongarije. Hij 
stamde uit de protestantse landadel en werd door conservatieve krachten in het land als een plaatsvervan-
ger aangesteld van de Habsburgse koning van Hongarije. In de Tweede Wereldoorlog werd hij een bond-
genoot van Hitler. Het wegvoeren van joodse Hongaren begon echter pas nadat Hongarije in 1944 door 
Duitsland was bezet en Horthy vrijwel niets meer had in te brengen (‘Hongaren eren Hitlers bondgenoot 
Horthy’ in de Volkskrant, 17 juni 2012; www.britannica.com/ebchecked/topic/272477/Miklos-Horthy, 
geraadpleegd op 7 januari 2013; A.L. Simon, Admiral Nicholas Horthy: memoirs (Safety Harbor 2000), ge-
raadpleegd via www.hungarianhistory.com/lib/horthy/horthy.pdf op 7 januari 2013).
94  Autobiografische notitie getiteld ‘Met de kindertrein naar Budapest’ (familiearchief).
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padvinders vanuit Boedapest en afdelingen in Oostenrijk een ‘heerlijke dag buiten’ 
te organiseren.95 Daarnaast had hij van een Amsterdamse patrouille levensmiddelen 
meegekregen. Die waren bijzonder welkom, vooral de bussen gecondenseerde melk 
die aan ernstig zieke padvinders werden uitgedeeld.96 Hij kreeg op zijn beurt van de 
scouts ‘enorme hoeveelheden’ briefkaarten en nog grotere aantallen postzegelverza-
melingen mee terug voor de ‘Hollandse broeders’.97 Op de laatste zondag van Phi-
lips verblijf in Boedapest, 9 mei 1920, werd een grote scout-manifestatie gehouden 
die hem ervan overtuigde dat de jeugdbeweging in Hongarije aan de vooravond van 
grote opbouw stond. Hij refereerde aan een universele wet: als alles gemakkelijk gaat, 
dan verslapt men. Alleen moeilijkheden die de mens te boven komt, versterken hem.98

Op zijn terugreis naar Nederland bleef Philip enkele dagen in Wenen. In zijn 
ogen was de toestand daar slechter dan in Hongarije. Ook hier zag hij veel ellen-
de, waaronder kinderen van zes jaar oud die nog geen twaalf kilo wogen, amper de 
helft van het gemiddelde gewicht van een kind op die leeftijd.99 Hij deed daarom 
een oproep in zijn artikel in De Padvinder voor de onmiddellijke zending van ge-
condenseerde melk.100 Hij bezocht een uit 1528 daterend kasteel genaamd Wildegg, 
dat ter beschikking van een Weense padvinderstroep was gesteld.101 Philip maakte 
een spooroefening van deze groep mee die zich uitstrekte over enorme afstanden in 
de bergen en waaraan zo’n zestig scouts deelnamen. Het eten dat de scouts na hun 
oefeningen nuttigden, was een geschenk van Deense scouts. Zelf had Philip voor de 
patrouilleleiders Engelse uniformen meegebracht en hij riep zijn lezers op om pad-
vindersattributen als hoeden en shirts, oud of nieuw, mee te sturen met een Rode 
Kruistrein naar Wenen of Boedapest. Vanuit Wenen keerde Philip rechtstreeks 
naar Nederland terug, een reis van zo’n kleine dertig uur.102 

Gidsfiguren

Gaandeweg de Eerste Wereldoorlog zien we Philips houding veranderen. Aan het 
begin van de oorlog ging hij uit een hang naar avontuur zonder toestemming de 
grens met België over. Hij wilde de oorlog zelf ondergaan. Daarna, in de loop van 
de oorlog, hoorde hij van Britse officieren ooggetuigenverhalen over de vele ver-
schrikkingen aan het front. Na de vredessluiting zag hij met eigen ogen de schrij-
nende omstandigheden waarin onschuldige burgers en kinderen in Hongarije en 
Oostenrijk ten gevolge van de oorlog terecht waren gekomen. Die ervaringen leid-
den tot een nieuwe fase van herbezinning op het leven. Steeds meer ging Philip zich 

95   Idem.
96   Idem.
97   Idem.
98   Idem.
99   Idem.
100  Idem.
101  Idem.
102  Brief van Philip aan zijn moeder Edith  gedateerd 28 april 1920 (idem).
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richten op een idealistisch streven naar algemene verbroedering. Daarin had hij een 
grote rol toebedacht aan zowel scouting als aan de bescherming van flora en fauna. 

Omdat Philip geen hoger onderwijs had gevolgd, beschikte hij niet over een net-
werk van oud-studiegenoten. Wat we in deze fase van zijn leven zien, is dat Philip, 
soms op eigen initiatief, maar meestal door anderen, een aantal gidsfiguren koos 
om zich mee te identificeren. De belangrijkste was Baden-Powell, de bedenker van 
scouting. Hij zette Philip op het spoor van sociaal werk voor jongeren. Scouting 
bracht Philip ook in kringen van gelijkgestemden. Een tweede gidsfiguur was de 
onderwijzer en natuurbeschermer Thijsse. Hij speelde een rol van betekenis in de 
ontwikkeling van het natuurbeschermingsideaal van Philip, door hem voor te dra-
gen als bestuurslid van Vogelbescherming en Natuurmonumenten. 

De Leidse rechtenstudent J.J. (Koos) van der Leeuw (1893-1934) werd in deze 
jaren een derde gidsfiguur. Philip leerde hem kennen via de padvinderij.103 In 1914 
was Van der Leeuw lid geworden van de Nederlandse afdeling van de Theosofische 
Vereniging. Deze vereniging streefde naar het vormen van een universele broeder-
schap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huids-
kleur. Daarnaast richtte hij in 1918 tijdens zijn studententijd met een aantal gelijk-
gestemden van eveneens (zeer) gegoeden huize de Praktisch Idealisten Associatie 
(pia) op.104 De ontmoeting met Van der Leeuw zou Philip nadrukkelijk op het pad 
naar een algemene broederschap zetten. 

103  Koos van der Leeuw was de zoon van een van de erven van de Rotterdamse firma Wed. J. van Nelle, 
groothandel in koffie, thee en tabak. Zie S. Lokin, ‘Het Sterkamp: een tuinstad. Het landgoed Eerde en 
Krishnamurti’ in: H. van der Kroft (eindred.), Waarheid zonder weg. Honderd jaar Krishnamurti (Den 
Haag 1995) 71; G.J. Harmsen, Blauwe en rode jeugd: een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse 
jeugdbeweging tussen 1853 en 1940 (Assen 1961) 438.
104  Theosofia 109:3 (2008) 124; Harmsen, Blauwe en rode jeugd, 239; D. Hooghiemstra, De geest in dit 
huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke 1884-1966, (Utrecht 2013) 101; Van der 
Kroft, Waarheid zonder weg, 52; Mreijen, De rode jonker, 43-52; H. Renders, Wie weet slaag ik in de 
dood. Biografie van Jan Campert (Amsterdam 2004) 88-91; Montijn, Hoog geboren, 268. Laatstgenoemde 
bron werd door Jolande Withuis aangehaald in Juliana. Vorstin in een mannenwereld.  Zij vermeldt in de 
eerste druk van haar boek dat Philip de oprichter was van de pia. Dit is echter niet juist (J. Withuis, Juli-
ana. Vorstin in een mannenwereld (Amsterdam 2016) 86).
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vi Wereldbroederschap 

De Eerste Wereldoorlog had zoals overal in Europa ook in Nederland een diepe 
bezorgdheid teweeggebracht over het peil van de eigentijdse Europese bescha-
ving. Velen begonnen een zoektocht naar nieuwe waarden in een moderniseren-
de wereld. Ondanks dat ons land neutraal was gebleven, leidde de ‘barbarij’ van 
de oorlog tot wat cultuurhistorica Marjet Brolsma ‘een regeneratie van de cultuur’ 
noemt.1 Dat Nederland de oorlog vanaf de zijlijn had gadegeslagen, was bepalend 
voor de optimistische, pacifistische en ethisch-religieuze manier waarop deze cul-
turele vernieuwingsdrang werd ingevuld. De historicus Ger Harmsen sprak in dit 
verband over ‘humanitair idealisten’, dat wil zeggen mensen die met elkaar een on-
vrede deelden over de liberaal-burgerlijke maatschappij waaruit zij voor het groot-
ste deel zelf afkomstig waren.2 

Veel humanitair idealisten kwamen vanuit filosofische of religieuze overtuiging 
tot een politiek standpunt, gedreven door de behoefte aan een heroriëntatie op het 
traditionele christendom en het dogmatisch beleden socialisme.3 Brolsma spreekt 
van een ‘humanitaire beweging’, een relatief kleine en elitaire stroming die deel uit-
maakte van bredere bewegingen in de maatschappij zoals pacifisme en verlangen 
naar een internationale verbroedering.4 De humanitaire beweging situeert zij bui-
ten de vier zuilen (die van de rooms-katholieken, de orthodoxe protestanten, de 
sociaaldemocraten en de liberalen of vrijzinnigen), die kenmerkend waren voor de 
Nederlandse maatschappij in het interbellum.5 Naast deze vier grote zuilen bevon-
den zich allerlei kleine, actieve geloofsgroepen, ooit door de historicus Jan Romein 
aangeduid als ‘kleine geloven’.6 Philip raakte in de jaren tussen de beide wereldoor-
logen bij een daarvan betrokken. Het omarmen van een geloofsgroep buiten de zui-
len vond vermoedelijk niet veelvuldig plaats binnen de Nederlandse adel. Toch was 

1  Brolsma, Het humanitaire moment, 13-18.
2  Harmsen, Blauwe en rode jeugd, 173-174.
3  Brolsma, Het humanitaire moment, 5-9.
4  Ibidem, 13-18. Het gaat om een historische constructie achteraf, want de aanhangers van de beweging 
zelf hadden niet altijd het gevoel deel uit te maken van eenzelfde, ‘vastomlijnde’ club. 
5  De begrippen verzuiling, zuilen en verzuildheid zijn standaardbegrippen in de sociologie, politicolo-
gie en geschiedenis. Overeenstemming over de definitie van verzuiling is er feitelijk nooit geweest. Tegen-
woordig wordt vrij algemeen het beginpunt van de verzuiling gesitueerd rond 1880, dus ruim voor het in-
terbellum (J. van Eijnatten en F. van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum 2005) 303; P. de 
Rooy, Republiek der rivaliteiten: Nederland sinds 1813 (Amsterdam 2002) 177-179).
6  J. Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen (Leiden 1967) 857.
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Philip niet de enige binnen aristocratische kringen die dat wel deed.7 Evenmin was 
hij de enige binnen de familie.8

In het interbellum manifesteerde zich volgens de historicus Piet de Rooy een ver-
anderende houding ten opzichte van de jeugd. Toen ontstond een karakteristieke 
eigenschap van de twintigste eeuw: de jongerencultuur zien als de barometer waar-
aan de toekomst viel af te lezen.9 Juist in deze periode werd het verenigingsleven 
onder jongeren met succes bevorderd en aangeprezen. Ruim eenderde van alle jon-
geren was betrokken bij een of andere jeugdvereniging. Aan de wieg van de religi-
eus-ethische jongerenbeweging pia (Praktisch Idealisten Associatie) stond de al 
genoemde Koos van der Leeuw. De pia was een typische representant van de ‘hu-
manitair idealisten’ en was sterk gericht op persoonlijke levenszuivering door ge-
heelonthouding en vegetarisme.10 De twee belangrijkste idealen waren ‘de mens-
heid te dienen in plaats van eigen eer en voordeel na te jagen’ en ‘onze lagere natuur 
beheersen in plaats van haar onbeteugeld te laten’.11 De beweging had een pacifisti-
sche inslag en richtte zich in de eerste plaats op de jongeren die zij als de drager van 
de nieuwe geest zag. 

Gestart onder Leidse studenten verbreidde de pia zich over het hele land en 
vormde in circa twintig plaatsen afdelingen. Hoezeer ook bedoeld om sociale te-
genstellingen te overbruggen, trok de pia in hoofdzaak studenten.12 Uit afkeer van 
de gewone gang van zaken in partijen en verenigingen koos de pia een ongebruike-
lijke organisatievorm. Zij kende geen bestuursleden die werkten en leden die toe-
keken, maar alleen leiders en medewerkers. Stemmingen over zaken en personen 
werden niet gehouden: men probeerde door onderlinge besprekingen tot overeen-
stemming te komen. Van geschreven reglementen en statuten wilde de pia niets 
weten. De omvang van de beweging liet zich hierdoor moeilijk schatten.

7   Zie bijvoorbeeld de studies van Brolsma naar het soefisme in Nederland en van H.D. de Loor naar de 
sociaal-religieuze Oxfordgroep (Brolsma, Het humanitaire moment, 190; De Loor, Nieuw Nederland 
loopt van stapel). Brolsma voert in haar dissertatie de Katwijkse Hubertus Paulus baron Tuyll van Seroos-
kerken op. De Loor belicht de rol van de adellijke familie Van Heeckeren van Kell-Bentinck en die van 
Frits baron van Wassenaer en zijn vrouw. Zie ook: J.G.A. de Hond, Verlangen naar het Oosten: oriënta-
lisme in de Nederlandse cultuur, ca. 1800-1920 (Leiden 2008) 344-346; Y.B. Kuiper, ‘Bekering op de bui-
tenplaats – Adel, religie & biografie in het interbellum’ in: De Baar, Kuiper en Renders (red.), Biografie & 
religie, 107-129.
8   Zijn verre nicht Charlotte van Pallandt (1898-1997) voelde zich aangetrokken tot het soefisme. Ze 
groeide op in Schaarsbergen op het landgoed Vrijland. In 1919 trouwde ze met de diplomaat Joachim 
Adolph Zeyger graaf van Rechteren Limpurg (1893-1943). Het paar vestigde zich in Bern, maar na een hu-
welijk van vier jaar pakte Charlotte haar koffers en werd later een gevierd beeldhouwster. Met haar zelfge-
kozen naam Mussavira, wat ‘goddelijke kunst’ betekent, werd zij in 1941 leerling van de Soefi-beweging 
in Katwijk (Nederland’s Adelsboek 89 (2000-2001) 317-320; gesprek met mevrouw J. Haverkorn van Rij-
sewijk op 23 oktober 2018; nrc van 14 januari 1994 (www.nrc.nl); www.biografischwoordenboekgelder-
land.nl/bio/3CharlotteDorotheebaronesvanPallandt).
9   De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 173-174.
10  A. Viruly, ‘J. Krishnamurti – Een astronaut’ in Mannen (Den Haag 1980) 201-202; www.kb.nl/dos-
siers/schrijvers/adriaan-viruly-1905-1986, geraadpleegd op 6 juni 2013; Renders, Wie weet slaag ik in de 
dood, 88-91.
11  Harmsen, Blauwe en rode jeugd, 239-243; Brolsma, Het humanitaire moment, 113-121.
12  Mreijen, De rode jonker, 44; Harmsen, Blauwe en rode jeugd, 239-243. 
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De ideeën van de pia vonden hun neerslag in het maandblad Praktisch Idealisme 
dat later omgedoopt werd tot Regeneratie en waarin ook aandacht werd besteed 
aan onderwerpen als kunst, opvoedkundige zaken, de vredesbeweging en anti-vivi-
sectie. Het blad was vooral bedoeld om het gemeenschapsgevoel te versterken. Be-
wegingen waaraan de pia zich verwant voelde, konden in het blad publiceren. Zo 
stonden er artikelen in over de padvinderij, want de pia koesterde niet de gebrui-
kelijke aversie die een lid van een vrije jeugdbeweging had tegen de padvinderij met 
zijn volwassen leiders.13 Vermoedelijk viel dit te verklaren door het gegoede milieu 
waaruit zowel de pia als de padvinderij voortkwamen. Bovendien liet het naoor-
logse idealisme de padvinderij niet onberoerd. Van der Leeuw hield lezingen over 
het praktisch idealisme en vond bij de scouts ‘krachtige instemming’, lezen we in 
een artikel in De Padvinder uit 1919.14 In de ogen van Harmsen deed de pia in ver-
schillende opzichten denken aan een vorm van spirituele padvinderij.15

Van der Leeuw bezocht Philip op Eerde voor het eerst in augustus 1919, een jaar 
nadat de pia het levenslicht zag. Naar de inhoud van hun gesprek kunnen we al-
leen maar gissen. Later zal blijken dat Philip in de jaren erna een aantal opmerke-
lijke beslissingen nam. In ieder geval gaven de vrij abstracte idealen van de pia over 
het opbouwen van een nieuwe, gezonde samenleving vanuit het motto ‘God lief te 
hebben in onze naasten, hem te dienen in ons werk’, Philip voldoende reden om 
de vereniging te faciliteren en een terrein ter beschikking te stellen waar een kamp 
kon worden gehouden. Het eerste pia-kamp vond plaats in juli 1920 en als spreker 
was Frederik van Eeden uitgenodigd, een lichtend voorbeeld voor de literair be-
langstellenden binnen de pia.16 De aanwezigen lazen met elkaar het werk van onder 
meer de Indiase dichter Rabindranath Tagore, dat door Van Eeden in het Neder-
lands vertaald was.17 Van Eeden zag Tagore als de belichaming van het dichterschap 
waarnaar hij zijn hele leven had gestreefd en als de persoon die het decadente en 
versplinterde West-Europa de wijsheid kon geven die het zelf niet meer kon op-
brengen.18 

13  Harmsen verstaat onder ‘vrije jeugdbeweging’: een ‘specifieke, aan bepaalde omstandigheden gebon-
den, jeugdbewogenheid die in uiterste consequentie, uit onbehagen over de maatschappelijke toestanden 
en verhoudingen, een verlangen inhield naar een nieuwe mens en een nieuwe gemeenschap’. Deze bewe-
ging kenmerkte zich ‘in zijn optimale vorm door een zich afgrenzen van en soms zelfs door een verzet 
tegen de oudere generatie en derhalve door het niet accepteren en dus ontbreken van volwassen leiders’ 
(Harmsen, Blauwe en rode jeugd, 3).
14  Hoe sterk het jeugdidealisme doorwerkte in de padvinderij wordt onder meer zichtbaar in het defini-
eren van scouting als ‘een streven om door innerlijke vernieuwing (…) te komen tot een betere samenle-
ving die gegrondvest is op samenwerking en op broederschap’. Zie Harmsen, Blauwe en rode jeugd, 438. 
15  Ibidem, 364-365. In het voorwoord van het boek The fire of creation van J.J. (Koos) van der Leeuw uit 
1925 schreef de vierde president van de Theosofische Vereniging C. Jinarājadāsa: ‘Fully characteristic of 
the coming Day of Brahmā [vrij vertaald, de komst van de Wereldleraar – jd] is the Boy Scout Movement, 
with its Internationalism, its creedlessness, and above all its emphasis on action’ (J.J. van der Leeuw, The 
fire of creation (Adyar 1925) vii). Dit boek bevindt zich in Philips bibliotheek.
16  Renders, Wie weet slaag ik in de dood, 92.
17  Harmsen, Blauwe en rode jeugd, 239-243; J. Fontijn, Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van 
Eeden vanaf 1901 (Amsterdam 1996) 312-318 en 483-486; Brolsma, Het humanitaire moment, 194-197.
18  Fontijn, Trots verbrijzeld, 314.
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In het gastenboek van Eerde bevindt zich een bedankbrief met daarop een tach-
tigtal namen van de bezoekers aan het pia-kamp (zogenaamde ‘Pianezen’).19 Philip 
kreeg deze brief omdat hij te ziek was om de dankbetuiging voor zijn ‘bereidwillige 
hulp’ persoonlijk in ontvangst te nemen. In de brief vinden we de naam van onder 
meer de dichter R.Th. (Jan) Campert (1902-1943). Volgens zijn biograaf Hans Ren-
ders ontmoette Campert tijdens het kamp een clubje jonge mensen waarvan moei-
lijk uit te leggen was wat hen bond.20 Het waren onder meer vegetariërs, toen nog 
linkse sociaaldemocraten en adepten van de spiritualist en voormalig Frederik van 
Eeden-kompaan Felix Ortt. Een andere bezoeker was Marinus van der Goes van 
Naters, advocaat, sdap-politicus en natuurbeschermer. Hij had het denkbeeld om-
armt dat intellectuele jongeren een richtinggevende taak in de maatschappij hadden 
en bij uitstek geschikt waren deze rol op zich te nemen.21 

Aanvankelijk had ook de Nederlandse pedagoog Kees Boeke (1884-1966) con-
tacten met de pia. Hij nam echter niet aan het kamp deel. Boeke wilde in tegen-
stelling tot de pia een open beweging die voor iedereen toegankelijk was. Zijn 
streven leidde tot de ‘Bilthovense Beweging’ die in 1922 de naam Gemeenschaps-
leiding Bilthoven kreeg en een gemeenschap wilde nastreven los van organisatie- en 
dwangmiddelen van de staat.22 Boeke organiseerde onder meer congressen voor 
internationale verzoening en samenwerking. Philip had interesse in de denkbeelden 
van Boeke en abonneerde zich als een van de eersten op het ‘Gemeenschapsblad’.23 

Na het eerste kamp kwam de pia vaker terug op Eerde voor samenkomsten. Niet 
iedereen was hier gelukkig mee. Zo had G. Paarhuis, wethouder van Stad Ommen 
en kerkvoogd van de hervormde gemeente, al in een vroeg stadium morele bezwa-
ren tegen het kamperen van de pia op het terrein waarvan president-kerkvoogd 
Philip eigenaar was. In 1922 wees hij Philip tijdens een vergadering van de kerk-
voogdij op de ‘onbehoorlijke klederdracht van de vrouwelijke leden der Practi-
schen Idealisten Associatie’.24 Philip antwoordde dat hij al enkele voorzieningen 
had getroffen, maar niet duidelijk is welke. De pia hield in 1929 voor de laatste keer 
een kamp op Eerde. Het tijdschrift Regeneratie verscheen voor het laatst in decem-
ber 1931, waarna de pia een stille dood stierf. De oprichters hadden de pia inmid-
dels verlaten en hun opvolgers konden de jongerenbeweging onvoldoende dragen.25 

19  Familiearchief.
20  Renders, Wie weet slaag ik in de dood, 92.   
21  Mreijen, De rode jonker, 44.
22  www.iisg.nl/archives/en/files/b/arch00065full.php, geraadpleegd op 6 juni 2013.
23  Hooghiemstra, De geest in dit huis is liefderijk, 101.
24  Wormgoor, Ommen op de drempel van de moderne tijd, 95. 
25  www.iisg.nl/archives/en/files/p/arch01078.php, geraadpleegd op 6 juni 2013; R.J. Adriaansen, 
‘Voorvechters van regeneratie. Geschiedbeeld en toekomstverwachting in de Praktisch Idealisten Asso-
ciatie (1919-1931)’ in: bmgn – Low Countries Historical Review 131 (2015) 53; Harmsen, Blauwe en rode 
jeugd, 242-243.     
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Theosofische Vereniging en de Orde van de Ster in het Oosten

Philip was zelf ontvankelijk voor het gedachtegoed van de Theosofische Vereni-
ging, een filosofisch-religieuze beweging die zich buiten de vier grote zuilen be-
vond.26 De opkomst van de theosofie in Nederland paste in een algemene groeiende 
belangstelling voor het occulte die vanaf de laatste helft van de negentiende eeuw 
zichtbaar begon te worden. De centrale figuur in de Theosofische Vereniging, die 
in 1875 in de Verenigde Staten was opgericht, was Helena Blavatsky (1831-1891).27 
In de theosofie zoals Blavatsky die uitdroeg, werden allerlei religieuze concepten, 
occulte boeken, teksten uit India, Tibet en het oude Egypte, exotische termen en 
speculaties over verloren gegane continenten bij elkaar gehouden alsof het om een 
‘ideologisch conglomeraat’ ging.28 Cruciaal hierbij was het concept van de zoge-
naamde Meesters of Mahatma’s, een soort collectief van spirituele wezens in een 
complexe kosmologie.  

Theosophia, goddelijke wijsheid, stond in de beleving van Blavatsky voor de 
werking van het heelal waarvan de mens een onafscheidelijk deel uitmaakte. Het 
belangrijkste verschil tussen de traditionele theosophia, gegrondvest in de christe-
lijke traditie, en de moderne variant van Blavatsky betrof haar omarming van het 
oosterse gedachtegoed. Blavatsky’s theosofie was geworteld in het negentiende-
eeuwse occultisme. Ze citeerde op selectieve wijze biologen, geologen, archeolo-
gen, historici, natuurkundigen en filologen om religieuze verschijnselen die tot dan 
toe onverklaarbaar waren gebleken, met behulp van wetenschappelijke bevindin-
gen te ‘bewijzen’.29 De Theosofische Vereniging kende geen vastomlijnde leer of 
dogma’s. Wel waren er drie algemene doelstellingen waarvan er een bindend was: 
het vormen van een kern van de algemene broederschap der mensheid zonder aan-
zien van ras, geslacht, kaste of kleur.30 

De vereniging ontwikkelde een aantal thema’s die als uitgangspunt konden die-
nen voor de persoonlijke geestelijke ontwikkeling van haar leden. Een daarvan was, 
kort samengevat: alle religies zijn in essentie één en komen voort uit een gemeen-
schappelijke bron en achter de ons bekende wereld bestaan meer gebieden die voor 

26  In dit kader gebruik ik de definitie van godsdiensthistoricus Mircea Eliade die theosofie definieert 
als ’a part of a broader religious phenomenon known as esotericism that is concerned primarily with the 
knowledge of the hidden mysteries of divinity’ (Eliade, The encyclopedia of religion, 465). 
27  Een reconstructie van het leven van Helena Petrovna Blavatsky-von Hahn vanuit literatuuronder-
zoek kende twee uitersten. Het ging ofwel om hagiografieën, ofwel om zogenaamde ‘debunking’-lite-
ratuur. Ik heb voor de beschrijving van Blavatsky’s theosofie vooral gebruik gemaakt van O. Hammer, 
Claiming knowledge. Strategies of epistemology from theosophy to the new age (Leiden 2004) 59-63, 111-
113, 218-225 en 256-259; J. Godwin, ‘Blavatsky and the first generation of theosophy’ in: O. Hammer en 
M. Rothstein (red.), Handbook of the Theosophical Current (Leiden 2013) 15-31; P. Heelas, The new age 
movement. The celebration of the self and the sacralization of modernity (Oxford 1999) 27, 44-45 en 91.
28  Zie G.D. Chryssides, Exploring new religions (Londen 1999) 88. Zie ook H.P. Blavatsky, De sleutel tot 
theosophie: een duidelijke verklaring, in den vorm van vraag en antwoord, van de zedeleer, wetenschap 
en wijsbegeerte, voor welker studie de Theosofische Vereeniging gesticht werd (’s-Gravenhage 1912) 1-3.
29  M. Bax, Het web der schepping.Theosofie en kunst in Nederland van Lauweriks tot Mondriaan (Am-
sterdam 2006) 55-59 en 66; Hammer en Rothstein, Handbook of the Theosophical Current, 9.
30  Zie onder meer Bax, Het web der schepping, 85.
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ons onzichtbaar zijn. Volgens de theosofie doorloopt de mens een kringloop van 
incarnaties en volgt daarbij in geestelijke vrijheid zijn eigen authentieke weg naar 
de waarheid die hem door geen enkel religieus stelsel door middel van specifieke 
dogma’s ontnomen kan worden.31 Bemiddelde burgers, Indische Nederlanders en 
in het westen opgeleide Indonesiërs vonden in de theosofie alternatieve vormen van 
zingeving. Ook een beeldend kunstenaar als Piet Mondriaan (1872-1944) liet zich 
door het theosofische gedachtegoed inspireren.32  

De interesse van Philip in de theosofie met de idealistische denkbeelden over de 
te vestigen wereldbroederschap ging zo ver dat hij zich een maand na het bezoek 
van Van der Leeuw aan Eerde aanmeldde als lid van de theosofische loge in Was-
senaar.33 Van der Leeuw lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld bij het nemen 
van deze stap gelet op het feit dat hij de aanmelding van Philip mede onderteken-
de. Kort daarna bezocht Philip een meeting van de Theosofische Vereniging in de 
Mortimer Hall te Londen.34 Negen jaar later vertelde hij een journalist dat hij daar 
toen tegelijk met een voor hem onbekende persoon de zaal binnenkwam.35 Hij be-
titelde deze als ‘Hindoe’ en was ‘buitengewoon’ getroffen door zijn uiterlijk. Naar 
eigen zeggen wist Philip niet wie deze jongeman was. Dat is opmerkelijk omdat 
deze ‘Hindoe’ een belangrijke figuur voor de theosofen was en het daarom niet 
voor te stellen is dat Van der Leeuw met Philip niet over de toen 24-jarige Jiddu 
Krishnamurti had gesproken. De Indiër werd door de toenmalige leiding van de 
Theosofische Vereniging, de feministe Annie Besant (1847-1933) en de anglicaanse 
priester Charles Webster Leadbeater (1847-1934), gezien als het ‘voertuig’ met be-
hulp waarvan een nieuwe wereldleraar zich zou gaan manifesteren. 

Besant, die tevens aan het hoofd stond van de scoutingbeweging in India, had 
in 1908 een geruchtenstroom op gang gebracht dat een nieuwe wereldleraar zou 
incarneren, dat wil zeggen opnieuw zou komen wonen in een menselijk lichaam. 
Deze wereldleraar was volgens haar al eerder naar de aarde gekomen in de per-
sonen van de Hindoe godheid Krishna en Jezus Christus. Besant combineerde 
hier de eschatologie uit het christendom, de verwachting van de terugkomst van 

31  R.D.C. Jansen, Een kern van broederschap: 100 jaar theosofische vereniging in Nederland 1897-1997 
(Amsterdam 1997) 11-12; Bax, Het web der schepping, 61.
32  Bax, Het web der schepping, 254-324; H. Janssen, Piet Mondriaan. Een nieuwe kunst voor een onge-
kend leven. Een biografie (Amsterdam 2016) 236.
33  Philip werd op 30 september 1919 als lid ingeschreven onder nummer 78221. Zijn aanmelding werd 
ondertekend door Koos van der Leeuw en A. van Asbeck-van Pallandt (e-mail van Marty Bax de dato 
4 september 2006). Adolphine Jacqueline Louise barones van Pallandt (1865-1950) stamt uit de tak Wes-
tervoort. In 1917 trouwde zij met Gerard Carel baron van Asbeck die werkzaam was voor de Algemene 
Rekenkamer (Nederland’s Adelsboek 28 (1930) 257-259).
34  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief); Twents Zondagsblad (wekelijkse bij-
lage van het Dagblad van het Oosten) van 2 juni 1968. Volgens een website met theosofische pamfletten 
uit de jaren 1891-1932 vond slechts een bijeenkomst plaats in de Mortimer Hall en wel op 3 oktober 1919: 
‘1919 Study and Practice. Lecture of October 3, 1919: Mortimer Hall, London. Blavatsky Lodge Transac-
tions, no. 3’ (www.kurtleland.com/annie-besant-shrine/pamphlets/61-x-theosophical-pamphlets-1891- 
1932, geraadpleegd op 7 september 2016). 
35  Overgenomen uit een interview met Philip dat verscheen in het Algemeen Handelsblad, bijvoegsel van 
zaterdag 17 maart 1928.
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Jezus, met boeddhistische verwachtingen 
door hem de naam Maitreya (de naam van 
de toekomstige Boeddha) te geven. Vol-
gens Besant en Leadbeater verbleef Mai-
treya in een hele verfijnde fysieke vorm 
in de Himalaya en kon hij de harde vi-
braties van het aardse leven niet verdra-
gen. Vandaar dat hij een ongerepte disci-
pel, ‘een voertuig’, nodig had die hem zou 
toestaan bezit te nemen van zijn lichaam 
en te spreken door zijn mond.36 Leadbea-
ter ‘ontdekte’ Krishnamurti, zoon van een 
brahmaan uit een strenge kaste in Manda-
palle in Madras, het toenmalige Brits-In-
dië, in 1909 toen hij op het strand van de 
Indische Oceaan aan het spelen was met 
zijn broertje Nitya (1898-1925). Vanwege 
zijn pure aura zag Leadbeater in hem het 
geschikte ‘voertuig’.37

Om de boodschap over de komst van 
deze wereldleraar te verspreiden, die als een ‘ster in het oosten’ zou verrijzen, zich 
via Krishnamurti zou manifesteren en een nieuwe religie en een nieuwe beschaving 
zou brengen, werd op 11 januari 1911 in India The Order of the Star in the East op-
gericht. Krishnamurti stond aan het hoofd van de Orde, die net als de Theosofische 
Vereniging over de hele wereld vertakkingen moest krijgen zodat de nieuwe we-
reldleraar overal bij zijn komst een groep getrouwen zou ontmoeten die hem wel-
willend zou ontvangen en naar zijn leringen wilde luisteren. De Orde kende geen 
reglementen. Wel was er een Ordeteken, een zilveren vijfpuntige ster in de vorm 
van een dasspeld, hanger of broche die de leden zoveel mogelijk zichtbaar moesten 
dragen.38 

36  C. Wessinger, ‘The second generation’ in: Hammer en Rothstein, Handbook of the Theosophical Cur-
rent, 38.
37  Deze ‘ontdekking’ is merkwaardig omdat Leadbeater enkele jaren daarvoor al een andere jongen uit-
verkoren had om het ‘voertuig’ te worden: Hubert van Hook, de toen dertienjarige zoon van de secretaris-
generaal van de Theosofische Vereniging in Amerika, Weller van Hook. Na enige tijd bleek echter dat de 
Meesters zich volgens Leadbeater hadden ‘bedacht’. Geen blanke, Amerikaanse jongen maar een donkere, 
oosterse jongen was de ‘ster uit het oosten’ (M. Lutyens, Krishnamurti, jeugd en bewustwording (Deven-
ter 1976) 48). Volgens Lutyens zwoer Hubert van Hook later tegenover Besant dat Leadbeater hem mis-
bruikt had. Deze getuigenis trok hij nooit in. Lutyens stelde dat de verklaring gedaan werd in een tijd dat 
de jongeman heel afgunstig was. Daardoor achtte zij hem niet geheel betrouwbaar (ibidem, 52).
38  Overgenomen uit een ongedateerde folder Orde van de Ster in het Oosten (kdsc). Een aantal jaren 
later zou Krishnamurti zich negatief uitlaten over dit uiterlijk vertoon. In 1925 schreef hij in het januari-
nummer van The Herald dat degenen die alleen een speldje droegen en zich lid van de Orde van de Ster 
noemden, waren als mensen die een boekje vol betaalcheques hadden maar geen bankrekening (zie ook 
Lutyens, Krishnamurti, jeugd en bewustwording, 217).

Krishnamurti (Nieuwsblad van het Noor-
den, 31 juli 1936). 
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Wie toegelaten wilde worden tot de Orde moest een beginselverklaring aanvaar-
den. Deze kwam erop neer dat een lid zijn best deed dagelijks een deel van zijn tijd 
te wijden aan de voorbereiding van de komst van de nieuwe leraar en om toewij-
ding, standvastigheid en mededogen tot de voornaamste kenmerken van het dage-
lijks leven te maken.39 Het officiële orgaan van de Orde van de Ster in het Oosten 
was de Herald of the Star, een geïllustreerd maandblad. Verscheidene landen had-
den ook een eigen nationaal orgaan; in Nederland was dit De Ster, ook wel Sterbul-
letin genoemd. 

Veranderende geesteshouding

Philip, inmiddels dertig jaar oud en nog altijd ongehuwd, bevond zich na de Eerste 
Wereldoorlog in een fase van herbezinning op het leven. De uitkomst van dit pro-
ces was dat hij zich vanaf 1919 steeds meer ging richten op een streven naar alge-
mene verbroedering. Vermoedelijk appelleerde het idealisme van Van der Leeuw, 
die propageerde dat maatschappelijke vernieuwing alleen plaats kon vinden vanuit 
de geest van de individuele mens om vervolgens te leiden tot een volmaakte samen-
leving, aan zijn eigen behoefte een rol van betekenis te willen spelen in dit proces.40 
Of Philip voor zichzelf een vooraanstaande rol zocht en bij de ‘geestelijk besten’ 
wilde behoren die volgens Van der Leeuw de nieuwe samenleving zouden gaan lei-
den, is echter maar de vraag. Philip had tot dat moment vooral uiting aan zijn ide-
alisme gegeven door de bewegingen waarbij hij betrokken was te faciliteren: door 
zijn bezittingen ten dienste te stellen van de scouting en de pia. 

Philips veranderde geesteshouding lijkt mede bepalend te zijn geweest voor zijn 
besluit de jacht af te zweren. Die sport had hij tot dan toe met veel enthousiasme in 
binnen- en buitenland met adellijke vrienden en bekenden op adellijke landgoede-
ren beoefend. Volgens zijn herinneringen had hij in 1919 voor het laatst een geweer 
in handen gehad.41 Tijdens een jachtpartij op de Veluwe nam hij zijn besluit met de 
jacht te stoppen. Wanneer dat precies was, is niet bekend, maar uit twee artikelen in 
de landelijke pers uit 1921 weten we dat hij toen al het voornemen had.42 Jaren later 
liet Philip zich hierover in een interview met het Ommer Nieuwsblad het volgende 
ontvallen: 

Op een avond te Deelerwoud, dat vlak tegen ‘De Hoge Veluwe’ aanligt, krioelde het van 
de konijnen. Het was een mooie najaarsmiddag en de jachtopziener en mijn jachtheer (…) 
stonden net naast mij. Wij stonden doodstil en misschien daardoor zagen de konijnen ons 
niet. Maar ik zag de avondzon in hun ogen schitteren en plotseling kon ik niet schieten (…) 

39  Overgenomen uit een ongedateerde folder Orde van de Ster in het Oosten  (kdsc).
40  Adriaansen, ‘Voorvechters van regeneratie’ in: bmgn – Low Countries Historical Review 131 (2015) 
25-26 en 37; Brolsma, Het humanitaire moment, 78.
41  In november van dat jaar werd een wild zwijn op Eerde geschoten, zie Provinciale Overijsselse en 
Zwolse Courant van 13 november 1919.
42  De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 6 september 1921 en het Algemeen Handelsblad van 5 
september 1921.
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Wát die jachtopziener gedacht moet hebben, weet ik niet, maar hij zei niets. En ik vond het 
hoog en hoog tijd om geheel en al met mijn carrière van jagen op te houden.43 

Een journalist van het Nieuwsblad voor Salland noteerde in 1949 uit Philips mond 
dat hij de jacht als plezier afwees omdat hij die niet in overeenstemming achtte met 
de menselijke waardigheid.44 

Men mag zich niet vermaken ten koste van angst, kwellingen en pijn der medeschepselen 
(…) Natuurlijk moet ervoor gezorgd worden dat de wildstand niet schadelijk wordt voor 
de landbouwers. Waar werkelijk ingegrepen moet worden, mag dit niet uit vals sentiment 
worden nagelaten. Dan is het jagen echter geen plezier meer doch bittere noodzaak.45 

In het genoemde interview met het Ommer Nieuwsblad vertelde hij dat hij een jaar 
lang had rondgelopen met het, binnen adellijke kringen zeer ongebruikelijke, idee 
te willen stoppen met de jacht voordat hij het besluit naar buiten bracht.46 Tegen het 
einde van zijn leven schreef hij zelf dat hij niets zei uit angst door zijn vrienden voor 
‘idioot’ te worden versleten.47 Hij zorgde er vooral voor niet raak te schieten als hij 
met hen op jacht was.48

Nergens verwees Philip in zijn autobiografische notities naar een verband tussen 
zijn lidmaatschap van de Theosofische Vereniging en zijn afzweren van de jacht. 
Toch moeten we zijn beweegredenen hierin zoeken. Een aanwijzing hiervoor is te 
vinden in de bovengenoemde artikelen in de landelijke pers uit 1921. Hierin staat 
vermeld dat Philip, ‘als voorstander van de beginselen van de theosofie’, zal stop-
pen met de jacht ‘dit zeer tot de spijt van de onder hem wonende boeren voor wie 
het bedrijf moeilijk wordt als het wild niet behoorlijk wordt afgeschoten’.49 Als we 
het theosofische gedachtegoed van Blavatsky erop naslaan, lezen we dat zij alle die-
ren als bezielde wezens beschouwde en de jacht zag als ‘een vermakelijke slachtpar-
tij, een vorm van marteling’.50 Krishnamurti verwoordde zijn standpunt omtrent de 
jacht als: ‘dood niets, toon medeleven en wees barmhartig’.51 

Dat anderen wel bleven jagen, vond Philip best en hij gaf zijn neef Hugo van 
Zuylen van Nijevelt jaren later zelfs nog allerlei aanwijzingen.52 Alleen hanteer-

43  Ommer Nieuwsblad van 27 september 1962.
44  Nieuwsblad voor Salland van 26 maart 1949. 
45  Idem.
46  Ommer Nieuwsblad van 27 september 1962.
47  Autobiografische notitie getiteld ‘Jacht’ (familiearchief).
48  Haaks hierop staat zijn herinnering dat hij in 1918, toen hij (volgens zijn autobiografische notitie) al 
rondliep met de gedachte te zullen stoppen, met Britse officieren ging jagen om de tijd te verdrijven en vol 
trots melding maakt dat ze eenden en patrijzen schoten en dat hij op een van de dagen met niet minder dan 
77 hazen op Eerde terug kwam (idem).
49  Algemeen Handelsblad van 5 september 1921 en De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 6 sep-
tember 1921. 
50  H.P. Blavatsky, ‘Have animals souls?’ in The Theosophist, januari 1886, 243-249; ibidem, februari 
1886, 295-302; ibidem, maart 1886, 348-354; H.P. Blavatsky, Geselecteerde artikelen. Deel 2: 1882-1887 
(Den Haag 2016) 438-440, geraadpleegd via www.theosofie.net.
51  J. Krishnamurti, Over ons milieu (Haarlem 1993) 41.
52  Gesprek met Hugo Robert Joan graaf van Zuylen van Nijevelt op 15 juli 2008. 
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de hij zelf het jachtgeweer niet meer en verbood hij vanaf het moment dat hij met 
de jacht stopte ook alle jachtpartijen op zijn landgoed. Evenmin verpachtte hij het 
jachtrecht om zijn principes niet aan geld op te offeren.53 Het noodzakelijke afschot 
liet hij over aan jagers die beroepshalve voor een verantwoorde wildstand moesten 
zorgen. Zijn besluit werd in zijn eigen kring inderdaad niet toegejuicht en hij moest 
er heel wat vriendschappen (in Nederland en Engeland) voor opofferen, zei hij ja-
ren later tegen een journalist.54 De namen van vrienden die voorheen in de jachttijd 
op Eerde kwamen jagen, vinden we niet meer terug in het gastenboek van Eerde. In 
de plaats daarvan kwamen nieuwe personen, zowel uit de scouting als uit zijn theo-
sofische netwerk. 

Philips veranderde geesteshouding komt ook naar voren in artikelen die hij in 
1919 schreef voor de padvinderij. Zo stond hij in het kerstnummer van Weest Pa-
raat, een maandelijkse uitgave van de npv, stil bij de ‘scouting broederschap’. Hij 
dichtte de padvinderij een grote rol toe in het vormen van een algemene broeder-
schap. Het theosofische gedachtegoed duikt tussen de regels door duidelijk op. In 
de ogen van Philip stond de padvinderij aan de vooravond van een grote innerlijke 
verandering vanwege ‘het grote verlangen’ om ‘alles wat nobel, eerlijk en rein is in 
onze broederschap’ te ontwikkelen.55 Hij moedigde zijn lezers aan om hun ‘edelste 
en hoogste inspiraties’ in te zetten gedurende het scoutingwerk in 1920 om daar-
mee scouting in Nederland op een hoger peil te brengen. De vraag is of het idealis-
me dat in zijn boodschap doorklonk, zijn lezerspubliek aansprak. 

Echtscheiding 

Philips hooggestemde idealen over een universele broederschap stonden in schril 
contrast met wat zich in zijn ouderlijk huis afspeelde. In februari 1920 scheid-
den zijn ouders, omdat zijn vader een andere vrouw verkoos.56 Echtscheiding was 
in adellijke kringen een schandaal.57 In de familie Van Pallandt kwam het tot dan 
toe niet voor, als we het binnen adellijke kringen onbekende huwelijk van Rudolf 
buiten beschouwing laten.58 Edith, die tegen de zestig liep, bleef met haar dochter 

53  ‘Ommer dingen van de dag’ zonder bron of datering (familiearchief); Nieuwe Rotterdamse Courant 
van 5 juli 1924; Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad van 6 juni 1924; Twents Dagblad Tu-
bantia en Enschedese Courant van dezelfde datum. In alle uitgaven staat vermeld dat sinds een aantal ja-
ren alle jacht op het landgoed Eerde, ook op schadelijk wild met uitzondering van konijnen, ten strengste 
is verboden; Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 28 november 1928 (er worden geen jacht-
vergunningen voor het landgoed Eerde afgegeven. Wel zijn er twee jagers die voor de wildstand zorgen). 
54  Krantenartikel ‘Baron van Pallandt gaf “Eerde” doel en bestemming’ gedateerd 7 december 1963 uit 
een onbekende krant; ‘Ommer dingen van de dag’ eveneens zonder bronvermelding en datering (familie-
archief).
55  Weest Paraat, kerst 1919. Vgl. J.J. van der Leeuw, Historisch-idealistische politiek (Amsterdam 1920) 
170-171, 179-180, 182-185 en 199-209.
56  Echtscheiding uitgesproken bij vonnis van de Rechtbank van Den Haag de dato 26 februari 1920 (Ne-
derland’s Adelsboek 42 (1949) 369). 
57  Montijn, Hoog geboren, 143. 
58  Nederland’s Adelsboek 89 (2000-2001) 275-349. Volgens deze uitgave zagen negen telgen uit het ge-
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Connie op Duinrell wonen en kreeg na haar echtscheiding een jaarlijkse toelage 
voor levensonderhoud van ƒ 45.000,– (omgerekend nu ruim € 300.000,–).59 Uit an-
sichtkaarten die Philip aan haar stuurde, valt op te maken dat haar gezondheid te 
lijden had onder de scheiding.60 Dirk verkocht het Haagse stadshuis van de familie 
aan de Korte Vijverberg en vertrok naar Zwitserland, waar hij een nieuw leven be-
gon met een achttien jaar jongere, gescheiden vrouw.61 Zijn tweede echtgenote had 
net als Edith de Britse nationaliteit en was moeder van twee kinderen. Er zijn geen 
aanwijzingen dat Philip de huwelijksplechtigheid bezocht. Het tweede huwelijk 
van Dirk bleef kinderloos.

In geen enkele autobiografische notitie besteedde Philip aandacht aan de schei-
ding van zijn ouders. Hij bracht een deel van de winter voorafgaand aan de schei-
ding met zijn vader door in Zwitserland zonder in zijn verslag ook maar te hinten 
op de huwelijksproblemen van zijn ouders. Het enige dat hij aan het papier toever-

slacht Van Pallandt hun huwelijk in een echtscheiding eindigen. De eerste was Rudolf Theodorus (Eerde), 
een generatiegenoot van Dirk. Maar zijn huwelijk, dat in 1901 werd ontbonden, wordt niet genoemd. In 
die zin is de scheiding van Dirk in 1920 de eerste. In 1924 scheidden Emilius Joan (1893-1969) uit de tak 
Rosendael en Charlotte Dorothée (1898-1997) uit de tak Westervoort. De echtscheidingen van de andere 
telgen dateren van 1932 en later.    
59  Op 14 maart 1923 passeerde notaris Pieter Cato Louis Eikendal een akte inzake het zakelijk recht van 
vruchtgebruik voor Edith Woodward. Het betrof onroerende goederen onder de gemeente Wassenaar te-
zamen groot 104 hectare, 21 aren en 29 centiaren. In het pand aan de Korte Vijverberg 6 vestigde zich een 
damesmodezaak van de firma Keyzer Willaey (Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad van 3 en 
5 juni 1920; Haagse Courant van 20 april 1921).
60  Familiearchief.
61  Op 21 april 1920 jaar hertrouwde Dirk in Genève met de Britse Cornelia de la Poer Livingston (1882-
1966). Cornelia was de voormalige echtgenote van Hubert Victor Arthur Auguste ridder de Stuers (1879-
1946) met wie zij twee kinderen had (Nederland’s Adelsboek 20 (1922) 401).

Het woonhuis van Philips vader aan het meer van Genève.
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trouwde, was dat hij zijn moeder ten tijde van de scheiding niet genoeg tot steun 
was geweest.62 Philip ging minder vaak naar Duinrell dan hij gewoon was te doen 
toen zijn ouders nog bij elkaar waren. Edith kwam pas in de loop van 1922 weer 
naar Eerde. De kerstdagen (in 1921) bracht Philip door in het gezelschap van zijn 
theosofische vrienden. Over Philips contacten met zijn pachters en het administra-
tieve beheer van Eerde in deze periode weten we echter niets, omdat hiervoor rele-
vante bronnen ontbreken.  

World jamboree 

Geheel passend bij Philips denkbeelden over een ‘scouting broederschap’ werd van 
30 juli tot 8 augustus 1920 in Londen de (eerste) zogenaamde world scout jambo-
ree gehouden, een internationale bijeenkomst van scouts. In Nederland beijverde 
Philip zich voor het maken van propaganda voor dit evenement.63 Voorafgaand aan 
de jamboree ging hij naar Engeland voor overleg, waar hij logeerde bij de familie 
 Baden-Powell.64 Philip verbaasde zich over de ‘eenvoudige aard’ van Baden-Powell 
die ‘doet en laat hetgeen zijn “Hoger Zelf” hem gebiedt’.65 Alsof Baden-Powell à la 
Blavatsky geleid werd door iets bovennatuurlijks. Philip noteerde in zijn autobio-
grafische notitie dat hij Baden-Powell had gevraagd of hij in het najaar een weekje 
zou willen komen om zijn ‘zó geliefde jachtsport’ te beoefenen.66 Hij memoreerde 
niet dat hij inmiddels Eerde voor de plezierjacht gesloten had. Er zijn geen aanwij-
zingen dat Baden-Powell de uitnodiging aannam.  

In De Padvinder van mei 1920 verscheen een uitgebreid verslag van Philips tien-
daagse verblijf in Engeland. Hij wilde zijn jonge lezerspubliek deelgenoot ma-
ken van zijn ervaringen en beschreef onder meer zijn bezoek aan Gilwell Park, het 
trainingscentrum voor kaderleden van de scoutingbeweging dat gevestigd was op 
een landgoed nabij Londen. Een Schotse zakenman had het aan Baden-Powell ge-
schonken. Het bezoek inspireerde Philip om samen met Jan Schaap, de hopman 
van de Van Pallandtgroep, op Eerde een vergelijkbaar trainingscentrum te reali-
seren. Het zou in 1921 leiden tot de vestiging van een permanent centrum voor 
‘Woodcraft en buitenleven’ op het grondgebied van Philip. Als een padvinders-
groep in Ommen wilde kamperen, kon die rekenen op een mooie plek, voldoende 
ruimte, gebruik van tenten, strozakken, pioniersmaterialen, wandelkaarten, brand-
hout en wat nog meer nodig was. De staf van Kamp Eerde, zo heette het centrum, 
gaf ook kleine cursussen in kamperen, natuurstudie, kampkennis, kanovaren en 
sportleiding.67 Weer een jaar later sloot Philip een overeenkomst waarbij hij Ada’s 

62  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
63  Autobiografische notities getiteld ‘Queen Mary’ en ‘Eerste Wereldjamboree’ (idem).
64  De Padvinder, mei 1920.
65  Autobiografische notitie getiteld ‘Eerste Wereldjamboree’ (familiearchief).
66  Idem.
67  Van der Steen, Padvinders, 136.
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Hoeve op zijn  landgoed Het Laar in huur afstond aan de npv.68 Daar werd vervol-
gens een trainingscentrum voor leiders en leidsters gerealiseerd onder de naam Gil-
well Ada’s Hoeve, in naam verwijzend naar de Britse trainingsschool. In de loop 
van de tijd groeide dit uit tot hét centrum waar iedere zichzelf respecterende leid - 
(st)er geweest moest zijn.69 Heden ten dage is het centrum nog altijd in gebruik. 

In het najaar van 1920 bezocht Philip de wereldjamboree. Hij beleefde veel vreug-
de aan het internationale en goed bezochte evenement.70 Op kosten van de Britten 
mochten de beste padvindersgroepen uit vier landen naar de eerste wereldjamboree 
komen. Philip was er trots op dat zijn Haagse Baron Van Pallandtgroep de Neder-
landse patrouillewedstrijden had gewonnen, waardoor de groep in zijn geheel en 
helemaal gratis naar de jamboree kon. In zijn hoedanigheid van commissaris bui-

68  De hoeve dateerde uit de achttiende eeuw en dankte haar naam aan Ada gravin van Regteren van Ap-
peltern die op 8 september 1853 de eerste steen legde (H. ten Bokkel Huinink, F.J. van der Veer, A.E. van 
Voorthuisen jr. en H. Wijnmaalen, Gilwell, Ada’s Hoeve (Den Haag 1955) 25). Als we het Nederland’s 
Adelsboek erop naslaan, blijkt dat het zeer waarschijnlijk gaat om Adamina (Ada) Petronella Andrea gra-
vin van Rechteren van Appeltern (1844-1917). Zij was gehuwd met Adolph Frederik graaf van Rechteren 
Limpurg (1827-1902). Zie Nederland’s Adelsboek 1 (1903) 483). 
69  Van der Steen, 75 jaar Scouting in Nederland, 61-62. 
70  Autobiografische notitie getiteld ‘Eerste Wereldjamboree’ (familiearchief).

Gilwell Ada’s Hoeve (foto auteur, 2015).
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tenland van de npv ontmoette Philip allerlei hoogwaardigheidsbekleders, onder wie 
leden van de Britse koninklijke familie. Hij kreeg een uitnodiging om naar Buck-
ingham Palace te komen, waar hij zou worden voorgesteld aan koning George v, 
zijn echtgenote koningin Mary en de Princess Royal (Mary). Aanvankelijk leek het 
te gaan om slechts een korte begroeting en een handdruk. Het liep anders omdat 
de koning Philips linkerbuurman in de rij genodigden kende en een tijd lang met 
hem bleef praten. De koningin zag zich toen genoodzaakt een gesprekje met Phi-
lip aan te knopen. Waar het over ging, herinnerde Philip zich op latere leeftijd niet 
meer. Hij wist zich alleen haar kaarsrechte en koninklijke houding te herinneren en 
de plezierige wijze waarop zij hem op zijn gemak stelde.71 Ongetwijfeld was voor 
Philip zelf het hoogtepunt van de jamboree dat Baden-Powell hem persoonlijk de 
Medal of Merit omhing, een van de hoogste onderscheidingen binnen de scouting.72 

Kibbo Kift 

Via de scouting leerde Philip de quaker John Hargrave (1894-1982) kennen, een 
Britse scout van het eerste uur.73 Hij verdiende zijn geld in Londen als tekenaar van 

71  Autobiografische notitie getiteld ‘Queen Mary’ (idem).
72  Idem.
73  De quakers noemen zichzelf ‘Society of Friends’. Zij ijveren voor het heil van de mensheid en leven in 

Deze foto werd gemaakt als aandenken aan een Kerstkamp van scouts op Eerde in 1922.
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cartoons voor een krant en als schrijver van artikelen over scouting onder het pseu-
doniem ‘white fox’. Op zijn negentiende, in 1913, publiceerde hij Lonecraft, dat be-
oogde het idealisme van scouting over te brengen op plattelandsjongeren die niet in 
de nabijheid van een georganiseerde scoutinggroep woonden. Het werd goed ver-
kocht en kreeg de aandacht van Baden-Powell, die hem vroeg om toe te treden tot 
de staf van het blad The Scout.74 Hargrave’s ster rees snel binnen de jeugdbeweging 
van Baden-Powell. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende Hargrave in het Britse leger en de ver-
schrikkingen van de oorlog versterkten het pacifisme dat hij van huis uit had mee-
gekregen. Hij wilde de scouting methode van Baden-Powell veranderen door alle 
militaristische fragmenten in het boek Scouting for boys te schrappen en het houden 
van parades te verbieden. Hargrave beijverde zich ondanks het verschil van inzicht 
voor het realiseren van het trainingscentrum Gilwell Park. Toen Baden-Powell 
hem echter passeerde als leider van dit centrum, veroorzaakte dit een definitieve 
breuk tussen de beide mannen.75 

De richtingenstrijd leidde ertoe dat Hargrave in 1920 zijn eigen beweging begon, 
genaamd The Kindred of the Kibbo Kift, hetgeen in oud-Engels stond voor ‘proe-
ve van grote bekwaamheid’.76 Hij liet zich inspireren door het gedachtegoed van de 
Amerikaan Ernest Thompson Seton, wiens ideeën ook bij Baden-Powell ingang 
vonden. Het grote verschil was dat Seton beoogde de jongens op te leiden tot be-
tere mensen en redders van de natuur, terwijl Baden-Powell hen wilde leren betere 
onderdanen te worden die het Britse imperialistische rijk konden redden. Seton ge-
bruikte als model de volksstam, Baden-Powell het leger.77

Scouting en Kibbo Kift deelden de liefde voor de natuur, het kamperen, de unifor-
men en de bedachte rituelen en symboliek, en bepaalde vormen van invented tradi-
tion.78 Kibbo Kift legde anders dan de scouting de nadruk op pacifisme, een streven 
naar wereldvrede en het redden van bedreigde vogelsoorten. De scoutingbeweging 
deed na de start van Kibbo Kift Hargrave in de ban. Dat bleek funest te zijn voor de 
relatie die hij met andere, buitenlandse, padvindersbewegingen had. Opvallend is 
dat het contact met Philip, die hem vroeg een rubriek te schrijven in De Padvinder, 
in stand bleef.79 Vermoedelijk kwam de interesse van Philip voor Kibbo Kift voort 
uit het raakvlak van de pacifistische jeugdbeweging met de vogelbescherming. 

de overtuiging dat er iets goddelijks schuilt in elk mens. De quakers willen God vinden zonder een tussen-
persoon. Gebruik van geweld wijzen ze af. Zie M. IJspeert, De Quakers (Kampen 2006) 13-37.
74  M. de Abaitua, The art of camping. The history and practice of sleeping under the stars (Londen 2011) 
96; D. Bloom, Victoria’s madmen. Revolution and alienation (Londen 2013) 241. 
75  Jeal, Baden-Powell, 501-503.
76  De Abaitua, The art of camping, 105.
77  Bloom, Victoria’s madmen, 240-245; R. Hutton, The triumph of the moon. A history of modern pagan 
witchcraft (Oxford 1999) 163-164; A. Marr, The making of modern Britain. From Queen Victoria to ve 
Day (Londen 2010) 281-282 en 289-290; G. McKay, Radical gardening. Politics, idealism and rebellion in 
the garden (Londen 2011) 194-195; De Abaitua, The art of camping, 95-125.
78  Zie E. Hobsbawm en T. Ranger (ed.), The invention of tradition (Cambridge 1984) 4 en 226.
79  J.F.C. Craven, Redskins in Epping Forrest: John Hargrave, The Kibbo Kift and the Woodcraft Experi-
ence (Londen 1998) 129, geraadpleegd via discovery.ucl.ac.uk/1348858/1/327041.pdf.
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Toch is het bijzonder dat Philip, gedecoreerd met een van de hoogste onderschei-
dingen van scouting, Hargrave uitnodigde nadat de scouting met hem had gebro-
ken. In tegenstelling tot Baden-Powell vereerde Hargrave Philip met een bezoek. 
Hij logeerde van vrijdag 10 tot woensdag 15 juni 1921 op Eerde.80 Niet lang daarna 
nam Philip samen met de hopman van zijn Haagse padvindersgroep zitting in de 
Raad van Advies van Kibbo Kift. De raad was een groot orgaan van meer dan twin-
tig personen, onder wie de eerdergenoemde Indiase dichter Rabindranath Tagore.81 

Wie op de website van de Kibbo Kift Foundation de biografie van Hargrave leest, 
krijgt een interessant verhaal voorgeschoteld van de hand van de Britse componist 
Christopher John Judge Smith (1948), die een musical over Kibbo Kift schreef en 
Hargrave in de jaren zeventig van de twintigste eeuw interviewde.82  Hargrave ver-
telde hem toen dat hij op enig moment in de jaren twintig gevraagd werd naar De-
nemarken [sic] te komen, ‘naar het kasteel van de rijke Baron van Pallandt, lid van 
de Raad van Advies van Kibbo Kift’. Hier werd hij voorgesteld aan de jonge Indi-

80  Gastenboek van Eerde (familiearchief).
81  www.kibbokift.org/jhbio.html, geraadpleegd op 5 juli 2013; De Abaitua, The art of camping, 108.
82  Zie www.kibbokift.org/jhbio.html van de hand van Christopher John Judge Smith (1948). Zie ook 
www.judge-smith.com.

Uit het gastenboek van Eerde.
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sche mysticus Krishnamurti, ‘want de kinderloze baron had, naar het scheen, be-
sloten om zijn bezit na te laten aan één van beide jongemannen die hij in potentie 
als redders van de wereld zag’.83 De website baseert zich op de herinneringen van 
Hargrave, die het ‘een vrij ongemakkelijk weekend’ had gevonden omdat na afloop 
bekend werd gemaakt ‘dat Krishnamurti de nieuwe erfgenaam van de baron was’.84 
Volgens Hargrave’s biograaf was hij er de man niet naar om verhalen te verzinnen 
en zeker niet als hij er zelf niet op zijn voordeligst uitkwam.85

In de biografische passage die gebaseerd was op de herinneringen van Hargrave, 
zit een kern van waarheid. Hargrave logeerde op Eerde en tekende daar het gasten-
boek. Hij kwam in een tijd waarin Philip op zoek was naar een goede bestemming 
voor zijn bezittingen. Doordat Hargrave de naam Krishnamurti noemde, lijdt het 
geen twijfel dat Philip deze ‘rijke baron van Pallandt’ was die niet veel later zijn 
landgoed weg zou geven ten behoeve van het werk van Krishnamurti. Er is echter 
geen enkel bewijs dat zowel Hargrave als Krishnamurti op hetzelfde moment op 
Eerde waren. Los van het feit dat het kasteel in Nederland staat en niet in Dene-
marken en dat Hargrave iets langer bleef dan een weekend, is het goed mogelijk dat 
Philip overwoog Kibbo Kift een permanente locatie op Eerde te bieden. Scouting 
had een wereldcentrum in Londen en de padvinderij in Nederland had een hoofd-
kwartier in Amsterdam. Mogelijk wilde Philip Kibbo Kift, een jeugdbeweging met 
een nadruk op vogelbescherming, de gelegenheid geven een wereldcentrum op Eer-
de te openen. Misschien speelde ook mee dat Hargrave verwachtte dat er weer een 
oorlog zou uitbreken die zou leiden tot de ondergang van de beschaving. Hij be-
schouwde Kibbo Kift als een groep die zou overleven, de resten bij elkaar zou ra-
pen en een nieuwe beschaving zou creëren als een soort nieuwe elite die niet be-
paald werd door afkomst maar door fitheid en intelligentie.86 

Dat Krishnamurti en niet Hargrave de beoogde ‘erfgenaam’ van Philip werd, lag 
volgens de Britse filosoof J.F.C. (Josef) Craven aan de padvinderijbeweging. Hij 
betoogt dat Philip een hele belangrijke bron had kunnen zijn voor de nieuwe be-
weging van Hargrave, maar dat de Boy Scouts Association daar een stokje voor stak 
door een speciale gezant naar Philip te zenden om te vertellen over de slechte erva-
ring die de organisatie met Hargrave had.87 Als die speciale gezant Philip op Eer-
de bezocht heeft, dan zijn daar geen bewijzen voor. Het ligt meer voor de hand 
dat Philip, simpel gezegd, de stap niet durfde te zetten om zijn bezittingen aan 
 Hargrave te schenken. Scouting had zich inmiddels bewezen, Kibbo Kift stond nog 
in de kinderschoenen en het was de vraag of de jongerenbeweging toekomst had. 

83  www.kibbokift.org/jhbio.html.
84  Idem.
85  E-mail ontvangen van C.J.J. Smith op 4 september 2013. Hij vertelde dat hij persoonlijk met Hargrave 
had gesproken die het verhaal over de rijke baron Van Pallandt en zijn kasteel vrij gedetailleerd vertelde. 
De aanduiding Denemarken was volgens Smith een foutieve vermelding zijnerzijds. Hij wist echter ze-
ker dat het kasteel zich op het vasteland van Europa bevond. Smith verwarde Philip vermoedelijk met 
 Frederik Jan Gustav Floris baron van Pallandt die in 1934 in Denemarken geboren werd en bekendheid 
kreeg als de mannelijke helft van het duo Nina en Frederik.
86  De Abaitua, The art of camping, 103.
87  Craven, Redskins in Epping Forrest, 129.
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Had Philip Hargrave voor ogen toen hij zeven jaar na zijn bezoek tegen een jour-
nalist zei dat hij geen vertrouwen had in het doorzettingsvermogen van sommige 
van zijn naaste vrienden? ‘Hoe kon ik weten dat het werk, door hen geëntameerd 
en met geestdrift opgezet, op den duur zou blijven bestaan?’, vroeg hij zich toen 
hardop af.88 Philip had, terugkijkend op deze periode in zijn leven, een vooruit-
ziende blik. Zeven jaren na de start, in 1927, verscheen weliswaar Hargrave’s for-
mele handboek, The Confession of the Kibbo Kift. A declaration and general expo-
sition of the work of the Kindred, maar toen had er al een afsplitsing plaatsgevonden 
door de socialistische vleugel die in 1924 Woodcraft Folk begon.89 Het contact 
tussen Hargrave en Philip verwaterde en terwijl scouting nog altijd een bloeiende 
jeugdbeweging is, hield Kibbo Kift in 1951 op te bestaan.90 Het contact tussen Phi-
lip en Krishnamurti verstevigde zich daarentegen steeds meer. Philip gaf al zijn ver-
trouwen aan de nieuwe wereldleraar en ging daarin heel ver, zoals we hierna zullen 
zien. 

88  Overgenomen uit een interview met Philip dat verscheen in het Algemeen Handelsblad van zaterdag 
17 maart 1928; Huisman, De twintigste eeuw, 104.
89  In tegenstelling tot Kibbo Kift is Woodcraft Folk nog altijd actief (www.kibbokift.org; en.wikipedia.
org/wiki/John_Hargrave; en.wikipedia.org/wiki/Kibbo_Kift; woodcraft.org.uk, allen geraadpleegd op 5 
juli 2013; Bloom, Victoria’s madmen, 240-245; De Abaitua, The art of camping, 115; Hutton, The triumph 
of the moon, 163-164; Marr, The making of modern Britain, 281-282, 289-290; McKay, Radical gardening, 
194-195).
90  www.kibbokift.org/kkkhist.html, geraadpleegd op 5 juli 2013.
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Begin januari 1920 bezocht Corrie Dijkgraaf, de voorzitter van de Nederlandse af-
deling van de Theosofische Vereniging, Philip.1 Zij werd vergezeld door Koos van 
der Leeuw en B. Wouters, die in latere jaren het voorzitterschap van de Neder-
landse afdeling van de vereniging zou overnemen. Het viertal voerde een lang ge-
sprek. Volgens een notitie van Philip in het gastenboek van Eerde duurde het ruim 
vijf uur.2 Het gesprek was de opmaat voor een nieuwe fase in het leven van Philip 
en de geschiedenis van Eerde, waarin Krishnamurti een dominante rol zou gaan 
vervullen. Een levensfase waarin de educatie van jongeren, op een theosofische 
leest geschoeid, en het vormen van een (theosofische) wereldbroederschap centraal 
stonden. De samenkomst resulteerde het jaar erop in een bijeenkomst van de Theo-
sofische Vereniging op Eerde. Als spreker was de Indiase theosoof B.P. Wadia uit-
genodigd. Hij wilde de Theosofische Vereniging terug laten keren tot de leer van 
Blavatsky, hetgeen hem op kritiek van onder meer Besant kwam te staan.3 Nu wa-
ren meningsverschillen binnen de Theosofische Vereniging over de te volgen koers 
aan de orde van de dag. Dit ging echter om een diepgaander conflict. 

Een van de andere gasten was Jack Burton. Philip had hem in Engeland ontmoet 
toen hij daar in 1920 de wereldjamboree bezocht. Burton werkte op de op theoso-
fische leest geschoeide Arundale School in Letchworth. Deze school was in 1915 
opgericht en vernoemd naar George Arundale (1878-1945), een ander prominent 
lid van de Theosofische Vereniging.4 De school was progressief in de zin dat het 
een miniatuurgemeenschap was en de kinderen als ‘co-burgers’ werden gezien. De  
docenten waren gidsen om de kinderen te helpen hun verantwoordelijkheid te ne-
men in de beleidsvorming van de school. Het onderwijs was op het individu gericht 
en had als doel de kinderen te helpen hun eigen initiatieven te ontwikkelen. Tege-
lijkertijd leerden zij hun rol te vervullen binnen de theosofische wereldgemeen-
schap.5 Toen Burton hoorde dat Wadia als spreker was uitgenodigd, stelde hij aan 

1  Gastenboek van Eerde (familiearchief). 
2  Philip schreef achter de naam van C.W. Dijkgraaf in het gastenboek van Eerde: ‘5 uur 2 min n.m.’.  
3  C.V. Williams, Jiddu Krishnamurti, world philosopher (1895-1986). His life and thoughts (Delhi 2004) 
115-116; W.M. Ashcraft, ‘The third generation of theosophy and beyond’ in: Hammer en Rothstein, 
Handbook of the Theosophical Current, 83.
4  George Arundale werd na de dood van Besant in 1933 tot internationale voorzitter van de Theosofische 
Vereniging benoemd. In latere jaren werd de school hernoemd als St. Christopher School (www.ivu.org/
history/thesis/education.html en advertentie in The Herald of the Star xv:10 (1926) vii).
5  Idem.

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   155 18-07-19   15:22



156 vii krishnamurti     

Philip voor om ook Krishnamurti naar Eerde te halen.6 Hij had namelijk geruch-
ten gehoord dat Wadia geheime centra wilde opzetten en dat zou gevaarlijk kunnen 
zijn voor de theosofische beweging. Philip had nog nooit persoonlijk met Krish-
namurti gesproken en stelde daarom voor dat Burton het contact zou leggen. Voor 
zover Philip zich in een interview een jaar voor zijn overlijden kon herinneren, was 
Krishnamurti binnen een etmaal na de ontvangst van deze uitnodiging op Eerde.7 

Terugkijkend verliep het proces wat minder snel. Burton bracht inderdaad als 
tussenpersoon de uitnodiging van Philip aan Krishnamurti over. Krishnamurti liet 
daarop per brief aan Philip weten dat hij de uitnodiging met veel genoegen aan-
nam.8 Hij was op het moment in Frankrijk en had plannen eerst door te reizen 
naar Zwitserland, waar zijn ziekelijke broer Nitya verbleef. Van daaruit zou hij 
vervolgens proberen naar Nederland te komen. Aan Philip vroeg hij hoe hij het 
beste naar Eerde kon reizen. Krishnamurti repte in zijn brief niet over Wadia. Wel 
schreef hij dat hij het interessant zou vinden met Philip te praten over het opzetten 
van een ‘Ster-kolonie’. Philip zond hem honderd gulden om de reis te kunnen beta-
len en volgens het gastenboek van Eerde arriveerde Krishnamurti op 15 september 
1921 op Eerde. Hij bleef een week, tot en met 22 september 1921. 

Naast Krishnamurti, Burton en Wadia waren ook twee jongedames, genaamd 
Noomi Johansson en Helen Knothe (1904-1995) bij Philip te gast gedurende de 
bijeenkomst van de Theosofische Vereniging. Helen was een Amerikaanse van 
zeventien, die in Amsterdam viool studeerde. Haar moeder was van Nederland-
se afkomst en zij bezocht de bijeenkomst van de Theosofische Vereniging. In de 
herinneringen van Helen was Philip ‘een eenvoudige man en hij behandelde Krish-
namurti op een eenvoudige manier’.9 De 17-jarige Helen en de 26-jarige Krishna-
murti brachten veel tijd samen door. Philip vatte amoureuze gevoelens op voor de 
Zweedse Noomi. Over haar is amper iets bekend en het is niet duidelijk of dit de 
eerste serieuze relatie van Philip was. In latere jaren leek zij een voorkeur te hebben 
voor het vrouwelijke geslacht.10 

Volgens de herinneringen van Philip hield Wadia tijdens de samenkomst van de 
Theosofische Vereniging op Eerde ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds lezingen 
over Blavatsky’s Secret Doctrine. Krishnamurti maakte geen opmerkingen, hij luis-
terde alleen maar.11 Een jaar na deze bijeenkomst zou Wadia breken met de Theo-
sofische Vereniging. Krishnamurti vertrok na zijn bezoek aan Eerde weer naar het 
buitenland en liet Philip een maand later weten begin november terug te zullen ko-

6   E. Blau, Krishnamurti 100 years (New York 1995) 44.
7   Idem.
8   Brief gedateerd 18 augustus 1921. De brieven van Krishnamurti aan Philip bevinden zich in het fami-
liearchief.
9   Blau, Krishnamurti 100 years, 50. De auteur sprak met Helen Knothe in 1989. 
10  Opgetekend door Ursula den Tex naar aanleiding van een gesprek dat zij had met de zwager van Phi-
lip, Gerard Voorwijk op 10 april 1992. In de geschiedschrijving van Mary Lutyens komen zowel de naam 
van Noomi Johansson als die van Noomi Hagge voor. Laatstgenoemde was nationaal afgevaardigde na-
mens Zweden van de Orde van de Ster in het Oosten. Zij was, na eerst een opleiding tot verpleegster ge-
volgd te hebben, opgeleid tot arts.
11  Blau, Krishnamurti 100 years, 44.
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men om dan ongeveer een week te blijven. De formele aanhef van ‘My dear baron 
Pallandt’ had plaatsgemaakt voor het informele ‘My dear Philip’ en hij bedankte 
Philip voor het toesturen van de foto’s die hij mooi vond en heel goed genomen. 
In zijn brief deed Krishnamurti via Philip de groeten aan Noomi, die blijkbaar op 
Eerde was achtergebleven. Krishnamurti sprak de hoop uit dat Philip sommige van 
zijn dromen aan het realiseren was en vroeg of hij bij het volgende bezoek in Ne-
derland zou zijn of bij zijn vader in Zwitserland.12 Philip had Krishnamurti ver-
teld dat hij zijn vader zijn plannen wilde voorleggen die verregaande consequenties 
zouden hebben voor Eerde.

Pythagorasschool 

Philips grootse spirituele plannen voor Eerde werden mede ingegeven door zijn 
theosofische vrienden onder wie Koos van der Leeuw en P.M. Cochius (1874-
1938).13 Laatstgenoemde, directeur van de Glasfabriek Leerdam, was bij Philip ge-
introduceerd door Van der Leeuw.14 Met name Van der Leeuw was initiator van de 
idee om in Nederland een op theosofische leest geschoeide school te vestigen. De 
bedoeling was een nieuwe ordening van de grond af aan op te bouwen. Die was ver-
bonden met ‘de verwachting van de komst van een wereldleraar’.15 De plannen kre-
gen al direct in het jaar dat Philip op Eerde kennismaakte met het bestuur van de 
Nederlandse afdeling van de Theosofische Vereniging een concrete vorm. In 1920 
vond namelijk de opening plaats van de Pythagorasschool in een van Philips eigen-
dommen, villa Henan te Ommen. Dat gebeurde onder de vlag van de Theosophi-
cal Educational Trust. De villa was indertijd gebouwd door de burgemeester van 
Ommen, baron Bentinck.16 Voordat Philip de plannen faciliteerde, bracht hij een 
bezoek aan de theosofische Arundale School in de garden city Letchworth in Enge-
land.17 Voor Van der Leeuw gold dit tuindorp als een prototype van een woonvorm 

12  Brief gedateerd 17 oktober 1921 (familiearchief).
13  Petrus Marinus Cochius was een innovatieve industrieel die kunstenaars en architecten als Berlage 
en De Bazel inschakelde om nieuwe collecties gebruiksglas te maken. Hij stond bekend als een sociaal 
werkgever die voor woningbouw en een bibliotheek zorgde. Zie A. van der Kley-Blekxtoon, Leerdam 
glas 1878-1930 (Lochem 1984) 19-22; J. Molema en S.V. Leemans, Jan Albarda en De Groep van Delft: 
Moderniteit in een behoudende omgeving (Heijningen 2010) 229-230; www.theosofie.nl/tijdschrift/edi-
ties/2008/2/Wie%20was.pdf.
14  Cochius was enige tijd redacteur van Regeneratie, het blad van de Pia (www.theosofie.nl/tijdschrift/
edities/2008/2/Wie%20was.pdf).
15  Van der Leeuw, Historisch-idealistische politiek, 179-180, 183-184, 198-199 en 205.
16  Villa Henan werd tot 1916 bewoond door de toenmalige burgemeester van Ommen, mr. Anne Gerard 
Wolter baron Bentinck. Hij vervulde deze functie in de jaren 1906 tot 1916 (Wormgoor, Ommen op de 
drempel van de moderne tijd, 134; Hoogeland, Schoonheten & de Bentincks, 108; J. Molenaar, ‘Van godde-
lijke geometrie tot bevlogen zakelijkheid, een wending in de bouwkunst’ in: Van der Kroft, Waarheid zon-
der weg, 41 en 59; Lokin, ‘Het Sterkamp: een tuinstad’ in: Van der Kroft, Waarheid zonder weg, 72; Provin-
ciale Overijsselse en Zwolse Courant van 26 augustus 1916; Algemeen Handelsblad van 3 september 1916). 
17  Van der Leeuw beschreef Letchworth als een ‘coöperatie’, een woonvorm met een organische opbouw 
‘waarin de ongestoordheid van het individueel tehuis samengaat met een gezamenlijke organisatie voor 
koken en schoonmaken’ (Van der Leeuw, Historisch-idealistische politiek, 186).  
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voor de nieuwe ordening van de samenleving. Centraal stond de integratie van het 
platteland en stadsleven. Het bezoek aan de school gaf Philip voldoende vertrou-
wen om villa Henan voor pedagogische doeleinden ter beschikking te stellen. 

De Pythagorasschool bestond eerst alleen uit een kleuterschool en een lage-
re school. In september 1921 werden er nog eens drie klassen van een middelbare 
school gerealiseerd in combinatie met een internaat. Dit alles werd ondergebracht 
in huis Het Laar te Ommen, dat hiervoor als hotel-pension was gebruikt. Het was 
eveneens eigendom van Philip.18 Hier kregen de leerlingen les in kleine groepjes. 
Vanaf het moment dat de middelbare school de deuren opende, was hotel- pension 
Het Laar alleen nog toegankelijk voor theosofen. Weldra was de keuken strikt ve-
getarisch.19 De docenten van de school waren theosofen en de leerlingen van de 
middelbare school kwamen bijna allemaal uit rijke, theosofische gezinnen. Onder 
hen bevonden zich de kinderen van Cochius.20 

De leermethoden van de Pythagorasschool waren geïnspireerd op die van de 
Italiaanse onderwijshervormer en theosoof Maria Montessori (1870-1952).21 De 
kern van haar pedagogische methode was dat kinderen zelf willen en kunnen le-
ren, mits ze de juiste materialen aangereikt krijgen. Zij beschouwde kinderen als 
‘bouwlieden’ die van zichzelf verstandige volwassenen maakten als zij de ruimte 
kregen hun innerlijke drang tot leren te volgen. Deze drang kon niet van buitenaf 
gestuurd worden.22 Montessori legde de nadruk op menselijke intuïtie en sponta-
niteit en presenteerde haar methode als een plan dat in overeenstemming was met 
de universele wetten der mensheid die, ondanks de culturele verschillen, voor ie-
dereen zouden opgaan.23 Ze bepleitte het onderwijzen in kleine groepjes, voor die 
tijd een vooruitstrevende aanpak. In de praktijk was de inrichting van het leerplan 
op de Pythagorasschool tamelijk vrij.24 De leerlingen werden bijvoorbeeld alleen 
in de theosofie onderwezen als ze er zelf om vroegen.25 De school was geen lang le-
ven beschoren en werd in 1926, zes jaar na de start, vanwege financiële problemen 
opgeheven.26 

18  De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 6 september 1921; Algemeen Handelsblad van 5 sep-
tember 1921; Vechtdal Centraal van 7 december 2015, geraadpleegd via issuu.com/sallandcentraal/docs/
vechtdalwk5002/12. Het hotel-pension werd per 15 september 1921 gesloten voor het algemene publiek. 
19  Idem.
20  Getranscribeerd interview met Zette Spijker op 15 januari 1988 (kdsc). 
21  M. Schwegman, Maria Montessori 1870-1952. Kind van haar tijd. Vrouw van de wereld (Amsterdam 
1999) 88 en 93.
22  Ibidem, 110.
23  Ibidem, 132-133.
24  H.R. Vincent, ‘Krishnamurti en educatie: opvoeden tot zelfkennis’ in: Van der Kroft, Waarheid zon-
der weg, 132.
25  Algemeen Handelsblad van 19 juni 1921.
26  Het is onbekend waardoor de financiële problemen ontstonden. Het theosofische onderwijs in Ne-
derland was echter niet ten einde. In september 1927 startte het Theosofisch Lyceum (lagere school en 
lyceum) in Naarden nabij het Nederlandse theosofische hoofdkwartier. Op 21 maart 1941 werd het Ly-
ceum door het Duitse gezag gesloten. Op 4 april werd, onder het beheer van de Duitsers, toegestaan de 
scholen te heropenen en het schooljaar af te maken. Het lyceum ging niet meer van start, de lagere school 
wel en bestond tot het einde van de jaren vijftig (A. Verweij, ‘Het Theosofisch Lyceum in Naerdinclant. 
Middelbaar en lager onderwijs op de buitenplaats Drafna’ in: De Omroeper 22:4 (2009) 121-139, geraad-
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Community of the new age

Bij het stichten van een theosofische school bleef het niet. Cochius wilde een Com-
munity of the new age realiseren en Philip was bereid die op Eerde te faciliteren.27 
In feite was het een uitwerking van het eerdere plan van de jurist Van der Leeuw. 
Hij betoogde in zijn proefschrift (1920) dat ‘groepsverbanden’ gecreëerd moesten 
worden op alle terreinen van het maatschappelijk leven om te komen tot een ‘ge-
meenschapsordening’ met een algehele sfeer van broederschap.28 Toen Krishna-
murti in september 1921 voor het eerst een bezoek aan Eerde bracht, was de Pytha-
gorasschool van start gegaan en latent speelden de plannen voor het oprichten van 
een theosofische leefgemeenschap. Krishnamurti wees daar al op in zijn eerste brief 
aan Philip de dato 18 augustus 1921.29 Tijdens de kerstdagen van 1921 besprak een 
klein groepje gelijkgestemden op Eerde de uitwerking van een en ander. Onder hen 
bevonden zich buiten Philip, Cochius, Van der Leeuw, Corrie Dijkgraaf, L. Bayer 
(redactie van het Sterbulletin), Helen Knothe en Noomi Johanson. In het gasten-
boek van Eerde staat een stille getuige van de samenkomst in de vorm van een teke-
ning van een kerstboom met daarin de genoemde namen. In de top bevindt zich een 
stralende ster die ongetwijfeld Krishnamurti – het voertuig van de nieuwe wereld-
leraar – representeert. Juist hij was bij de besprekingen niet aanwezig. 

Het samenzijn resulteerde erin dat in 1922 de eerste concrete stappen genomen 
werden om een geestelijk wereldcentrum op Eerde te verwezenlijken. Het Rotter-
damse architectenbureau J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt, aanhangers van het 
zogenaamde Nieuwe Bouwen met vooruitstrevende ontwerpen voor stedenbouw, 
kreeg opdracht de plannen te tekenen.30 Daarin moest plaats zijn voor fabrieken 
op industrieterreinen, arbeiderswoningen, vrijstaande huizen voor de administra-
tieve medewerkers die op kasteel Eerde werkten, lezingenzalen, een vergaderge-
bouw, een openluchttheater en scholen. De plannen werden gepresenteerd in De 
Ster. Het basisidee was ‘het vormen van een gemeenschap van het ideaal, dat de le-
den tezamen brengt, terwijl de vrijheid van het gezins- en het individuele leven toch 
gewaarborgd zou blijven’.31 In weerwil van de bindende doelstelling van de Theo-
sofische Vereniging tot het vormen van een broederschap zonder onderscheid naar 
geloof, zou ‘de algemene broederschap’ op Eerde alleen open komen te staan voor 
leden van de Theosofische Vereniging en de Orde van de Ster. De leden moesten 

pleegd via www.stichtingvijverberg.nl op 6 juni 2014; De Gooi- en Eemlander van 14 juli 1927). Een jaar 
nadat de Pythagorasschool de deuren sloot, begon onderwijsvernieuwer Kees Boeke, geïnspireerd door 
de methode van Montessori, met De Werkplaats. Zie Hooghiemstra, De geest in dit huis is liefderijk, 146-
150 en 192-194.  
27  Vincent, ‘Krishnamurti en educatie’ in: Van der Kroft, Waarheid zonder weg, 72.
28  Van der Leeuw, Historisch-idealistische politiek, 178-205.
29  Familiearchief.
30  Molenaar, ‘Van goddelijke geometrie tot bevlogen zakelijkheid’ in: Van der Kroft, Waarheid zonder 
weg, 35-65, aldaar 56-57. Van der Vlugt (1894-1936) ontwierp in de jaren 1920 de beroemde Van Nelle fa-
briek in Rotterdam. De vader van Koos van der Leeuw was vennoot van de firma Erven de Wed. J. van 
Nelle. 
31  De Ster, mei 1922. Zie ook Van der Leeuw, Historisch-idealistische politiek, 186.  
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vegetariër zijn en mochten geen alcohol gebruiken.32 Een leefwijze die Philip zich 
inmiddels met overgave eigen had gemaakt.33 

Volgens Krishnamurti’s vertrouwelinge en biograaf Mary Lutyens (1908-1999) 
bood Philip tijdens het eerste bezoek van Krishnamurti aan Ommen (in septem-
ber 1921) zijn landgoed Eerde aan de beoogde nieuwe wereldleraar aan. Dat was 
tijdens een wandeling op het landgoed.34 Krishnamurti weigerde het aanbod om-

32  The Herald of the Star xiv:1 15. 
33  Gesprek met B.A. Moser-aan ’t Rot, een kleindochter van Geertje, de kokkin van Eerde, op 16 januari 
2008; gesprek met de beide dochters van Philip op 31 maart 2008.
34  Lutyens, Krishnamurti, jeugd en bewustwording, 189. Mary Lutyens was de jongste dochter van de 
Britse architect Edwin Landseer Lutyens (1869-1944). Haar moeder Emily (1874-1964) was de dochter 
van Robert Bulwer-Lytton, onderkoning van India in de jaren 1876 tot 1880.

Kerstboom met de namen van de gasten die de kerstdagen van 1921 op Eerde doorbrachten 
(gastenboek van Eerde).
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dat hij geen persoonlijke bezittingen wilde.35 Het gebaar van Philip sluit aan bij de 
opvatting van Van der Leeuw dat familiebezit met erfrecht in een tijdperk ‘waarin 
de banden van de Geest gelden boven de natuurlijke banden’ geen bestaansrecht 
meer had.36 Toch is het de vraag of Philip toen werkelijk al zover dacht en handel-
de. Het weggeven van bezittingen was heel ongebruikelijk binnen de adel.37 Philip 
had ook, los van zijn theosofische vrienden, nog allerlei plannen voor de tuin bij het 
kasteel. Hij gaf opdracht aan de gerenommeerde en binnen adellijke kringen popu-
laire Nederlandse tuinarchitect L.A. Springer (1855-1940) om een verdiepte bloe-
mentuin aan te leggen.38 Die tuin lijkt niet gerealiseerd te zijn hoewel de beplanting 

35  Idem. Zie ook: Lokin, ‘Het Sterkamp: een tuinstad’ in: Van der Kroft, Waarheid zonder weg, 71. 
36  Van der Leeuw, Historisch-idealistische politiek, 194.
37  Toch was Philip niet de enige. De op 9 december 1858 in Ommen geboren Frederik Eliza baron Mu-
lert was begaan met het welzijn van de mensen in Ommen. Hij maakte carrière in de Koninklijke Mari-
ne. De laatste boot waarop hij als kapitein diende, was de H.M. ‘Piet Hein’. Zijn villa aan de Zeesserweg 
in Ommen vernoemde hij naar deze zeeheld. Bij leven stichtte hij een ‘Koffiehuis van den Volksbond’ in 
Ommen om het alcoholmisbruik tegen te gaan. Mulert bleef ongehuwd en benoemde bij testament de ge-
meente Ommen tot universeel erfgenaam. Hij bepaalde dat na zijn overlijden zijn landhuis moest worden 
benut ten bate van het algemeen belang, bij voorkeur voor de verpleging van zieken. Mulert overleed op 
26 februari 1933 en bij raadsbesluit van 15 juni 1933 werd de F.E. Baron Mulertstichting in het leven geroe-
pen met als doel het huis te exploiteren en het kapitaal te beheren. Het huis heeft onder andere gediend als 
dagsanatorium en kraamcentrum. Heden ten dage wordt het verhuurd als kantoorpand in de commerciële 
markt. In 1996 zijn de statuten van de stichting gewijzigd, waarbij is bepaald dat het kapitaal besteed moet 
worden aan de gezondheidszorg en aanverwante terreinen ten behoeve van de inwoners van de gemeente 
Ommen die niet op een andere wijze gefinancierd kunnen worden (zie Nederland’s Adelsboek 32 (1934) 
196; www.oudommen.nl; www.ommen.nl; www.destentor.nl/hardenberg/archief-van-familie-mulert-
van-grote-waarde~a5dc4096). De uit Arnhem afkomstige en eveneens ongehuwde Ernst Wilt baron Sloet 
(1849-1920) liet na zijn dood zijn vermogen en een huis bij Velp na aan De Orde van Vrijmetselaren on-
der het Grootoosten der Nederlanden en specifiek aan het ‘opvoedingsgesticht voor kinderen van minver-
mogende vrijmetselaren’ in Den Haag. Het gebouw waarin het gesticht gevestigd was, werd ‘Louisa State’ 
genoemd. In de loop van de jaren evolueerde de ‘State’ van een opvoedingsgesticht, tot een weeshuis en 
uiteindelijk tot een internaat. De wens van Sloet, ingenieur van beroep, was dat zijn huis in Velp gebruikt 
zou worden als vakantieoord voor de Haagse pupillen van de ‘State’ (Nederland’s Adelsboek 20 (1922) 
315; M.J.M. de Haan, ‘Een ‘groot gezin’, de Louisa State (1869-2002)’ in: A.Th. ten Houten, A.W.F.M. van 
de Sande, M.J.M. de Haan, A.M.A. van den Brand, A. Gevers, A.J. Mensema, G.J.M. Bonneke, A. Harel, 
F. Meijer en G.L.J. Liagre, Vrijmetselaren: 250 jaar en meer (Den Haag 2006) 341-344, aldaar 343). Welis-
waar was ze niet van adel, maar toch is hier het vermelden waard dat Mary van Eeghen-Boissevain (1869-
1959), voorzitster van de Nederlandse Bond van Vrouwenkiesrecht, in 1925 haar landhuis met de door 
Leonard Springer aangelegde tuin en het landschapspark in Huizen schonk aan Annie Besant om daar-
mee het werk van de ‘Meesters’ te kunnen dienen. Vervolgens werd op 11 september 1925 de St. Michaels-
Stichting opgericht voor het beheer en de administratie van het landgoed. Maria (Mary) van Eeghen-Bois-
sevain trouwde in 1888 met Cornelis Eeghen uit het gelijknamige Amsterdamse patriciërsgeslacht, van wie 
zij in 1921 scheidde. Haar vader was Charles Boissevain (1842-1927), journalist en hoofdredacteur van het 
Handelsblad. St. Michael’s House is heden ten dage het hoofdkantoor van de St. Michael’s Foundation 
of the International Theosophical Centre en het hoofdkwartier van de European Federation of the Theo-
sophical Society (www.itc-naarden.org; Jansen, Een kern van broederschap, 155-158 en 217).
38  Bibliotheek wur te Wageningen, Archief Speciale Collecties, Collectie L.A. Springer; R. van Acker 
en R. Lieverse, Herinrichting Oranjerie-tuin kasteel Eerde, Cultuurhistorisch onderzoek, plan voor re-
constructie en herinrichting in opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten (Oudenbosch 1997) 5-7 
(archief Natuurmonumenten ’s-Graveland); Stenvert, Kolman, Olde Meierink en Ten Hove, Monumen-
ten in Nederland: Overijssel, 235. De verdiepte tuin met flagstone-padenkruis, borders en perken, bevindt 
zich ten zuiden van de oranjerie. Zie ook Monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed, geraadpleegd via monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/complexpdf.php?comnr=1002679, 
complexnummer 527545. Actualiteit van de gegevens: 4 juli 2014.
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die Springer voorstelde wel in de tuin terug te vinden is.39 Vrijwel zeker is dat in de 
periode 1922-1926 bij het kasteel een rozentuin werd aangelegd.40 Lutyens wekt in 
haar biografie de indruk dat Philip direct na zijn omgang met Krishnamurti weinig 
waarde hechtte aan de familiegeschiedenis van het geslacht Van Pallandt op Eerde.41 
Maar die was Philip zich wel degelijk bewust, zoals we nog zullen zien.  

Hoofdkwartier van de Orde van de Ster op Eerde

Waar Krishnamurti in 1921 het aanbod van Philip weigerde, nam hij het in 1923 als-
nog aan. Philip wilde de nieuwe wereldleraar al zijn bezittingen in Ommen schen-
ken. In hem had hij het vertrouwen dat hij in anderen ontbeerde. Philip geloofde 
dat de nieuwe wereldleraar een nieuwe wereldorde zou brengen. Dat Krishnamurti 
het aanbod van Philip nu wel aannam, kwam vermoedelijk doordat bestuursleden 
van de Nederlandse afdeling van de Theosofische Vereniging daarop aandrongen. 
Zij waren regelmatig op Eerde om hun plannen voor het realiseren van een theoso-
fische gemeenschap te bespreken. Daarnaast is het mogelijk dat Besant, die overi-
gens nog nooit op het landgoed was geweest, haar protegé Krishnamurti het advies 
gaf de schenking aan te nemen omdat ze mogelijkheden zag voor het gebruik ervan. 

Philip zelf vertelde een paar maanden na de overdracht in een artikel in het Ster-
licht dat hij het besluit zijn bezittingen weg te geven, had genomen zonder invloed 
van buitenaf.

Wat ik deed, deed ik uit eigen beweging, van binnen uit. Krishnamurti noch dr. Besant 
hebben mij aangemoedigd. Integendeel. Zij hebben mij gewezen, méér dan eens, op de 
consequenties van wat ik wenste te doen. Zij hebben er op aangedrongen dat ik alles wèl 
zou overwegen. Maar mijn gevoel, dat ik Eerde moest afstaan, moest afstaan zonder enige 
restrictie groeide. Zó heb ik het landgoed met alles wat daarbij behoort, geschonken aan 
Krishnamurti, de enige man wie ik mijn volle vertrouwen kon geven.42

Het lijkt alsof Philip versterkt werd in zijn streven Eerde weg te geven, doordat hij 
werd afgeremd door degenen die er baat bij konden hebben. 

Op een congres in Wenen besloot het bestuur van de Orde van de Ster vervol-
gens dat Eerde het hoofdkwartier van de Orde zou worden. Krishnamurti kwam 
in gezelschap van zijn jongere broer Nitya eind september 1923 naar Eerde om de 
schenking te regelen.43 Voor Nitya was het zijn eerste kennismaking met Eerde. Hij 
vond het een ‘jolly place’.44 Op zondag 30 september 1923 werd een onderhandse 
akte van schenking getekend.45 Philip verklaarde zijn kasteel Eerde en zijn landerij-

39  Acker en Lieverse. Herinrichting Oranjerie-tuin kasteel Eerde, 5-7. 
40  Idem.
41  Lutyens, Krishnamurti, jeugd en bewustwording, 189.
42  Sterlicht, maart 1925. 
43  Gastenboek van Eerde (familiearchief). Krishnamurti verbleef op Eerde van 24 september tot en met 
6 oktober 1923.
44  Idem.
45  Een kopie van de akte van schenking bevindt zich in het familiearchief. De akte werd getekend door 
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en in Ommen te schenken ‘aan Maitreya, de bodhisatva van ons ras’.46 Hij deed dat 
in de volgende bewoordingen 

in de naam van de Meester van de Grote Witte Loge, wiens aanwezigheid ik plechtig aan-
roep, in de volheid van mijn hart, door dit bewijs van een zode van aarde en een spriet van 
gras (…) Moge Hij welwillend zijn om dit offer te accepteren en het te gebruiken voor de 
bevordering van Zijn werk’.47 

De ‘Grote Witte Loge’ verwijst hier naar de ‘Grote Witte Broederschap’, die door 
de theosofen gezien werd als een esoterisch genootschap van zieners en wijzen dat 

Philip, Krishnamurti, zijn broer Nitya (general secretary), de toekomstige secretaris van Krishnamurti ge-
naamd Rajagopal (1900-1993), Corrie Dijkgraaf, P.M. Cochius (international treasurer), de broers Koos 
en Kees van der Leeuw, prins Fabrizio Ruspoli (een Italiaanse theosoof) en Harold Baillie-Weaver (leraar 
van Krishnamurti en president of the board of general purposes of the Order of the Star in the East). De 
bestuursfuncties zijn herleid uit het dagregister deel 89, nummer 1264 van het archief Hypotheekkantoor 
Deventer, deel 697, aktenummer 16 de dato 23 oktober 1924 (archief Kadaster). Ten tijde van de onderte-
kening waren ook Mary Lutyens en haar moeder Emily aanwezig (gastenboek van Eerde).
46  Familiearchief. Zie ook Lokin, ‘Het Sterkamp: een tuinstad’ in: Van der Kroft, Waarheid zonder weg, 
71-73; M. Lutyens, Krishnamurti, jaren van vervulling (Deventer 1983) 23; Sterlicht, maart 1925.
47  Familiearchief. 

Krishnamurti vermaakt zich op Eerde met boogschieten. 
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beschikte over oude, voor de mensheid verloren gegane, wijsheid.48 De Meesters 
maakten deel uit van deze broederschap, die ook een grote rol speelde in het ver-
borgen leven in de Internationale Orde van de Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit 
Humain’. Krishnamurti verklaarde de gift aan te nemen uit ‘Zijn naam en voor Zijn 
diensten’.49 De andere aanwezigen, onder wie Cochius, Dijkgraaf en Van der Leeuw, 
beloofden plechtig ‘in de aanwezigheid van de Heiligen alles te zullen doen om de 
taak uit te voeren die aan hun zorg toevertrouwd was en om van Eerde een blij-
vend heiligdom te maken waar Zijn aanwezigheid voor eeuwig moge vertoeven’.50 

De overdracht aan ‘Maitreya, de bodhisatva van ons ras’ lag juridisch gezien alles-
behalve eenvoudig. Wie was Maitreya, de nog niet-geïncarneerde nieuwe wereldle-
raar? Het duurde nog maanden voordat een notariële akte kon worden opgemaakt. 
Philip begon in de tussentijd zijn geduld te verliezen. Hij wilde van de verantwoorde-
lijkheid van Eerde af, zodat een begin kon worden gemaakt met de vestiging van het 
hoofdkwartier van de Orde van de Ster. Op 12 juli 1924 schreef hij een indringende 
brief aan Krishnamurti waarin hij zei de nodige advocaten te hebben geraadpleegd.51 
Die gaven hem allemaal het gevoel dat hij zich op een ‘gevaarlijk pad’ bevond ‘dat 
naar beneden leidde’.52 Ze wilden hem hoogstwaarschijnlijk meer realiteitszin bij-
brengen. Onduidelijk is hoe Philips ouders zich opstelden. Omdat Philip bezig was 
’de inspiratie’ te verliezen die hij op de ochtend van de dertigste september 1923 had 
gehad toen hij ervan overtuigd was ‘werk voor de eeuwigheid’ te doen, had hij be-
sloten zijn bezittingen zonder voorwaarden aan Krishnamurti persoonlijk te geven. 
Op zijn besluit terugkomen wilde hij niet. Ook niet als zijn vader, door hem als ‘dear 
Padre’ aangeduid, hem zou proberen te overtuigen van dit voornemen af te zien.53 

Philip deed Krishnamurti wel een verzoek waaruit blijkt hoezeer hij hechtte aan 
het natuurbehoud op Eerde. Het is zijn allereerste uiting op papier van zijn liefde 
voor de natuur op zijn landgoed. Hij vroeg Krishnamurti namelijk om het land-
goed als een geheel bij elkaar te houden en geen afzonderlijke delen te verkopen. 
Philip wilde dus niet dat het landgoed zou worden versnipperd, een proces dat bij-
voorbeeld gaande was op het adellijke landgoed Rosendael.54 En toch verbrak Phi-
lip de eeuwenlange band van het adellijke geslacht Van Pallandt met Eerde. Hij 
deed dit vanuit de vaste overtuiging dat hij het nu voor de eeuwigheid aan de nieu-
we wereldleraar schonk. 

48  C.W. Leadbeater, Het verborgen leven in de vrijmetselarij (Amsterdam 1979) 35; C.W. Leadbeater, 
The masters and the path (Adyar 1997) 48.
49  Familiearchief; Sterlicht, maart 1925.
50  Idem.
51  Archief kfa.
52  Idem.
53  Idem. Een kopie van een mogelijke brief aan zijn vader is in het familiearchief niet aanwezig. In zijn 
brief van 17 oktober 1921 refereert Krishnamurti aan een bezoek van Philip aan zijn vader in Zwitserland. 
Dit bezoek vond plaats een maand na het eerste bezoek van Krishnamurti aan Eerde. Vermoedelijk legde 
Philip toen zijn plannen aan zijn vader voor. De zinsnede die Philip in zijn brief van 12 juli 1924 gebruikt, 
doet vermoeden dat zijn vader hem toen probeerde te overtuigen zijn bezit niet weg te geven. In geen en-
kele bron verwijst Philip naar de reactie van zijn moeder op zijn voorgenomen besluit.
54  Zie Koman, De versnippering van landgoed Rosendael 1902-2017. Rosendael was vanaf 1854 in het 
bezit van de familie Van Pallandt. 
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Door Krishnamurti de volledige beschikking over het landgoed te geven, zou ik werk ver-
richten voor de eeuwigheid. Had ik daarnaast de gelukkige zekerheid, dat dit familiegoed 
zal blijven bestaan tot in lengte van dagen. Dit verheugt mij des temeer, omdat het mijn 
steevaste overtuiging is dat op den duur, laat ons zeggen na anderhalve eeuw, in Nederland 
de grote landgoederen verdwenen zullen zijn (…) Steeds zweefde mij de vraag voor ogen 
wat er van die 1750 ha niet nu maar in de verre toekomst zou worden. Nu wist ik, dat ik 
een doel had gevonden, dat Eerde zijn bestemming zou hebben.55  

Philip had een vooruitziende blik als het om het verdwijnen van grote landgoede-
ren ging.56 Hij was er stellig van overtuigd dat hij Eerde als landgoed bij elkaar hield 
door het een blijvende bestemming te geven ‘ook als de wereldleraar niet meer on-
der ons zou toeven’.57 Eerde zou eeuwenlang gaan dienen als het centrum van waar-
uit de nieuwe wereldorde geleid zou worden en zou even belangrijk worden als 
Rome en het Vaticaan dat voor de oude wereld waren. Het familiebesef woog in 
deze fase van zijn leven minder zwaar dan zijn idealistische doelstellingen. Het na-
tuurbehoud vond hij echter zo belangrijk dat hij Krishnamurti voorstelde om zelf 
toezicht te blijven houden op het beheer van het landgoed.58

Eerde Foundation

Het was Philips bedoeling om Eerde over te dragen voor 9 augustus 1924, de dag 
waarop het eerste congres van de Orde van de Ster in Nederland zou beginnen. 
Per brief liet hij Krishnamurti weten dat dit moest kunnen ‘as the transfer is such a 
simple matter’.59 Toch bleek het in de praktijk geen simpele aangelegenheid te zijn. 
Pas op 23 oktober 1924 was de overdracht juridisch gezien een feit.60 Eerde werd 
niet geschonken aan ‘Maitreya, de bodhisatva van ons ras’ maar aan de Eerde Stich-
ting (Eerde Foundation) die op dezelfde dag bij notariële akte werd opgericht door 
een notaris in Leerdam, de vestigingsplaats van het bedrijf van Cochius. Laatstge-
noemde vertegenwoordigde bij het passeren van de akte het gehele bestuur van de 
Eerde Stichting dat bestond uit onder meer Krishnamurti (voorzitter), Besant (ho-
norair voorzitter), Arundale en Baillie-Weaver (vice-voorzitters), Cochius (secre-
taris en penningmeester), Dijkgraaf, Van der Leeuw en Philip van Pallandt.61 De 
stichting had tot doel het beheren van het landgoed alsmede ‘de bevordering van 

55  Interview met Philip dat verscheen in het Algemeen Handelsblad, bijvoegsel van zaterdag 17 maart 
1928.
56  Zie bijvoorbeeld Koman, De versnippering van landgoed Rosendael.
57  Interview met Philip dat verscheen in het Algemeen Handelsblad, bijvoegsel van zaterdag 17 maart 
1928.
58  R. Landau, God is my adventure (Londen 1935) 90.   
59  Brief van Philip aan Krishnamurti gedateerd 12 juli 1924 (archief kfa).
60  Archief Kadaster, Hypotheekkantoor Deventer, dagregister deel 89, nummer 1264, deel 697, akte-
nummer 16 de dato 23 oktober 1924.
61  Idem. Zie ook The Herald of the Star xiv:1 8. De andere bestuursleden waren Nitya, Rajagopal, 
 Muriel countess de la Warr, Mrs. (Edith Annie) Douglas Hamilton en Don Fabrizio Ruspoli.
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de levensleer van onbaatzuchtigheid en liefde tot alle medeschepselen ter effening 
van de weg tot Wereldbroederschap’.62 Middelen om dit doel te bereiken waren on-
der andere ‘het stichten en onderhouden van geestelijke centra, vanwaar zal wor-
den uitgegaan om haar beginselen toe te passen en te verbreiden’.63 Eerde werd een 
theosofisch centrum dat eigendom was van de Eerde Stichting. Als rechtspersoon is 
Krishnamurti nooit de eigenaar van Eerde geweest.64 Daarnaast bleef Eerde ook een 
bedrijf met bos- en landbouw. 

Het was de intentie van het bestuur van de Eerde Stichting om de verstandhou-
ding met de pachters op Eerde op dezelfde manier voort te zetten als vroegere ge-
neraties Van Pallandt dat hadden gedaan.65 Rond de kerst werd een kleinschalige 
bijeenkomst gehouden onder voorzitterschap van Arundale, waar alle pachters als 
teken van goede wil een kerstboom aangeboden werd. Voor het personeel op Eerde 
had het bestuur de boodschap dat ze de vruchten zouden kunnen plukken van de 
komst van de wereldleraar ‘als ze zich wijdden aan het werk voor Hem’.66 De com-
municatie tussen het bestuur, de pachters en het personeel werd in de praktijk be-
moeilijkt door een taalbarrière. Van de pachters of het personeel sprak of verstond 
bijna niemand een woord Engels. Rentmeester Frens bleef op Eerde werkzaam en 
fungeerde vermoedelijk als contactpersoon tussen de Eerde Stichting en de pach-
ters.67 Bronnen die inzicht zouden kunnen geven in de exploitatie van het landgoed 
onder het bewind van de stichting ontbreken. 

Het januarinummer van 1925 van The Herald of the Star, het geïllustreerde maand-
blad en officiële orgaan van de Orde van de Ster, stond grotendeels in het teken van 
Eerde en Philips geschenk aan de Orde van de Ster. De bijdrage van  Arundale werpt 
een goed licht op de beweegredenen van Philip. Zo had Philip, volgens Arundale, 
Eerde nooit gezien als een persoonlijk bezit maar als een trust, een toevertrouwd 
pand, voor het helpen van doelen ten dienste van de mensheid.68 Philip had volgens 
hem altijd gemeend ‘dat hij deze erfenis niet voor zijn persoonlijk genot gekregen 
had, maar als een pand van God, waarover hij vroeger of later rekening en verant-
woording zal [zou] moeten afleggen’.69 Philip schreef zelf een artikel, getiteld Self-
preparation, dat betrekking had op ‘weggeven’.70 Hij riep iedereen op om alles op te 
geven en was wel zo realistisch om erbij te vermelden dat het niet zozeer om het aard-

62  Overgenomen uit een document opgesteld door A.F. Folkersma, die manager van de Sterkampen was 
(kdsc).
63  Lokin, ‘Het Sterkamp: een tuinstad’ in: Van der Kroft, Waarheid zonder weg, 73.
64  Rond het weggeven ontstond mythevorming. Zie bijvoorbeeld www.groene.nl/artikel/jiddu-krish-
namurti. 
65  The Herald of the Star xiv:1 9.
66  Idem.
67  In de Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 19 november 1924 staat een advertentie waarin 
Landgoed Eerde raathoning te koop aanbiedt via J. Frens. In dezelfde krant van 31 december 1927 staat 
een advertentie waarin landgoed Eerde populieren te koop aanbiedt. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij 
J. Frens. Inschrijvingen kunnen ingediend worden op het kantoor van de Eerde Stichting.
68  The Herald of the Star xiv:1 7.
69  De Ster, maart 1925, 25.
70  The Herald of the Star xiv:1 14.
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se bezit ging. Daar had de wereldleraar in de praktijk niet zoveel aan. Het ging vooral 
om: ‘gewoonweg alle verlangens opgeven’.71 

Just start and try and you will see how fascinating it is to have no cares and worries about 
holding on anxiously to things for fear of losing them. If you are in a moment of loneliness or 
suffering, for God’s sake use that moment to put aside that little you have got left to cling to 
and serve Him. If you can grasp that feeling of ‘giving it all’ you will feel that Peace and Joy 
has suddenly come into your life. You will feel that that awful feeling of Separateness, which 
brings the worst sorrow in the World, has vanished and you will feel yourself One with 
that joyful band of workers who are preparing themselves to serve Him when He comes.72

Waar Philip in theosofische kringen werd geroemd om zijn lef en de ‘grootheid’ 
van zijn daad, lag dat in adellijke kringen anders. Bezit werd, simpel gezegd, niet 
weggegeven. Bezit werd doorgegeven. Philips daad had, net zoals het afzweren 
van de jacht dat had gedaan, consequenties voor zijn adellijke vriendschappen. In 
het gastenboek van Eerde zien we na de overdracht van Eerde nog heel af en toe 
de naam van een adellijke bezoeker terug. Bijna tachtig jaar later, in 2003, zouden 
de twee dochters van Philip in een door de ncrv gemaakt radio-interview vertel-
len dat hun vader zich niets aantrok van de teneur in zijn peer group.73 Volgens hen 
dacht hun vader dat er van Eerde een bijzondere kracht zou uitgaan.74

Het is opvallend dat Philips moeder in de maand voorafgaand aan de overdracht 
een aantal weken op Eerde logeerde en daarna niet meer kwam, als we het gasten-
boek van Eerde erop naslaan. Ook Philips zuster Connie, in 1921 getrouwd met 
Philip Jules van Zuylen van Nijevelt, logeerde niet meer op Eerde. Daarnaast is het 
opmerkelijk dat zich in het familiearchief zeer weinig materiaal bevindt uit deze 
periode in het leven van Philip. Uit de aanloopperiode naar de overdracht is geen 
enkele brief van Krishnamurti of diens broer Nitya in het familiearchief te vinden. 
Evenmin bezochten zij Eerde. Rajagopal, secretaris van de Orde van de Ster, lo-
geerde wel een aantal keren op Eerde.75 De plannen van de Eerde Stichting waren 
helder: zij wilde dat Eerde het theosofische hoofdkwartier van de Orde van de Ster 
werd, de thuisbasis van de nieuwe wereldleraar. 

71  Idem.
72  Idem.
73  Uit een interview met de beide dochters uitgezonden in het ncrv-programma ‘Krishnamurti, Messias 
in Ommen’ (29 januari 2003, nibg).  
74  Gesprek met de beide dochters van Philip op 31 maart 2008. Deze gedachte van Philip sluit aan bij die 
van H. Baillie-Weaver, een van Krishnamurti’s docenten en vice-president van de Eerde Stichting. Hij 
schreef in 1925: ‘prominent occultists have stated that to Holland had been offered by the spiritual gover-
nors of the world an opportunity to be the centre through which power might be poured into the world 
(…) upon a basis of co-operation instead of competition (…) and that she has proved worthy’. Hiermee 
verklaarde hij de keuze voor Den Haag als vestigingsplaats van het Vredespaleis en van Eerde voor het 
hoofdkwartier van de nieuwe wereldleraar (The Herald of the Star xiv:1 12).
75  Toch bleef op Eerde iets stoffelijks uit deze periode bewaard in de vorm van een glas dat zeer waarschijn-
lijk vervaardigd werd in de glasfabriek van Cochius. Op het glas staan inscripties met de handtekeningen 
van onder meer Philip, Krishnamurti, Cochius en Dijkgraaf. De datum van 12 november is goed leesbaar, 
het jaartal is voor verschillende interpretaties vatbaar. Staat er 1921, dan kan het verwijzen naar het eerste be-
zoek van Krishnamurti aan Eerde, alhoewel dat in september plaatsvond. Als er 1924 staat dan kan dit glas 
verwijzen naar de definitieve overdracht van Eerde op 23 oktober aan de Eerde Stichting (familiearchief).
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Verbouwingen en Sterkampen

De vestiging van het hoofdkwartier van de Orde van de Ster op Eerde verliep na de 
overdracht allesbehalve soepel. In januari 1925 deelde Philip in een brief aan Krish-
namurti zijn zorgen over de ontwikkelingen op Eerde.76 Krishnamurti toonde zich 
zeer begripvol en schreef Philip dat hij wilde proberen alle ‘foolishness’ en ‘xmas 
behaviour’ op Eerde te stoppen.77 Hij verontschuldigde zich voor het gedrag van 
de mensen. Ze hadden niet door voor welke taak zij zich geplaatst zagen, meen-
de hij. Krishnamurti stelde voor om samen met Philip een plan te gaan maken hoe 
Eerde verder ontwikkeld moest worden. Uit de brief van Krishnamurti bleek ook 
dat Philip last van zijn gezondheid had.78 Waarschijnlijk speelde de colitis weer op. 

Het was de bedoeling van de Orde van de Ster om, in samenspraak met de Eerde 
Stichting, een Community of the New Age op het landgoed te realiseren met on-
der meer industrieterreinen, arbeidershuizen, scholen en een ziekenhuis. Het kas-
teel zou verbouwd worden zodat medewerkers van de Orde er konden werken en 
wonen. Kort na de overdracht van Eerde was al duidelijk dat de Community er niet 
zou komen. Dat stond te lezen in het bovengenoemde januarinummer van 1925 
van The Herald of the Star.79 Toch hadden Philip en Krishnamurti nog wel de hoop 
een Ster-gemeenschap op Eerde te kunnen realiseren, die ‘somewhat similar’ zou 
zijn aan de Community, zodra er voldoende fondsen geworven waren.80 Hier zit 
vermoedelijk de kern van het mislukken van de plannen: het gebrek aan financiële 
draagkracht. Het geld moest vooral bijeengebracht worden door de leden van de 
Orde, want Eerde was ‘not an estate out of which much (if any) money can be ma-
de’.81 Hoogstwaarschijnlijk was dit ook de reden dat de beoogde Ster-gemeenschap 
evenmin werkelijkheid werd. 

Wel ondergingen het kasteel en de bijgebouwen allerlei verbouwingen. Om die 
te financieren, sloot de Eerde Stichting leningen af.82 In het souterrain kwam het 
kantoor van de Star Publishing Trust dat de lezingen van Krishnamurti uitgaf. 

76  De brief van Philip bleef niet bewaard. Wel bevindt het antwoord van Krishnamurti, gedateerd 29 ja-
nuari 1925, zich in het familiearchief.
77  Brief van Krishnamurti gedateerd 29 januari 1925 (familiearchief).
78  Idem. Philip onderging een zogenaamde Abrams behandeling. De Amerikaanse arts Albert Abrams 
(1863-1925) beweerde aan de hand van een door hemzelf uitgevonden apparaat, een oscilloclast, ziektes als 
kanker, tuberculose en syfilis te kunnen opsporen en genezen. Het enige dat voor een diagnose nodig was, 
waren een paar druppels bloed op een stuk vloeipapier. Ter hoogte van besmette lichaamsdelen werden 
plaatjes aangebracht waaraan draadjes bevestigd werden die met het apparaat in verbinding stonden. De 
behandeling was vervelend maar pijnloos. Ook Nitya, de broer van Krishnamurti, onderging dergelijke 
behandelingen (zie Lutyens, Krishnamurti, jeugd en bewustwording, 160-162).
79  H. Baillie-Weaver en P.M. Cochius, ‘Outline of the proposed community at Eerde’ in: The Herald of 
the Star xiv:1 15-16.
80  Idem.
81  Idem.
82  hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijs-
sel 1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 764, nummer 117. Of ook eventuele winsten uit de be-
drijfsvoering van Eerde (houtverkoop en pacht) werden gebruikt, is onbekend. Er zijn geen bronnen die 
hierover duidelijkheid kunnen geven. 
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Daar zetelde ook de redactie van het blad 
The Herald of the Star en zijn Nederland-
se pendant De Ster in het Oosten, ook wel 
Sterbulletin of kortweg De Ster genoemd. 
Het meest ingrijpend werd het bouw-
huis aan de linkerzijde van het kasteel ver-
bouwd. Hier ontstonden zit-slaapkamers 
voor een permanente staf van de Orde van 
de Ster die onder meer uit Amerika, Enge-
land, Zweden en Nederland kwam. Om-
dat de leden van de Orde geen vast bedrag 
aan contributie betaalden, moest het geld 
voor de organisatie en het levensonder-
houd van de medewerkers uit vrijwillige 
bijdragen komen. Regelmatig komen we 
in The Herald of the Star oproepen te-
gen waarin een beroep werd gedaan op de 
goedheid van de leden.83 

Het eerste grote evenement dat de Orde 
van de Ster op Eerde organiseerde was een 
tentenkamp, Sterkamp genoemd, van 13 
tot en met 16 augustus 1924. Bij de or-
ganisatie hielpen padvinders en pia-leden 
mee. Eerde was op dat moment in juridi-
sche zin nog niet door Philip overgedra-
gen. Krishnamurti’s broer Nitya liet van-
uit Londen per brief aan Philip weten dat Annie Besant ook zou komen en stelde 
voor om haar op het kasteel te laten logeren dat toen nog eigendom van Philip 
was.84 Er is een foto bewaard gebleven waarop Philip Besant begroet voor de in-
gang van het kasteel. Veelbetekenend was dat Philip voor de gelegenheid gekleed 
was in zijn padvindersuniform omdat hij een mede-scout (Besant was het hoofd 
van de scoutingbeweging in Brits-Indië) welkom heette. Hij schudde echter niet de 
binnen de scouting gebruikelijke linkerhand. 

Zo’n vijfhonderd Sterleden afkomstig uit dertig landen bezochten het Sterkamp.85 
Ze sliepen in zevenpersoonstenten en de omstandigheden waren zeer primitief. Op 
alle drie de avonden werd een kampvuur ontstoken, waarna Krishnamurti de aanwe-
zigen toesprak en mantra’s zong. Hij was aanvankelijk van plan in het kasteel te sla-

83  In onder meer De Ster (december 1926) 249 staat een dergelijke oproep te lezen. Zie ook Lokin, ‘Het 
Sterkamp: een tuinstad’ in: Van der Kroft, Waarheid zonder weg, 73.
84  Brief gedateerd 21 juni 1924 (familiearchief).
85  Arnhemse Courant van 31 juli 1924; De Ster (september 1924) 171; In een overzicht in de uitgave Ster-
kamp 1926 stond een aantal van 470 leden dat het eerste Sterkamp bezocht (kdsc). De Provinciale Over-
ijsselse en Zwolse Courant plaatste op 14 augustus 1924 een klein berichtje waarin een aantal van 579 leden 
werd genoemd. 

Philip begroet Annie Besant op Eerde. 
Zij was in de jaren 1924, 1925, 1926, 1927, 
1929 en 1930 op de Sterkampen aanwezig.
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Een samenkomst tijdens het eerste Sterkamp op Eerde in 1924 (archief kdsc, Deventer).

Station Sterkamp (gao).
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pen, maar sliep uiteindelijk ook in het kamp.86 Bij de sluiting hield hij een toespraak 
die in het teken stond van broederschap en de komst van wat hij noemde ‘de grote le-
raar’.87 Dit eerste kampeerexperiment op Eerde beviel Krishnamurti goed. Hij vatte 
het plan op om het jaar erop weer een Sterkamp in de bossen van Eerde te houden.88

Ondanks zijn enthousiasme was Krishnamurti op het tweede Sterkamp, dat 
plaatsvond in augustus 1925, afwezig vanwege de slechte gezondheidstoestand van 
zijn broer Nitya. Besant was er daarentegen wel. Het kamp werd dit keer gehouden 
op de noordoostelijke helling van de Besthmenerberg, omdat dit terrein groter was. 
Er was gezorgd voor wat meer comfort voor de deelnemers. Zo hadden ze de keuze 
uit kleinere tenten en waren er wc’s en wasgelegenheden voor dames en heren. De 
Nederlandse Spoorwegen hadden ten behoeve van het Sterkamp een speciale hal-
te aan de spoorlijn Ommen-Mariënberg aangelegd. Welgestelden arriveerden per 
auto. Mensen die het met minder moesten doen, kwamen te voet. Een aantal onder 
hen was zelfs weken onderweg geweest.89 

Vanaf dit Sterkamp werd de organisatie steeds meer gestroomlijnd mede dankzij 
de verbetering van de infrastructuur en de inzet van honderden vrijwilligers onder 
wie scouts. De kosten van deelname aan het kamp bedroegen zo’n dertig gulden 
die deelnemers met een bescheiden beurs terugverdienden door mee te helpen met 
de praktische voorbereidingen van het kamp of met het afbreken ervan. De deelne-
mers kregen in 1925 voor het eerst te maken met kampregels die zich lieten samen-
vatten als: ‘wees voorkomend en behulpzaam onder alle omstandigheden’.90 Om de 
dagen ordelijk te laten verlopen, waren er vaste tijden waarop gegeten werd, lezin-
gen werden gehouden of bezoekers hun tijd vrij konden besteden.91 

Naast het tentenkamp was er een algemeen terrein met de eettenten, lezingen- en 
meditatietent en het kampvuur. Voor de aanvoer van materiaal voor de bouw van 
kantoren, keukens en magazijnen legde de organisatie een verharde weg aan. Er wa-
ren maar liefst zes (kleine) keukens op het terrein aanwezig voor het bereiden van 
het vegetarische voedsel. De ketels met daarin het eten werden naar de etenstenten 
vervoerd met lorries die reden op speciaal daarvoor aangelegde spoorrails. Het is 
goed mogelijk dat Philip hiervoor in Engeland inspiratie opdeed op het particuliere 
landgoed Doveleys, waar de eigenaar een miniatuur spoorlijn had laten aanleggen. 

Bij afwezigheid van Krishnamurti hield Besant een aantal redevoeringen. Ze 
maakte de namen bekend van de apostelen die de toekomstige wereldleraar als zijn 
discipelen had uitverkoren.92 Ze kwamen allemaal uit haar naaste (Britse) omge-

86  De Ster (september 1924) 163.
87  Ibidem, 168. 
88  Sterlicht (maart 1925).
89  Landau, God is my adventure, 89.
90  Programmaboekje Sterkamp 1925 (kdsc).
91  De Ster (maart 1925) 29. In het interbellum waren dit soort bijeenkomsten populair bij verschillende 
organisaties. We zagen al eerder dat de pia kampen organiseerde, zoals ook de Nederlandse Christen-Stu-
denten Vereniging (ncsv) en de Arbeiders Jeugd Centrale (ajc) gewoon waren te doen. Daarnaast hield 
ook de sociaal-religieuze beweging de Oxford Groep zomerkampen.
92  Lutyens, Krishnamurti, jeugd en bewustwording, 223; C. Wessinger, ‘The second generation’ in: 
Hammer en Rothstein, Handbook of the Theosophical Current (Leiden 2013) 33-50, aldaar 41.
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ving. Krishnamurti hoorde pas veel later van de ontwikkelingen en stoorde zich 
aan de ‘ziekelijke drang naar spirituele vooruitgang’.93 Volgens een van de deel-
neemsters kenmerkte de stemming in het Sterkamp zich als ‘geestdriftig met een 
dweperige sfeer’.94 Sommigen namen in een glazen potje zand mee naar huis. Een 
andere ooggetuige vertelde later dat het kamp ‘heel intensief’ was vanwege het op-
wekkende karakter van de lezingen.95 Verschillende mensen konden daar niet tegen 
en vielen flauw. Dit gebeurde vooral tijdens een lezing van een van de uitverkoren 
discipelen, die zijn rede eindigde met de woorden ‘I see you, my Master, I see you! 
(…) Er begon een mevrouw hysterisch te gillen en ze moest worden weggedragen 
uit de tent’.96 

Theosofische ontdekkingsreis 

In hetzelfde jaar bestond de Theosofische Vereniging vijftig jaar. Om dat jubileum te 
vieren, werd eind december 1925 een conventie gehouden in Adyar, een grote wijk 
in Madras in voormalig Brits-Indië. Philip voelde zich zozeer betrokken bij de ver-
eniging, dat hij besloot deze samenkomst te bezoeken. Het was zijn eerste reis naar 
een bestemming buiten Europa. Hij refereerde er jaren later zelf aan als een ‘reis om 
de wereld’.97 De reis bracht hem eerst naar Egypte. Dit land stond toen volop in de 
belangstelling vanwege de opgravingen van Lord Carnarvon en Howard Carter in 
de Vallei der Koningen. De ontdekking van het graf van Toetanchamon in 1923 was 
een regelrechte sensatie.98 Philip bezocht zowel de Vallei der Koningen als de nabij 
gelegen Vallei der Koninginnen. Hij vond het er ondraaglijk warm. In een muse-
um in Cairo zag hij juwelen die in het graf van Toetanchamon waren aangetroffen. 

Hij bezocht ook, ’s nachts bij volle maan, het grootste tempelcomplex van het 
land in Karnak. Volgens Philip zelfs het grootste ter wereld.99 Blavatsky had het 
complex eerder als een heilige plek aangewezen. Dit bezoek moeten we vooral in 
het licht zien van de Esoterische School waaraan Philip als leerling was verbonden. 

93  Lutyens, Krishnamurti, jeugd en bewustwording, 217 en 225-228. Deze auteur baseerde zich op brie-
ven die Krishnamurti aan haar moeder Emily Lutyens schreef. Die zijn echter op verzoek van Krishna-
murti vernietigd uit angst dat zijn kritiek op Besant verkeerd zou worden uitgelegd. Zie ook: Wessinger, 
‘The second generation’, in: Hammer en Rothstein, Handbook of the Theosophical Current, 41. 
94  Gesprek met Sterkampbezoekster mevrouw J. Doornbos op 6 juni 2005.  
95  Getranscribeerd interview met Tilly (Mathilde Gertrude) van Egmond-Folkersma daterend van eind 
1987 (kdsc). Zij was de dochter van de campmanager A.F. Folkersma. 
96  Idem.
97  Autobiografische notitie getiteld ‘Reis om de wereld. Het 50-jarig bestaan van de Theosofische Bewe-
ging in december 1925’ (familiearchief). Het reisverslag dat Philip zo’n veertig jaar later op papier zette, 
laat zien hoe hij op latere leeftijd de invloed van de theosofie op zijn leven in die tijd erkende. Hij baseert 
zich bij het schrijven van deze autobiografische notitie op brieven die hij tijdens de reis aan zijn moeder 
schreef. De originele brieven bevinden zich niet in het familiearchief.
98  Het ging om George Edward Stanhope Molyneux Herbert, de vijfde graaf van Carnarvon. Zie F. Car-
narvon, Lady Almina and the real Downton Abbey. The lost legacy of Highclere Castle (Londen 2012). 
99  Autobiografische notitie getiteld ‘Reis om de wereld. Het 50-jarig bestaan van de Theosofische Bewe-
ging in december 1925’ (familiearchief).  
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Deze school vormde het hart van de Theosofische Vereniging en werd in 1889, Phi-
lips geboortejaar, door Blavatsky in het leven geroepen met als doel de leerlingen in 
contact te brengen met de Meesters en hen voor te bereiden op het pad dat naar de 
waarheid zou leiden.100 Philip nam zijn leerlingschap serieus, gelet op de vele theo-
sofische boeken die hij in zijn bezit had. Hij leek ze ook goed te bestuderen, gelet 
op onderstrepingen die hij aanbracht of aantekeningen die hij erin maakte.101 

In Karnak probeerde hij ‘de gesuggereerde krachten, vooral bij volle maan’ op 
te vangen door zich ‘zo gevoelig mogelijk te houden’.102 Wat hij hiermee bedoel-
de, is niet duidelijk. In het theosofische gedachtegoed bestond de overtuiging dat 
een leerling eerst in een ‘wonderbaar innige betrekking’ met zijn Meester gebracht 
moest worden, zodat hij een ‘volmaakt kanaal voor het uitdelen van geestelijke 
krachten’ zou worden.103 Mogelijk trachtte Philip de ‘krachten’ van zijn Meester op 
te vangen. Of hij die nacht daadwerkelijk bovennatuurlijke ervaringen doormaak-
te, wist hij zich jaren later niet meer voor de geest te halen. ‘Mijn herinneringen aan 
die immense tempel, die geen dak meer heeft, gaan niet veel verder dan gigantische 
zuilen en naar de volle maan blaffende honden’.104 

In Egypte ging hij aan boord van een passagiersschip dat hem naar Bombay 
bracht. Hij bevond zich daar in het gezelschap van een vijftigtal theosofen onder 
wie Krishnamurti, Besant en Arundale.105 Wat tijdens de reis grote indruk maakte 
op de directe omgeving van Krishnamurti, was het overlijden van zijn broer Nitya 
die in Californië ziek op bed lag. Geheel onverwacht kwam zijn dood niet, hij was 
al jaren ziekelijk. Iedereen, inclusief Krishnamurti, leefde echter in de vaste veron-
derstelling dat hij door de Meesters genezen zou worden vanwege zijn werk voor 
de nieuwe wereldleraar. Het bericht van de dood van zijn broer raakte Krishna-
murti diep en hij sloot zich intens verdrietig enkele dagen op in zijn kajuit. Achteraf 
zei hij dat hij in die tijd een innerlijke revolutie had doorgemaakt en dat zijn broer 
en hij nu een waren.106 Wie verwacht dat Philip het verdriet dat het overlijden van 
zijn broer bij Krishnamurti teweegbracht in zijn reisverslag apart noemt, komt be-

100  Lutyens, Krishnamurti, jeugd en bewustwording, 256 en 274.
101  In zijn nagelaten bibliotheek bevinden zich onder meer boeken van Besant zoals In the outer court 
(1898), The seven principles of man (1907), Hints on the study of the Bhagavad-Gita (1908), Man and his 
bodies (1917), The ancient wisdom: an outline on Theosophical teachings (1918), Popular lectures on Theos-
ophy (1919) en Thought power: its control and culture (1920). Van Leadbeater had hij The devachanic 
plane (1902), Invisible helpers (1915) en The Masters and the Path (1925) in zijn bezit. Daarnaast bleven 
The principles of occult healing van Mary Weeks Burnett (1913), The Mahatma Letters to A.P. Sinnet from 
The Mahatmas M. & K.H. Transcribed, compiled, and with an introduction by A.T. Barker (1923) en twee 
boeken van Koos van der Leeuw, The fire of creation (1925) en Gods in exile (1926), bewaard. Van latere 
datum zijn boeken over reïncarnatie, buitenaards leven en de pyramides in Egypte. Ook had hij een aantal 
boeken van Krishnamurti.
102  Autobiografische notitie getiteld ‘Reis om de wereld. Het 50-jarig bestaan van de Theosofische Be-
weging in december 1925’ (familiearchief).
103  Leadbeater, Het verborgen leven in de vrijmetselarij, 125-126. Zie ook Leadbeater, The masters and 
the path, 48-68.
104  Autobiografische notitie getiteld ‘Reis om de wereld. Het 50-jarig bestaan van de Theosofische Be-
weging in december 1925’ (familiearchief).
105  Lutyens, Krishnamurti, jaren van vervulling, 16. In zijn reisverslag noemt Philip geen van hen.
106  Ibidem, 16-17.
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drogen uit. Dat past binnen het beeld dat Philip het uiten van diepgaande emoties 
schuwt in zijn autobiografische notities.   

Vanuit Bombay reisde Philip met de trein naar Adyar. Hij vond het benauwd 
warm, het landschap saai en het comfort van de eersteklas slaapwagen zeer matig 
vanwege de losse ledikanten.107 Het verblijf in Adyar duurde drie weken en Philip 
bezocht zoveel mogelijk bijeenkomsten, lezingen en talks van Krishnamurti. De 
dag waarop Philip zijn 36e verjaardag vierde, 28 december 1925, werd voor de vol-
gelingen van Krishnamurti een memorabele dag, omdat hij tijdens een toespraak 
onverwacht in de ik-vorm sprak. Dat deed hij nooit. Besant en Leadbeater maak-
ten daarop bekend dat deze dag de stem van de nieuwe wereldleraar had geklon-
ken.108 In zijn reisverslag schrijft Philip dat het toen (hij onderstreepte het woord) 
een ‘groot moment’ was. Zo’n veertig jaar later, toen hij zijn herinneringen aan het 
papier toevertrouwde, zwakte hij de euforie af. Niettemin meende hij wel deelge-
noot te zijn geweest van een unieke ervaring omdat Krishnamurti toen ‘plotseling 
wel heel anders en veel positiever sprak’.109 Na afloop van de conventie kreeg Philip 
van Besant de mogelijkheid om met een aantal theosofische vrienden een weekend 
in haar huis in de bergen door te brengen, waar hij het heerlijk koel vond.  

Begin januari 1926 vertrok Philip vanuit Adyar naar Sydney waar hij de theoso-
fische commune van Leadbeater genaamd The Manor ging bezoeken. Vermoede-
lijk wilde hij met eigen ogen zien hoe een theosofische leefgemeenschap vorm had 
gekregen, omdat dit ook op Eerde nog steeds het doel was. Philip hield zijn moeder 
gedurende de reis per telegram op de hoogte van zijn wel-en-wee en liet haar op 18 
februari weten dat de boot in Sydney was aangekomen na een ‘geweldige reis’.110 In 
de leefgemeenschap zag Philip Koos van der Leeuw terug die inmiddels tot pries-
ter was gewijd van de Vrij-Katholieke Kerk, een op theosofische leest geschoeid 
kerkgenootschap dat in 1916 gesticht werd door onder meer Leadbeater. Hij zag 
de Vrij-Katholieke kerk als een onafhankelijke tak van de rooms-katholieke kerk, 
waarin ‘de traditionele, sacramentele vorm van aanbidding wordt gecombineerd 
met de grootst mogelijke intellectuele vrijheid en respect voor het individuele be-
wustzijn’.111 De kerk had een eigen maandblad, The Liberal Catholic, waarop Phi-
lip in ieder geval in de jaren 1924-1925 geabonneerd was.112 

Het leven in The Manor stond geheel in het teken van deze kerk en van de ge-
mengde vrijmetselarij die toegankelijk was voor zowel mannen als vrouwen.113 De 

107  Autobiografische notitie getiteld ‘Reis om de wereld. Het 50-jarig bestaan van de Theosofische Be-
weging in december 1925’ (familiearchief).
108  Lutyens, Krishnamurti, jeugd en bewustwording, 233.
109  Autobiografische notitie getiteld ‘Reis om de wereld. Het 50-jarig bestaan van de Theosofische Be-
weging in december 1925’ (familiearchief).
110  De telegrammen bevinden zich in het familiearchief.
111  J.I. Wedgwood, The presence of Christ in the Holy Communion (Londen 1928) 1-6 en 60. Zie ook 
Brolsma, Het humanitaire moment, 190-191; Jansen, Een kern van broederschap, 155-158.
112  In het familiearchief bevinden zich de ingebonden jaargangen van 1924 en 1925. Of Philip langer op 
het tijdschrift geabonneerd geweest is, is onbekend. 
113  Lutyens, Krishnamurti, jeugd en bewustwording, 213-214; A. Engel, Broeders en Zusters: honderd 
jaar gemengde vrijmetselarij (Zoetermeer 2004) 3.
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aantrekkingskracht die de vrijmetselarij op de theosofen uitoefende, liet zich gro-
tendeels verklaren vanuit het gemeenschappelijke uitgangspunt van vrijheid voor 
allen en gelijkheid van mannen en vrouwen, ongeacht afkomst, etniciteit of klasse, 
verbonden in een algemene broederschap der mensheid.114 Van der Leeuw, die aan 
de basis stond van Philips lidmaatschap van de Theosofische Vereniging, liet zijn 
invloed ook nu weer gelden. Op 6 maart 1926 werd Philip namelijk in Sydney inge-
wijd als leerling vrijmetselaar van de theosofisch getinte Internationale Orde van de 
Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’.115 In deze gemengde orde, die in 1893 
in Frankrijk ontstond, vervulden Besant en Leadbeater internationale bestuurs-
functies. De inwijding, in de graad van leerling, werd per brief bevestigd aan het 
hoofdbestuur van iogvm Le Droit Humain in Hilversum.116 Bij zijn inwijding nam 
Philip een viertal verplichtingen op zich. Hij moest trachten een edel en rechtscha-
pen leven te leiden en te werken aan het verbeteren van zijn karakter, regelmatig 
aan vergaderingen van de loge deel te nemen, ten minste drie jaren in de Orde en 
zijn Moeder-Loge te blijven en maçonnieke geheimhouding te betrachten, zelfs als 
hij de Orde zou verlaten.117

Tijdens het verblijf in Sydney, op 18 maart 1926, overleed Philips vader te Na-
pels op 62-jarige leeftijd. Het nieuws bereikte Philip enkele dagen later en hij stuur-
de een telegram naar zijn moeder met de tekst ‘Love and sympathy. Do you want 
me’.118 Het antwoord van zijn moeder bleef niet bewaard. In ieder geval keerde hij 
niet naar huis terug. Op 24 maart stuurde hij wederom een telegram aan zijn moe-
der met ‘Greatest sympathy and love. Let us with Connie send strong and loving 
thoughts to daddy’.119 Twee dagen later, op 26 maart, stuurde hij zijn moeder het 
bericht dat hij op 3 juni uit Sydney zou vertrekken. Zij liet daarop weten het goed 
te maken en te hopen dat hij snel terug zou komen. Philip was inmiddels ruim vijf 
maanden onderweg. Ze keek ernaar uit haar zoon weer te zien. 

Philip had een ander plan en reisde via Honolulu door naar de Amerikaanse woon-
plaats van Krishnamurti genaamd Ojai in Californië waar hij op 1 juli aankwam.120 

114  Engel, Broeders en Zusters, 25.
115  Philip werd ingewijd in loge nr. 404 in Sydney, ‘namens Serapis’. Deze Nederlandse loge was in 1925 
opgericht in Huize Het Oosten (een maçonniek bejaardentehuis van een andere, masculiene orde: de Orde 
van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden) te Huizen (e-mail op 26 september 2009 van 
Andrea Kroon, voorzitter van de Stichting ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek naar de ge-
schiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland (ovn) te Amsterdam. Zij deed onderzoek in het archief van 
Serapis. Het archief uit deze periode bleek zeer incompleet waardoor niet op te maken valt of Philip een 
actief lid was en of hij een bestuursfunctie vervulde). Zie ook Engel, Broeders en Zusters, 23-25;  J. Beckers, 
Echo en ego. Gemengde vrijmetselarij: dialoog en perspectief (Den Haag 2002) 233. Voor de inwijding van 
een kandidaat vrijmetselaar in de Internationale Orde van de Gemengde Vrijmetselarij zie Leadbeater, 
Het verborgen leven in de vrijmetselarij, 169-172. Zie ook Ten Houten, Van de Sande, De Haan, Van den 
Brand, Gevers, Mensema, Bonneke, Harel, Meijer en Liagre, Vrijmetselaren, 322-323, 363 en 367.
116  Brief de dato 12 juli 1926 van Harold Morton, private secretary, Office of the Administrator General 
for Australia, Order of Universal Co-masonry aan F. Farweck, hoofdbestuurslid van Le Droit Humain in 
Hilversum (informatie gekregen van Andrea Kroon, archief Serapis, inventarisnummer ldh 45).
117  Leadbeater, Het verborgen leven in de vrijmetselarij, 171-172.
118  Familiearchief.
119  Idem.
120  Krishnamurti woonde vanaf 1922 tot zijn dood in 1986 in Ojai. Philip kwam op zijn reis door San 
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Hoelang Philip in Ojai bleef, is onbekend. Hij was in ieder geval terug om een deel 
van het Sterkamp mee te maken dat medio juli 1926 op Eerde werd gehouden. Voor 
het eerst had de Orde van de Ster de beschikking over een campmanager, de theosoof 
A.F. Folkersma (1873-1963), die vanaf dat jaar het grootste deel van de organisatie 
van de Sterkampen op zich nam.121 Hij was een bekende van Philip en woonde in een 
huis genaamd ‘Hei en Dennen’ in Ommen dat eigendom van Philip was geweest.  

Eerde als plaats van hoop en pelgrimage

Op 19 juli 1926 vertrok Krishnamurti vanuit kasteel Eerde naar het Sterkamp dat 
elders op het landgoed gehouden werd.122 Vergeleken met het jaar ervoor was het 
bezoekersaantal explosief gestegen. Dat was niet verwonderlijk, want een half jaar 
eerder had de wereldleraar voor het eerst door middel van Krishnamurti gespro-
ken. Zou dat nu weer gebeuren? Niet iedere deelnemer was echter met de komst 
van de nieuwe wereldleraar bezig. Sommigen kwamen vooral voor het opdoen van 
een nieuwe ervaring en voor menselijke broederschap. Anderen wilden simpelweg 
kijken naar de schoonheid van Krishnamurti’s verschijning die hun een ‘diep ont-
roerende geestelijke ervaring’ gaf.123 

Een journalist van de Nieuwe Tilburgse Courant maakte een deel van het Ster-
kamp mee. Hij vond de sfeer in het kamp opgewekt, prettig en zonder ongezonde 
dweepzucht.124 Hij sprak met een aantal dames die een lezing van Krishnamurti 
hadden bijgewoond, maar het Engels niet machtig waren. ‘We lezen het wel in ons  
krantje’, zeiden ze tegen hem. De journalist woonde een rede bij van Besant (‘een 
vermannelijkt wezen’) over ‘de innerlijke regering der wereld’. Haar stem vond hij 
eentonig en ook al articuleerde ze goed, zij wekte geen geestdrift op. De journalist 
kreeg de indruk dat de bezoekers van de lezing meer oog hadden voor de uitstra-
ling van Krishnamurti, die haar op het podium vergezelde. Hij sprak niet en wijdde 
vooral ‘veel aandacht aan de tent, welke het door de stormvlagen nu en dan erg te 
kwaad kreeg’.125 

Francisco, waar hij voor het eerst in zijn leven verkeerslichten zag die in Europa nog niet in gebruik waren 
(handgeschreven notitie zonder datering in het familiearchief).
121  A.F. Folkersma was een gewezen schout-bij-nacht met een uitstekende staat van dienst die in 1922 
uit Nederlands-Indië was teruggekomen. Hij ontving in 1906 de Militaire Willems-Orde voor dapperheid 
tijdens expedities op Borneo tegen de pretendent sultan in de periode juni 1904 tot en met januari 1905. In 
1921 bezocht Folkersma met zijn (eerste) vrouw Wilhelmina Bernarda Henriëtte Cardinaal (1883-1923), 
ook een theosoof, de lezingen van Wadia op Eerde. Toen Philip hoorde dat Folkersma in 1922 definitief 
naar Nederland zou komen, bood hij hem de villa ‘Hei en Dennen’ in Ommen te huur aan. Van daaruit 
verrichtte hij zijn werk voor de organisatie van de Sterkampen (getranscribeerd interview met M.G. van 
Egmond-Folkersma van eind 1987 (kdsc); www.defensie.nl/onderwerpen/onderscheidingen/inhoud/
dapperheidsonderscheidingen/databank-dapperheidsonderscheidingen/-1906/01/17/folkersma-a-f).
122  Algemeen Handelsblad van 27 juli 1926; Provinciale Gelderse en Nijmeegse Courant van 27 juli 1926; 
Nieuwe Rotterdamse Courant van 28 juli 1926. 
123  S. Weeraperuma, Krishnamurti zoals ik hem kende (Den Haag 1990) 17.
124  Nieuwe Tilburgse Courant van 30 juli 1926.
125  Idem.
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Na het Sterkamp vertrok Krishnamurti naar het buitenland om pas het volgend 
voorjaar terug te keren op Eerde. Philip bleef dit keer in Nederland achter, bracht 
tijd door bij zijn moeder op Duinrell, bezocht vergaderingen van de verenigin-
gen waar hij als bestuurslid aan verbonden was en hield zich bezig met de natuur 
op Eerde. Hij wilde hier, net zoals op Duinrell, een wilde bloementuin aanleggen. 
Krishnamurti feliciteerde hem per brief met dit besluit.126 Om zijn droom te realise-
ren, deed Philip in The Herald of the Star van oktober 1926 een oproep om geld te 
sturen om de wild garden te realiseren. Hij deed dit vanuit een praktisch oogpunt, 
want van het geld zouden in Nederland goedkoper planten ingekocht kunnen wor-
den omdat er geen invoerrechten of vrachtkosten betaald hoefden te worden. Een 
ander voordeel was dat de planten goed bij het klimaat in Nederland pasten als ze 
hier werden gekocht. Mochten Sterleden toch overwegen winterharde planten of 
struiken naar Eerde te sturen, dan wilde Philip daarvan tuinen aanleggen die de ver-
schillende landen representeerden. Voor de bossen van Eerde vroeg hij om bloem-
bollen en zaden als wilde hyacinten, sneeuwklokjes, narcissen, gaspeldoorn en teu-
nisbloem. De tuinen legde hij aan voor de lange termijn: ‘Eerde may become a real 
paradise of natural beauty to last through the ages’.127  

Daarnaast ondersteunde Philip het plan een bijenboerderij op Eerde te beginnen. 
Er stonden al zo’n achttien bijenkasten op het landgoed; het was de bedoeling deze 
in het daaropvolgende jaar tot vijftig uit te breiden. In de nabijheid van het kasteel 
verrees een zogenoemd bijenhuisje waar alle materialen opgeslagen werden die in 
de winter niet nodig waren. Het gebouwtje had een zeshoekige vorm, als de cel van 
een honingraat, een rieten dak en veel ramen.128 Eromheen stonden de bijenkasten. 

126  Brief van Krishnamurti aan Philip gedateerd 22 oktober 1926.
127  The Herald of the Star xv:10 (1926) 456.
128  Gesprek met de heer en mevrouw Kraaijeveld-Seenen op 10 maart 2008 en mevrouw B.A. Moser-aan 
’t Rot op 16 januari 2008.

Rajagopal (links), de secre-
taris van Krishnamurti, en 
Philip in gesprek tijdens een 
Sterkamp (archief kdsc, 
 Deventer).
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Krishnamurti bood een kast aan en via The Herald of the Star werd een oproep ge-
daan aan de secties van de Orde om elk ook een bijenkast te doneren.129 

Niet herkozen als president-kerkvoogd 

In 1926 zou Philip volgens goed gebruik herkozen worden als president-kerk-
voogd van de Hervormde Kerk in Ommen. Formeel was hij echter geen eigenaar 
van Eerde meer. Daarnaast wekten zijn betrokkenheid bij de Orde van de Ster en 
zijn omgang met Krishnamurti weerstand op. Hoewel de ‘heer van Eerde’ al sinds 
1825 het recht had op deze functie, leidden Philips liberale ideeën ertoe dat hij niet 
werd herkozen. Omdat hij niet op de desbetreffende vergadering aanwezig kon 
zijn, stuurde hij vanuit Duinrell een getypte brief van twee kantjes aan het kerkbe-
stuur.130 Aangezien Philip zijn standpunt duidelijk uiteenzette alsof het een soort 
van geloofsbelijdenis betrof, volgen hier enige citaten. Allereerst is zijn levensdoel 
interessant dat hij als volgt formuleerde: 

Vrede te hebben onder de mensen, leed te verzachten waar dit in mijn macht ligt, kwaad 
met goed te vergelden, mijn vijanden lief te hebben en te zegenen die mij vervloeken, dit is 
mijn levensprogramma en ik zal niet tevreden zijn voordat ik dit bereikt heb. Er zijn zeker 
vele mensen beter en heiliger dan ik, maar het ernstiger menen kan er geen.131  

In de brief van Philip staan twee vragen centraal: ‘is lidmaatschap van de Theosofi-
sche Vereniging tegenstrijdig aan het lidmaatschap van een christelijk kerkgenoot-
schap in het algemeen en van de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder?’ 
en ‘kan een Christen lid zijn van de Orde van de Ster in het Oosten?’. Gelet op zijn 
betrokkenheid bij beiden, verwondert het niet dat hij de eerste vraag beantwoordt 
met een ‘neen, zeer zeker niet’ en de tweede met ‘Ja, zeer zeker’. Interessant is zijn 
betoog hoe hij tot deze antwoorden komt. Kern van de redenering is dat Philip de 
theosofie niet als een godsdienst definieert, maar als een wijsbegeerte. Hij haalt het 
voorbeeld aan van tijdgenoten die het geloof niet kunnen verenigen met het ver-
stand, waardoor het materialisme hoogtij viert. Philip betoogt dat de theosofie be-
wijst dat geloof en verstand goed samen kunnen gaan. 

Expliciet komt uit de brief naar voren dat Philip lid wilde blijven van de Neder-
landse Hervormde Kerk. Hij wilde zich echter niet door haar laten begrenzen:

Ik geloof niet dat zij alléén de waarheid heeft en dat alle andere godsdiensten en kerken in 
dwaling zijn. Het ware geloof is in het hart en uit zich in onze handelwijze, het is niet in 
leerstellingen. De ware Christen is niet de mens die op een of andere wijze gelooft, maar 
de mens die tracht in alles te doen zoals Jezus ons dat geleerd heeft. En dat is wat ik pro-
beer te doen.132 

129  The Herald of the Star xv:10 (1926) 456-457. Het bijenhuisje werd rond de jaren 1960 afgebroken. 
130  Brief gedateerd 26 november 1926 (familiearchief).
131  Idem.
132  Idem.
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In de Theosofische Vereniging waren vele godsdiensten en richtingen vertegen-
woordigd, zo hield hij het kerkbestuur voor. Ieder van hen volgde de richting 
waartoe hij ‘gevoelt te behoren’.

Zo ben ik in de Theosofie aan de Christelijke Godsdienst trouw gebleven. Mijn gedrags-
lijn schrijft mij voor immer Jezus in de gedachte te houden (…) Iedere dag begin ik met het 
richten van hart en gedachte aan Jezus, Zijn zegen en Zijn licht te vragen op mijn weg.133

Wat betreft de vraag of een christen lid kon zijn van de Orde van de Ster in het Oos-
ten wees Philip met een verwijtende vinger naar de pers, waarin volgens hem veel 
verkeerde denkbeelden verspreid werden omtrent de Orde van de Ster en de per-
soon Krishnamurti. Volgens Philip was er geen enkel lid van de Orde die hem voor 
‘de nieuwe Christus’ hield.

Maar wèl geloven wij dat de Heer Krishnamurti een Boodschapper is die Christus’ bood-
schap brengt. Er kan geen Verhevener leer verkondigd worden dan die welke 2.000 jaren 
geleden uit Jezus’ mond gevloeid is. Maar hoevele mensen kent ieder van u die het naleven 
van die Leer als hun heiligste taak en hoogste voorrecht beschouwen? De leer wordt ge-
bruikt om er over te redetwisten en iedere sekte verhovaardigt zich de ‘ware’ leer te heb-
ben. Als iedereen die zich Christen noemt nu maar minder over de leer sprak, maar meer er 
naar leefde, dan zouden al die verschillen niet bestaan. Want het spreken over een leer ver-
deelt de mensen maar het leven van de leer verenigt hen.134

Philip vroeg zich af of hij een minder goed christen was, omdat hij zich niet gevan-
gen liet houden door één richting.

Onverdraagzaamheid doodt het ware godsdienstige leven. Onverdraagzaamheid is tegen-
strijdig aan de Hervormde Leer en tegenstrijdig aan de nationale traditie van ons vaderland 
dat over heel de wereld geroemd wordt om zijn breedheid van geest en zijn verdraagzaam-
heid. Wat echter uw besluit moge zijn ten mijnen opzichte, onthoudt dat dit geen veran-
dering brengt in mijn houding tegenover de kerk en tegenover elk van u. U moogt mij ver-
klaren als een tegenstander, ik blijf uw vriend en trouw aan de kerk waarvan gij het bestuur 
vormt; want zij is een kerk van mijn Heiland en weet dat elk van u haar dient naar zijn bes-
te weten.135

In deze brief weerklonk de eigen filosofie van Philip door, want hij zocht geen 
aansluiting bij de opvattingen van intimi uit zijn theosofische netwerk onder wie 
 Besant. Door de incarnatieverwachting van de nieuwe wereldleraar niet te benoe-
men, maakte hij zich als het ware los van de Theosofische Vereniging en de Orde 
van de Ster. Zijn idealisme leek hem hier te inspireren tot een boodschap van ver-
zoening. Het Ommer kerkbestuur liet zich niet overtuigen door de argumenten 
van Philip. In de vergadering van december 1926 verbrak het bestuur de lange tra-
ditie van verbondenheid tussen Eerde en de hervormde gemeente van Ommen 
door Philip niet opnieuw te benoemen als president-kerkvoogd.136

133  Idem.
134  Idem. 
135  Idem. 
136  Aangezien mijn verzoek tot toegang van het archief van de Nederlandse Hervormde Kerk van Om-
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Overlijden van Edith 

Begin 1927 verklaarde Besant vol trots dat de wereldleraar definitief was geko-
men.137 De doeleinden van de Orde van de Ster werden aangepast aan de nieuwe si-
tuatie. De Orde wilde voortaan ‘allen bijeenbrengen die geloven in de tegenwoor-
digheid van de Wereldleraar in de wereld’ en ‘met Hem mede te werken voor de 
bestendiging Zijner idealen’.138 Eerde was ‘een blijvende tempel geworden waar-
in de Tegenwoordigheid van de Leraar eeuwig kan verblijven, en vanuit dit cen-
trum zullen licht en leven over de wereld verspreid worden’.139 De Ster verklaarde 
dat Ommen voor de nieuwe wereld een even belangrijk centrum zou worden als 
Rome en het Vaticaan voor de oude wereld waren.140 Krishnamurti’s ontwikke-
ling vertoonde echter geen gelijke tred met die van de theosofische getrouwen om 
hem heen. Hij begon steeds meer afstand te nemen van degenen die hem zijn rol van 
voertuig van de wereldleraar hadden opgelegd. 

Het Sterkamp op Eerde werd in 1927 verder uitgebreid om meer leden te kunnen 
herbergen. In de Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant lezen we dat zich aan 
het begin van een rede van Besant een klein incident voordeed. Een van de toehoor-
ders achtte het onbillijk ‘dat voor deze bijeenkomst entree geheven werd, omdat 
Christus vroeger ook geen entreegeld hief als hij sprak. De ongenode spreker wilde 
dit juist met een Bijbeltekst onderstrepen, toen hij schielijk door de kampleiders uit 
de tent werd verwijderd’.141 

Kort na afloop van dit Sterkamp en enkele dagen na haar 66e verjaardag, over-
leed Philips moeder Edith op 29 augustus 1927 op Duinrell. Zij werd enkele dagen 
later in Wassenaar begraven. Philip bracht Krishnamurti, die inmiddels in Zwitser-
land verbleef, van het overlijden op de hoogte en hij kreeg van hem een hartelijke 
steunbetuiging.142 Krishnamurti sloot zijn brief af met de woorden dat hij blij was 

men niet werd gehonoreerd, heb ik geen inzage gehad in verslagen van vergaderingen van het kerkbestuur 
in aanloop naar de breuk of het verloop van de vergadering van het kerkbestuur in december 1926. In het 
familiearchief bevinden zich, behalve de brief van Philip van 26 november 1926, geen stukken die betrek-
king hebben op de breuk. Hierdoor is het evenmin duidelijk hoe Philip zijn recht van collatie, het ter be-
noeming voordragen van predikanten, kosters en schoolmeesters, invulde. Voor zover bekend had hij 
geen bijzondere band met de plaatselijke predikant. De breuk van Philip met de Nederlandse Hervormde 
Kerk was een lokale aangelegenheid. Uit onderzoek van Rob van der Laarse naar de verzuiling in een lo-
kale context (Woerden) in relatie tot de maatschappelijke dynamiek, blijkt dat veranderingen in de keuze 
van kerkvoogden ontstonden door lokale conflicten tussen het oude herenbolwerk in de gemeente en de 
confessionele middengroepen die langzamerhand de macht veroverden. Minstens zo belangrijk als deze 
lokale cultuuroverdracht van de hogere naar de lagere standen, was de cultuuroverdracht die plaatsvond 
via de nationale zuilorganisaties. Binnen de muren van de plaatselijke verenigingszaaltjes werden de mid-
denstanders, boeren, kooplui en werklieden door studie, debat, vergadering en spreekbeurten getraind in 
de bekleding van publieke ambten. Nader onderzoek is vereist om te bepalen of dit patroon ook op het lo-
kale verzuilingsconflict in Ommen past. Zie R. van der Laarse, Bevoogding en bevinding: heren en kerk-
volk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930 (Den Haag 1989) 362-369.
137  Lutyens, Krishnamurti, jaren van vervulling, 20. 
138  De Ster (april 1927) 183. 
139  Ibidem, 80.
140  De Ster (maart 1927) 79.
141  Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 8 augustus 1927.
142  Brief van Krishnamurti aan Philip gedateerd 21 augustus 1927 (familiearchief).
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dat ze vrienden waren.143 Hij was ook blij dat Noomi in deze dagen een steun voor 
Philip was, wat erop wijst dat de Zweedse nog altijd een rol van betekenis in zijn le-
ven vervulde. Krishnamurti wees Philip er wel op dat hij nog altijd grootse dingen 
in zijn leven te doen had. Welke dat waren, liet hij in het midden. Na het overlij-
den van zijn moeder kreeg Philip weer last van colitis en besloot, toen hij zich beter 
voelde, Nederland achter zich te laten en weer op reis te gaan. 

Ditmaal ging Philip naar de Verenigde Staten, waar hij in Ojai een Sterkamp be-
zocht dat gehouden werd namens de Happy Valley Stichting, die een jaar ervoor 
door Besant was opgericht. Ook hier kreeg Philip weer last van zijn ingewanden 
en zocht de oorzaak in een dieet dat hij zichzelf had opgelegd waardoor hij zich 
niet goed genoeg gevoed had.144 Bij terugkeer in Europa reisde hij direct door naar 

143  Idem.
144  Autobiografische notitie zonder titel, geschreven op 1 april 1962 (familiearchief).

Philip en Edith.
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Zürich voor een behandeling in het sanatorium van Dr. Maximilian Bircher-Ben-
ner (1867-1939) waar hij goede verhalen over had gehoord.145 Deze kuur bestond 
uit een dagelijkse wandeling van een uur op de nuchtere maag en naakt zonneba-
den. De tijdsduur daarvan werd langzaam opgevoerd tot een uur op de rug lig-
gen en een uur op de buik. Daarna werd hij met een sterke straal koud water ‘be-
werkt’.146 Philip at tijdens de kuur alleen rauwkost dat gezeefd was en geleidelijk 
aan mocht hij gekookt eten erbij nuttigen dat ook gezeefd werd.147 De behande-
ling had het gewenste effect en de herstelde Philip keerde na verloop van tijd terug 
naar Eerde om het Sterkamp bij te wonen dat daar in augustus 1928 werd gehouden. 

Het Algemeen Handelsblad besteedde in een artikel aandacht aan de ‘publie-
ke dag’ die voor niet-Sterleden toegankelijk was.148 De journalist schreef onder 
het kopje ‘Wereldleraar?’, dat hij de stellige indruk had dat Krishnamurti ‘zich los 
tracht te maken van de begrenzing van ene orde’.149 In zijn lezingen keerde hij zich 
soms streng, soms fijntjes spottend tegen de aanbidding van zijn persoon. Hij liet 
in het midden of hij nu wel of geen wereldleraar was. In een voordracht voor niet-
leden zei hij ‘als ge de moed hebt om te twijfelen dan zult ge ware discipelen van de 
Waarheid zijn en geen discipelen van een individu (genaamd Krishnamurti), zoals 
ge nu zijt’.150 Gek genoeg sprak Krishnamurti niet uit het hoofd. Evenmin sprak hij 
in het Engels. Hij las de toespraak om onverklaarbare redenen voor in het Frans. 
Na afloop van dit kamp ging Philip weer op reis. Hij reisde in het voetspoor van 
Krishnamurti die lezingen gaf in de Verenigde Staten en Cuba.151 

145  Zie www.bircher-benner.com. De arts was bevriend met de theosofe Maria Montessori en vermoe-
delijk hoorde Philip in zijn theosofische netwerk van het bestaan van het sanatorium. Bircher-Benner be-
handelde onder meer de violist Yehudi Menuhin en schrijvers als Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke en 
Thomas Mann.
146  Autobiografische notitie zonder titel, geschreven op 1 april 1962 (familiearchief). De arts schreef 
voor dat de koude waterstraal eerst gericht moest worden op de uiteinden van het lichaam, dus op de voe-
ten en de armen. Pas daarna werd de straal op het hele lichaam gericht. Volgens Philip was de waterstraal 
zo sterk dat hij zich nooit koud voelde in dit ijskoude water.
147  Het meest bekende sanatorium in Zwitserland in die tijd was Monte Verità te Ascona. Het ontstond 
aan het begin van de twintigste eeuw toen een groepje van zeven jonge mensen vanuit een zeker onbehagen 
besloot het massale en nerveuze stadsleven achter zich te laten. Op zoek naar een geschikte vestigingsplaats 
voor een kolonie waar ze collectief alle denkbare vormen van natuurlijk leven konden beoefenen, wandel-
den ze door Zwitserland. Ze bereikten uiteindelijk het arme, katholieke vissersdorp Ascona waar de rijk-
ste van het groepje een perceel land kocht op de nabijgelegen heuvel Monescia. Daar liet hij een sanatorium 
bouwen dat als naam Monte Verità kreeg, Berg van de Waarheid. Wat de groepsleden bond was hun geloof 
in het vegetarisme, het pacifisme, het heil van naakt zonnebaden, buiten slapen en koude baden. Vanaf het 
eerste begin had het vegetarisch sanatorium veel aanloop. Onder hen waren uitgesproken vegetariërs, maar 
ook theosofen, spiritisten, mystici, occultisten en nieuwsgierige toeristen met een goed gevulde beurs. 
Door de snel gevestigde reputatie als een soort van vrijstaat voor vrije geesten en vrije liefde werkte Ascona 
als een magneet op idealisten, excentrieke welgestelden en kunstenaars als Hermann Hesse, Frederik van 
Eeden en Adriaan Roland Holst. Voor zover bekend, bezocht Philip dit sanatorium nooit (zie Y.B. Kui-
per, Van de berg der Waarheid naar de vlakte van het individualisme. Een historisch- en religieus-antro-
pologisch perspectief (Groningen 2007); J. van der Vegt, A. Roland Holst. Biografie (Baarn 2000) 279-294).  
148  Algemeen Handelsblad van 7 augustus 1928.
149  Idem.
150  Idem.
151  In de Cubaanse krant Excelsior staat een artikel opgenomen getiteld ‘Krishnamurti, vendra a Cuba’. 
Op de foto die bij het artikel staat afgedrukt, zien we onder meer Philip (familiearchief).
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Ontbinding van de Orde van de Ster

Na een maandenlange reis was Philip in juli 1929 weer terug op vaderlandse bodem 
waar hij het volgende Sterkamp op Eerde bijwoonde dat door ruim tweeduizend 
leden uit 41 landen werd bezocht.152 Voor het eerst waren vijfhonderd toegangs-
bewijzen gereserveerd voor niet-Sterleden en op zondag was weer een zogenaam-
de publieke dag gepland die voor iedereen toegankelijk was. Het programma die 
dag bestond uit twee gezamenlijke maaltijden, twee toespraken van Krishnamurti 
en een bezichtiging van het kamp en de bossen van Eerde. Er reden extra treinen 
die nog eens zo’n drieduizend mensen naar het kamp brachten.153 Menig Om-
menaar zag de ontwikkeling met lede ogen aan.154 Vooral de gereformeerde kerk 
stond gereserveerd tegenover contacten tussen theosofen en lidmaten. De kerken-
raad besloot mensen die op zondag in het Sterkamp hadden gewerkt, officieel te 
vermanen.155 In gereformeerde kringen gold het gezegde: ‘Alle dommen komen in 
drommen naar Ommen’.156 

Op zaterdag 3 augustus 1929 om 11.00 uur begon Krishnamurti zijn toespraak 
(in het Engels) met de woorden: ‘Wij zullen deze morgen de ontbinding van de 
Orde van de Ster bespreken’.157 Er ging een schokgolf door de duizenden luisteraars 
zowel op Eerde als voor de radio, het massamedium dat dit jaar zendtijd vrijmaakte 
voor zijn lezingen vanaf het Sterkamp. Vervolgens hoorden ze hoe Krishnamurti 
betoogde waarom hij de Orde van de Ster, die wereldwijd ruim honderdduizend le-
den telde, ophief.158 Krishnamurti sprak de inmiddels legendarisch geworden woor-
den met daarin een visie die hij tot aan het einde van zijn leven zou blijven uitdragen: 

Ik houd vol, dat Waarheid een ongebaand land is, en gij kunt het langs geen enkel pad be-
naderen, door geen enkele godsdienst, door geen enkele sekte (…) Een geloof is zuiver een 
individuele kwestie, en gij kunt en moet dit niet organiseren. Als gij het doet, wordt het le-
venloos, gekristalliseerd (…) Gij meent, dat slechts bepaalde mensen de sleutel tot het Ko-
ninkrijk van Geluk bezitten. Niemand bezit haar. Niemand heeft de autoriteit die sleutel 
te bezitten. De sleutel is uw eigen zelf.159 

Krishnamurti was tot het inzicht gekomen dat mensen bij het zoeken naar geestelijke 
bevrijding belemmerd werden door organisaties en autoritair gezag van welke aard 
dan ook. De rede waarin hij de opheffing van de Orde aankondigde, vormde in de ge-
schiedenis van de beweging rond Krishnamurti een radicaal breekpunt. Vele van zijn 
volgelingen voelden zich door hem in de steek gelaten. Krishnamurti ging niettemin 
wel door met het geven van lezingen, maar nu als onafhankelijk denker. Hij deed dit 

152  De organisatie vermeldt bij het overzicht van landen naast Holland ook Ommen. Uit Ommen waren 
124 leden afkomstig. Uit Holland 1.105 (kdsc). 
153  Getranscribeerd interview met T. van Egmond-Folkersma, gedateerd eind 1987 (kdsc). 
154  Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van augustus 1929.
155  Wormgoor, Ommen op de drempel van de moderne tijd, 152. 
156  Gesprek met J. Soer op 20 april 2005. 
157  Brochure De ontbinding van de Orde van de Ster, 1 (kdsc); Arnhemse Courant van 3 augustus 1929. 
Zie ook Bredase Courant van 4 januari 1930.
158  Wormgoor, Ommen op de drempel van de moderne tijd, 154; Indische Courant van 16 september 1929. 
159  Brochure De ontbinding van de Orde van de Ster, 1-6 (kdsc).
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‘out of habit (…) I was made to do it since my boyhood; it became a sort of tradition 
with me, and I just went on doing it’.160 Hij nam afstand van het theosofische gedach-
tegoed, maar deed nooit openlijk afstand van zijn rol als wereldleraar en zei daarover: 
‘Had I said that I was not the World Teacher, people would have cried, “Mrs. Be-
sant is a liar!” (…) By saying nothing I did spare her without harming anyone else’.161

Philip heeft zich nooit uitgelaten over wat de opheffing van de Orde van de Ster 
voor hem persoonlijk betekende. Was hij, zoals velen met hem, teleurgesteld of 
toch eerder ontgoocheld? Of zag hij de ontwikkelingen al aankomen in de maan-
den die hij voorafgaand aan het Sterkamp doorbracht in de nabijheid van Krishna-
murti? Philip bleef ook daarna Krishnamurti steunen, zoals overigens ook Besant 
dat deed. Het contact tussen de beide mannen bleef ook in de jaren daarna in stand. 
Bewijzen dat Philip zijn lidmaatschap van de Theosofische Vereniging opzegde, 
zijn er niet. Of dat een bewuste keuze was of simpelweg iets was waar hij nooit aan 
toe kwam, is niet duidelijk. Wel werd hem ontslag verleend uit de vrijmetselaars-
orde ‘Le Droit Humain’.162 Hij volgde hier het voorbeeld van Krishnamurti, die al 
eerder afstand had genomen van de vrijmetselarij.  

Sterkampen na het opheffen van de Orde

Nadat het Sterkamp in 1929 ten einde was, stelde Rajagopal, inmiddels de secreta-
ris van Krishnamurti, een  brochure samen waarin uiteengezet werd hoe zaken van 
de voormalige Orde van de Ster in de toekomst geregeld zouden worden. Daarin 
stond te lezen dat de grootheid van Krishnamurti niet geschapen was door de Orde 
van de Ster, maar door zijn eigen individueel pogen en zijn eigen individueel strij-
den. Het bestaan van de Orde was niet langer gerechtvaardigd. De opheffing toon-
de aan dat het elk individu vrij stond op eigen wijze uitdrukking te geven aan zijn 
innerlijke overtuigingen en geloof.163 Krishnamurti wilde na de opheffing van de 
Orde van de verantwoordelijkheid van Eerde af en stapte het jaar erop uit de Eerde 
Stichting.164 Vervolgens kreeg Philip in 1931 zijn vroegere bezittingen weer terug.165 
Hij zag niet alleen zijn dromen, zoals het vestigen van een Stergemeenschap op 
Eerde met scholen, een ziekenhuis, woningen en fabrieken, in rook opgaan. Ook 
de ‘eeuwige bestemming’ die hij voor zijn landgoed dacht gevonden te hebben toen 
hij Eerde weggaf aan de Eerde Stichting pakte anders uit. Daarnaast veranderde zijn 
financiële positie drastisch, zoals we nog zullen zien. 

160  Landau, God is my adventure, 264.  
161  Idem.   
162  Archief iocvm Le Droit Humain, lijst van ‘Overschrijvingen, affiliaties en ontslagen, 1925-1938’. 
Ontslag uit de loge verleend op 9 april 1930 (e-mail van Andrea Kroon op 26 september 2009).
163  Brochure De opheffing der Orde van de Ster, 2 (kdsc). 
164  Handgeschreven autobiografische notitie zonder datering of titel (familiearchief).
165  Het terrein waar tot dusverre de Sterkampen gehouden werden en enkele villa’s in Ommen bleven 
in vruchtgebruik van de Eerde Stichting (hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hy-
potheken en het kadaster in Overijssel 1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 764, nummer 117). 
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Krishnamurti bleef op Eerde lezingen geven en de benaming sterkamp bleef ook 
in zwang, vanaf nu met een kleine letter geschreven omdat de Orde van de Ster was 
opgeheven. In 1930 werd weer een kamp gehouden waar voor het eerst Leadbea-
ter, de ‘ontdekker’ van Krishnamurti, aanwezig was. Ook Besant kwam weer naar 
Ommen. De beide theosofische oudgedienden waren er getuige van dat het kamp 
een groep belangstellenden trok die niets met de Theosofische Vereniging te maken 
had. Deelname was inmiddels niet meer alleen voorbehouden aan theosofen, zij 
bleven echter wel de toon aangeven in de organisatie van de kampen.166 Er kwamen 
wel wat minder bezoekers.167 

Op het volgende sterkamp in 1931 liep het bezoekersaantal nog verder terug. De 
meeste bezoekers kwamen uit Nederland en Engeland. Krishnamurti was al weken 
voordat het kamp begon naar Eerde gekomen en woonde in een eenvoudig houten 
huisje op het terrein bij de Besthmenerberg. Een journalist van Het Vaderland deed 
verslag van het kamp en trof een bonte, opgewekte menigte. De sfeer deed hem 
denken aan een circus en zendingsfeesten.168 Krishnamurti vond hij ‘een eenzame’ 
die zelden in gesprek ging met de kampbevolking. Wel zag hij hem na een lezing in 
de tentzaal met enige kinderen. Hij had de indruk dat er een ‘vrouwelijke dweepbe-
geerte’ speelde, die weinig met Krishnamurti’s leer van doen had. Na dit sterkamp 
werden er tot en met de zomer van 1938 nog vier gehouden.169 Aan de praktische 
organisatie van de kampen veranderde weinig. In het kampbestuur zaten ervaren 
organisatoren, onder wie de eerdergenoemde Folkersma. Het programma van het 
kamp werd maanden tevoren afgedrukt in het officiële Sterbulletin dat ook bleef 
bestaan. In 1938 kwamen circa elfhonderd deelnemers naar het sterkamp.170 Mede 
vanwege de gespannen internationale situatie werd dit het laatste kamp op Eerde. 

Gidsfiguur

Philip en Krishnamurti bleven in de jaren na de ontbinding van de Orde van de Ster 
met elkaar corresponderen. Philip stuurde hem soms een boek toe dat hij voor Krish-
namurti het lezen waard vond. In zijn brieven vertelde Philip over de ontwikkelin-
gen op Eerde, het overlijden van Geertje (de kokkin op Eerde) en ontmoetingen met 
wederzijdse kennissen. Philip zag Krishnamurti echter veel minder dan hij gewend 
was. Eigenlijk ontmoetten ze elkaar alleen nog tijdens de sterkampen op Eerde, waar 
hij de lezingen van Krishnamurti en de discussies bijwoonde. Al sinds hun eerste 

166  Getranscribeerd interview met H.W. Methorst van begin 1988 (kdsc). Henri Methorst (1909-2007) 
was onder meer vertaler van boeken van Krishnamurti en tolk tijdens diens bezoeken aan Nederland in de 
jaren zeventig. Zie Renders en Arnoldussen, Jong in de jaren dertig, 125-132.
167  De Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant meldde op 4 augustus 1930 dat er driehonderd bezoe-
kers minder waren dan het jaar ervoor. Volgens het programmaboekje van het sterkamp waren het er ruim 
450 minder (kdsc).
168  Het Vaderland de dato 29 juli 1931. Het artikel verscheen ook in Persstemmen over Krishnamurti 
uitgegeven in 1932 door de Star Publishing Trust (kdsc).
169  Deze sterkampen hadden plaats in de jaren 1933, 1936 (verdeeld in twee perioden), 1937 en 1938 (kdsc).
170  Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 4 augustus 1938.
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kennismaking was Philip gefascineerd door de persoon Krishnamurti en door het 
denkbeeld dat in hem een nieuwe wereldleraar schuilging, die aan de basis zou staan 
van een nieuwe beschaving. In de acht jaar (1921-1929) dat ze veel met elkaar optrok-
ken, was Krishnamurti voor Philip een belangrijke gidsfiguur. Het idealistische stre-
ven naar een wereldbroederschap gaf zin en richting aan zijn leven. Philip en Krish-
namurti werden vrienden. Krishnamurti bood hem troost na het overlijden van zijn 
moeder en moedigde hem aan grootse dingen in zijn leven te doen. Philip vertrouw-
de hem volledig en stond zijn bezittingen in Ommen af in de overtuiging werk voor 
de nieuwe wereldleraar te doen. Hij meende hiermee ook een permanente bestem-
ming voor zijn landgoed gevonden te hebben waardoor het als geheel intact bleef. 

Toen Krishnamurti in 1929 afstand nam van zijn rol als wereldleraar, wierp hij 
al zijn volgelingen – en dus ook Philip – terug op zichzelf. Krishnamurti was tot de 
overtuiging gekomen dat mensen bij het zoeken naar geestelijke bevrijding belem-
merd werden door organisaties en autoritair gezag van welke aard dan ook. De mens 
moest zelf zijn pad vinden, waarbij het enig noodzakelijke is: zelfinkeer en zelfbe-
vrijding. Hij zei letterlijk: ‘Niemand buiten u kan u vrij maken’.171 Philip raakte in 
dat jaar de nabijheid van zijn leidsman kwijt. Krishnamurti wilde dat hij zijn eigen 
weg zou vinden. Toch zou Krishnamurti altijd een belangrijke gidsfiguur voor Phi-
lip blijven, zoals we later zullen zien. Het vertrek van Krishnamurti van Eerde luid-
de bij Philip langzaam maar zeker het einde van een levenshouding in, die geheel 
ingekaderd was door de theosofie. Philip brak niet openlijk met het theosofische 
gedachtegoed en behield zijn interesse voor het bovennatuurlijke en buitenaardse 
leven. Hij zag zichzelf echter niet meer als een leerling van de Esoterische School 
van Blavatsky en hij voelde zich niet langer verbonden met de Vrij-Katholieke kerk. 

Philip bleef lezingen van Krishnamurti bezoeken, maar reisde daar nu niet meer 
de hele wereld voor over. De talks leidden ertoe dat Philip de dingen anders ging 
zien dan voorheen. Dat schreef hij hem ook na afloop van het sterkamp in 1936.172 
Philip was nog niet tevreden met de innerlijke verandering die hij bij zichzelf waar-
nam, maar er was een begin gemaakt.173 Doordat Philip een aantal jaren een grote 
rol aan Krishnamurti toekende in zijn leven, bewoog hij als het ware mee op diens 
persoonlijke ontwikkelingen. Toen Krishnamurti Eerde definitief achter zich liet, 
was het leven van Philip inmiddels in een nieuwe fase beland. Hij was getrouwd en 
vader van twee dochters. 

171  Brochure De ontbinding van de Orde van de Ster (kdsc).
172  Brief gedateerd 8 november 1936 (archief kfa).
173  Idem.
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viii Van huwelijk naar sociaal werk

In zijn theosofische netwerk hoorde Philip omstreeks 1920 van de astroloog Jules 
Louis Céleste Monchâtre (1881-1941). De astrologie was een fenomeen dat Philip 
erg boeide en hij besloot hem op te zoeken. Monchâtre, zoon van een timmerman 
uit Frankrijk, ging in zijn jeugd naar het seminarie. Volgens de familieverhalen was 
er thuis te weinig geld voor een schoolopleiding. Hij werd priester (jezuïet) en niet 
veel later theosoof.1 Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte Monchâtre gewond en 
week uit naar Zwitserland. Daar ontmoette hij de weduwe Georgine Josephine Jo-
hanna Wilhelmine Tellings (1881-1958), met wie hij in 1920 trouwde. Gine of Gien, 
zoals zij afwisselend in haar familie werd genoemd, was eerder gehuwd geweest 
met Gerard Jan Voorwijk (1876-1909). Hij was de zoon van een sigarenfabrikant in 
Amsterdam en klom als knil-militair op tot de rang van kapitein bij de infanterie.2 
Hun huwelijk was in 1901 op Java, waar Gine geboren was, voltrokken. Tien maan-
den later zag hun dochter Wilhelmine Marie (1902-1989) het levenslicht. Dat was 
op 11 oktober 1902 in Batoe Djadjar op Java. Het meisje kreeg de roepnaam Willie.3 
Met haar zou Philip in 1928 in het huwelijk treden.4 

1  Gesprek met de beide dochters op 31 maart 2008 en home.planet.nl/~tellings/Diversen/Boersggtext-
gc.htm, geraadpleegd op 6 juni 2014.
2  Brief van Gerard Voorwijk aan de ouders van Gine gedateerd 1 april 1899 (familiearchief); stamboek 
Gerard Jan Voorwijk (archief van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen te Heerlen).
3  Zeven jaar later kreeg Gine een zoon Gerard Herman (1909-onbekend) geheten. Hij werd geboren in Ban-
joebiroe, gelegen op Java in het Midden-Javaanse regentschap Semarang, voormalig Nederlands-Indië (Het 
nieuws van de dag: kleine courant van 10 februari 1909 en Jaarboek der Rijks-universiteit te Utrecht, 1932-
1933, 188). Volgens de huwelijksakte van Gerard Herman Voorwijk en Bertha Johanna Luca, gedateerd 
18 mei 1938, werd hij geboren in Ambarawa op Java. Op het moment van zijn huwelijk was hij 29 jaar oud 
(Utrechts Archief te Utrecht, archiefnummer 463, registratienummer 738, aktenummer 475, geraadpleegd via 
wiewaswie.nl). Gerard Voorwijk deed in 1929 eindexamen aan de r.h.b.s. te Zwolle (Nieuwe Rotterdamse 
Courant van 12 juli 1929) en zijn kandidaatsexamen in de wis-en natuurkunde in 1935 (Nieuwsblad van het 
Noorden van 16 april 1935; Algemeen Handelsblad van 16 april 1935). Op 21 november 1938 promoveerde 
hij aan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit van Utrecht op het proef-
schrift Geologie und Paläontologie der Umgebung von Omiš (Dalmatien). In samenwerking met S. Hard-
joprakoso publiceerde hij over de ontstaanswijze van de vennen bij Eerde (G.H. Voorwijk en S. Hard-
joprakoso, ‘De vennen te Eerde bij Ommen’ in: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap 57 (1945) 104-117 (uitgave geraadpleegd in het archief van Staatsbosbeheer, regio Flevoland-
Overijssel, documentnummer 38540, documentplaats bwomgeo). In een interview met de journaliste  Ursula 
den Tex, dat plaatsvond op 10 april 1992, vertelde Voorwijk dat hij op de Pythagorasschool in Ommen les 
had gehad voordat hij naar de r.h.b.s. in Zwolle ging. Zijn studie geologie was door zijn zwager Philip be-
taald. Al voor de Tweede Wereldoorlog kwam Voorwijk bij Shell te werken en na de oorlog werd hij door 
het bedrijf uitgezonden naar het buitenland (gespreksnotities van mevrouw Den Tex ter inzage gekregen).
4  In het Nederland’s Adelsboek 89 (2000-2002) 346 wordt zij Wilhelmina Maria Voorwijk genoemd. In 
de Burgerlijke Stand van de gemeente Zwolle staat zij echter ingeschreven als Wilhelmine Marie. 
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Jules Louis Céleste Monchâtre. Huwelijksfoto van Gine Tellings en Gerard 
Voorwijk, 18 december 1901.

Gine, Willie en Gerard Voorwijk, circa 1903.
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viii van huwelijk naar sociaal werk 189

Met enige regelmaat ging Gine in de beginjaren van haar huwelijk met haar doch-
tertje voor een aantal weken terug naar haar ouders in Salatiga, dat ook op Java ligt. 
Uit de brieven die ze in deze periodes aan haar man schreef, valt op te maken dat 
Willie haar ‘paatje’ miste.5 Ze vroeg dagelijks naar hem en voor het slapen gaan, 
wilde ze zijn portret vasthouden en zoenen.6 Toen ze van haar grootouders een 
spoortreintje kreeg, zette ze het portret van haar vader daarin. Gine legde het uit als 
een teken dat ze graag wilde dat haar vader naar haar toe zou komen. Willie kreeg 
ook regelmatig speelgoed van kennissen. Daar mocht ze van haar moeder slechts 
een paar dagen mee spelen, waarna het weer in de doos verdween zodat het een 
nieuwtje bleef. Ze wilde haar kind niet teveel verwennen.7 

Het milieu waarin Willie opgroeide, kunnen we als spiritistisch bestempelen. 
Dat blijkt uit de brieven die Gine aan haar man schreef nadat haar vader in 1905 
was overleden. Ze keerde toen met Willie terug naar haar ouderlijk huis. De men-
sen in haar omgeving bestempelden haar daar als ‘koud’ en ‘gevoelloos’.8 Ze be-
grepen volgens haar niet dat ze nog dagelijks met haar vader sprak door middel van 
de tafel.9 Gine refereerde hier aan de zogenaamde tafeldans. Rondom een tafel zat 
een aantal personen met de handen op het tafelblad. Er werd een vraag aan ‘de tafel’ 
gesteld en onder invloed van ‘onbewuste spierbewegingen’ begon de tafel te ‘klop-
pen’ en woorden te spellen. ‘O wat is ’t toch een groot voorrecht spiritist te zijn’, 
noteerde ze blijmoedig.10 

In 1904, Gerard en Gine waren toen drie jaar getrouwd, begon Gine zich zorgen 
te maken over de gezondheid van haar man. Gerard ging toen zonder zijn vrouw en 
dochter een aantal dagen op vakantie. Ze hoopte dat de buitenlucht en het gezonde 
klimaat hem goed zouden doen zodat hij ‘gezond en opgewekt’ terug zou komen.11 
Ze vond ondertussen zelf afleiding in het werken in de tuin.12 Haar vader moedigde 
haar daarin aan en schilderde voor haar meer dan honderd etiketjes met botanische 
plantennamen, die ze in haar tuin plaatste. Willie kreeg de interesse voor bloemen 
en planten via haar moeder en grootvader Tellings met de paplepel ingegoten. 

Begin oktober 1909 stierf Gerard Voorwijk onverwacht op 33-jarige leeftijd.13 
Willie was toen bijna zeven. Gerard kwam om het leven door de kogel van een ge-

5   Brief gedateerd 30 oktober 1903 (familiearchief).
6   Brieven gedateerd 29 en 30 oktober 1903 (idem).
7   Brieven van 1 oktober 1903, 21 april 1904, 3 juni 1904 en 17 augustus 1904 (idem). 
8   Brief gedateerd 12 mei 1905 (idem).
9   Brief gedateerd 15 mei 1905 (idem). 
10  De parapsycholoog W.H.C. Tenhaeff (1894-1981) definieert het spiritisme als een geloofsstelsel dat 
berust op het geloof in de juistheid van een parapsychologische werkhypothese, die door vele parapsy-
chologen als legitiem wordt erkend. Spiritisten zijn al diegenen die niet alleen geloven in een persoonlijk 
voortbestaan na de dood, maar ook in de mogelijkheid van een contact tussen ‘overgeganen’ en de mens. 
De zogenaamde tafeldans kwam in het midden van de negentiende eeuw in spiritistisch ingestelde milieus 
in de belangstelling te staan. Zie W.H.C. Tenhaeff, Het spiritisme (Den Haag 1972) 137-139 en 298-299.
11  Brief gedateerd 3 juni 1904 (familiearchief).
12  Brief gedateerd 10 september 1904 (idem).
13  Overlijdensberichten (enige en algemene kennisgeving) werden geplaatst in het Algemeen Handels-
blad op 7 en 8 oktober 1909, het Nieuws van de dag: kleine courant op 7 en 8 oktober en op 9 oktober in 
het Rotterdams Nieuwsblad. 
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weer. In de pers werd druk gespeculeerd over wat er precies gebeurd zou zijn. Het 
Nieuws van de dag voor Nederlands-Indië berichtte dat het gonsde van de geruch-
ten.14 Gerard zou van zijn paard gevallen zijn en zijn ruggengraat gebroken hebben, 
met de borst op een scherpe punt gevallen zijn of door zijn paard vertrapt zijn. Hij 
zou geduelleerd hebben of een ongeluk hebben gehad waarbij hij gewond was ge-
raakt. Vervolgens zou hij twee dagen hulpeloos in de rimboe hebben gelegen. Ook 
gingen geruchten dat hij zelfmoord had gepleegd. Een aantal dagen later meldden 
twee kranten dat Gerard deel had genomen aan een schietoefening.15 Toen alle of-
ficieren tijdens een rustpauze samen waren gekomen, misten ze hem. Hij ontbrak 
ook de volgende ochtend bij het appèl. Ondertussen bracht een ‘dessaman’, woon-
achtig op het platteland, de politie op de hoogte van het feit dat hij op een heuvel 

14  Nieuws van de dag voor Nederlands-Indië van 6 oktober 1909.
15  Bataviaas Nieuwsblad van 11 oktober 1909; Nieuws van de dag voor Nederlands-Indië van dezelfde 
datum. 

Willie Voorwijk, circa 1908. 
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een man had gezien. Hij zat geleund tegen een boom en was vermoedelijk dood. In 
zijn nabijheid stond een paard, dat aan een boom was vastgebonden. 

Toen de politie arriveerde, bleek Gerard nog in leven. Hij was echter zwaarge-
wond en kon niet meer lopen. In een ziekenhuis in Solo, waar hij naartoe werd ge-
bracht, constateerden de artsen dat een kogel zijn borst was binnengedrongen en 
was blijven steken in zijn ruggengraat. De verwondingen werden hem uiteindelijk 
fataal. De assistent-resident, die optrad als hulpofficier van justitie, had hem voor 
zijn overlijden nog wel enkele vragen kunnen stellen. Omdat Gerard niets losliet, 
gaf dit meer voeding aan de geruchten van zelfmoord.16 De ware oorzaak, ongeluk 
of zelfdoding, kwam nooit aan het licht. Volgens de familieverhalen had Gerard 
klachten van depressieve aard, vooral als het donker werd.17 

De dood van haar man was een grote klap voor Gine. Zij besloot met haar twee 
kinderen, Willie en de in 1909 geboren Gerard Herman, terug te keren naar Euro-
pa. Het zou voor de hand hebben gelegen dat ze zich zou vestigen in Den Haag, 
waar meer Indische families woonden onder wie haar jongste zuster. Gine koos 
echter voor Locarno in Zwitserland, waar ze zich naar eigen zeggen meer thuis 
voelde.18 Daar leefde ze van het ambtenarenpensioen van haar overleden man, dat 
– opnieuw volgens de familieverhalen – amper toereikend was voor drie personen. 
In 1913 kreeg ze wat meer financiële armslag, toen haar moeder op Java overleed. 
Van de erfenis betaalde Gine de schoolopleiding van haar kinderen. 

In Locarno ontmoette Gine Monchâtre, met wie ze in 1920 trouwde. Het paar 
trok vervolgens, met de beide kinderen, naar Duitsland om te gaan werken aan de 
Odenwaldschule in Ober-Hambach bij Heppenheim. Dit was in die tijd een van de 
bekendste reformscholen van Duitsland. De school was een Landerziehungsheim, 
een gezinsvervangend internaat op het platteland. Aan de basis stonden de reform-
pedagoog Paul Geheeb (1870-1961) en zijn echtgenote Edith Cassirer (1885-1982). 
In hun streven naar pedagogische vernieuwing begonnen zij in 1910 een internatio-
nale school, waar jongens en meisjes gezamenlijk onderwijs kregen.19 De Oden-
waldschulde kende Familienhäuser, waar tien schoolkinderen woonden onder het 
toezicht van een echtpaar. Een ervan werd geleid door het echtpaar Monchâtre. 
Op de Odenwaldschule voltooide Willie haar schoolopleiding.20 Ook haar jongere 
broer Gerard kreeg er les.21 

16  Idem.
17  Gesprek met de beide dochters op 5 juni 2008. Het extract uit het stamboek vermeldt de staat van 
dienst van kapitein G.J. Voorwijk vanaf augustus 1891 tot aan zijn dood. Er wordt geen melding gemaakt 
van psychische klachten, wel van een kwetsuur aan de rechter kniekuil, die hem overigens niet hinderde in 
zijn verrichtingen (archief van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen).
18  Gesprek met de beide dochters op 5 juni 2008.
19  Kuipers, ‘Quakerschool’ in: Haverkorn van Rijsewijk en Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de han-
den, 176-183. 
20  Gesprekken met de beide dochters in 2007. 
21  Herleid uit een gesprek van Ursula den Tex met Gerard Voorwijk op 10 april 1992. Vele jaren later 
zou de school in een negatief daglicht komen te staan vanwege kindermisbruik (‘Internat im Odenwald: 
Die vergiftete Schule’, www.spiegel.de/panorama/odenwaldschule-diskreter-umgang-mit-vorwuerfen-
gegen-lehrer-a-967040.html, geraadpleegd op 8 september 2014). 
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Verloving

Rond 1922 kwam Philip in contact met Monchâtre en zijn vrouw Gine, die beide 
acht jaar ouder waren dan hij. De interesse voor astrologie, theosofie en het spiri-
tuele deelden de beide mannen met elkaar. Philip bezocht ook de internationaal be-
kende Odenwaldschule. In deze tijd kregen vooruitstrevende onderwijsmethoden 
steeds meer zijn interesse. Kinderen waren immers de dragers van de toekomst. Hij 
had er zelf voor gezorgd dat in Ommen de Pythagorasschool, die op theosofische 
leest geschoeid was en sinds 1921 een internaat had, gevestigd kon worden. Tijdens 
de eerste ontmoeting met het echtpaar Monchâtre in het Duitse Ober-Hambach 
maakte Philip ook kennis met de scholiere Willie, die twaalf jaar jonger was dan hij. 
Zelf naderde hij de veertig en was nog altijd vrijgezel. Kennelijk was het hem niet 
gelukt een geschikte huwelijkspartner te vinden. In de eerste decennia van zijn le-
ven golden in het standsbewuste Nederland nog allerlei sociale conventies, zoals 
adel trouwt met adel. Dat veranderde in de roaring twenties, de jaren tussen 1920 
en 1930. De omgang tussen de seksen werd vrijer en de seksuele moraal losser.22 
Volgens de familieverhalen zou er tussen Philip en Willie geen vonk overgespron-
gen zijn.23 Wel nodigde hij het hele gezin uit om op Eerde de padvindersboerderij 
te gaan beheren. Dit impulsieve aanbod valt misschien te verklaren uit Philips oog-
merk om op het landgoed een theosofische Community of the New Age te stich-
ten. Ze zouden hier onder gelijkgestemden kunnen wonen. 

Het gezin kwam in 1923 naar Eerde. Dat was in hetzelfde jaar waarin Philip zijn 
landgoed schonk aan Maitreya, ‘de bodhisatva van ons ras’. Philip liet het kwartet 
door een auto met chauffeur afhalen aan de grens met Duitsland. Het gebaar om 
het gezin naar Ommen te halen was geheel in de stijl van Philip, maar er sprak ook 
onbezonnenheid uit. De Community kwam maar niet van de grond en er was geen 
huis voor de familie beschikbaar. Jaren later zou de broer van Willie, in een gesprek 
met de journaliste Ursula den Tex, opmerken dat Philip een man was ‘die leefde van 
uit zijn impulsen, niet uit verantwoordelijkheidsgevoel’.24 Als onderkomen kregen 
de vier gezinsleden eerst de beschikking over de garage van villa Henan, die vrijwel 
niet gemeubileerd was. Monchâtre timmerde er zelf de meubels voor. In de loop 
van de tijd kwam er ruimte vrij op het landgoed zelf. Het gezin ging eerst in de tuin-
manswoning, genaamd ‘De Drie Sparren’, wonen. Omstreeks 1930 liet Philip een 
houten bungalow voor hen bouwen op de esgronden.25 

Vanaf haar komst naar Eerde bezocht de familie Monchâtre-Voorwijk de Ster-
kampen op Eerde. Willie werd actief in de Ommer padvinderij en kwam op 30 sep-

22  A.T. Allen, Feminism and motherhood in Western Europe 1890-1970. The maternal dilemma (New 
York 2005) 187-208; M. de Keizer, ‘Inleiding’ in: M. de Keizer en S. Tates (red.), Moderniteit, modernisme 
en massacultuur in Nederland 1914-1940. Vijftiende jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogs-
documentatie (Zutphen 2004) 9-44 en 30-33.
23  Gesprekken met de beide dochters in 2008.
24  Gesprek van Ursula den Tex met Gerard Voorwijk op 10 april 1992.
25  Gesprekken met de beide dochters in 2008.
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tember 1926 als akela aan het hoofd te 
staan van een groep welpen.26 In deze ja-
ren op Eerde bloeide langzamerhand de 
liefde tussen Philip en Willie op. Philip 
vroeg haar echter niet ten huwelijk. Een 
lerares aan de Pythagorasschool vertelde 
jaren later dat een huwelijk werd gefor-
ceerd of bespoedigd toen Monchâtre het 
voornemen uitte om naar Frankrijk terug 
te keren.27 

In juni 1927 bracht Philip zijn moeder 
per brief op de hoogte van zijn voornemen 
om met Willie te trouwen.28 Hij schreef 
haar dat de verloving met ‘miss Voorwijk’ 
officieel in de ochtendkranten van 1 juli 
bekend zou worden gemaakt, ‘and that’s 
all’.29 Geen kaarten of andere annonces. 
Net als zijn vader trouwde Philip beneden 
zijn stand. Hij gaf mogelijk hierom wei-
nig ruchtbaarheid aan zijn voorgenomen 
huwelijk en volgde het voorbeeld van zijn 
ouders. Het lijkt alsof Philip door mid-
del van zijn brief zijn moeder, en vooral 
ook zichzelf, wilde geruststellen: hij had 
een goede huwelijkspartner gekozen, ie-
mand die hij goed kende. Op haar beurt 
kende zijn aanstaande bruid hem ‘beter dan wie ook ter wereld’, omdat ze al vier 
jaren met elkaar omgingen. ‘It is all very wonderful as I suddenly feel such a great 
peace’, schreef hij zijn moeder.30 Hij voelde geen onzekerheid, want volgens hem 
was er niemand zo standvastig als Willie. Philip liet zijn moeder verder weten dat 
hij het voornemen had om in januari of februari 1928 te trouwen in de Vrij-Katho-
lieke Kerk (‘of course’).31 Hij bracht ook zijn oom William Woodward per brief op 
de hoogte van zijn verloving. Aan zijn moeder vroeg hij om haar brief aan zijn zus-
ter Connie te laten lezen. 

Toen Krishnamurti hoorde van het aanstaande huwelijk stelde hij Philip voor 
zijn vroegere bezittingen weer terug te nemen.32 Philip sloeg het aanbod af. Hij leek 

26  Gesprek met T. de Wilde-van Voorthuisen op 3 juli 2008; gesprek met A. Makkinga op 8 mei 2008.
27  Getranscribeerd interview met Sterkampbezoekster Zette Spijker de dato 15 januari 1988 (kdsc).
28  Familiearchief. Philip dateerde de brief niet. Het poststempel geeft 23 juni 1927 aan. 
29  Algemeen Handelsblad van 1 juli 1927 en de Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van dezelfde 
datum. In het Bataviaas Nieuwsblad verscheen de advertentie op 26 juli 1927.
30  Familiearchief.
31  Idem.
32  Het Vaderland van 9 juni 1931; Sterbulletin van juni 1931.

Willie Voorwijk op Eerde ten tijde van de 
Sterkampen.
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nog teveel aan het ideaal van een nieuwe wereldorde te hechten en Eerde vooral te 
zien als het thuis van de nieuwe wereldleraar. Mogelijk schrok een hernieuwde ver-
antwoordelijkheid voor de exploitatie van zijn landgoed hem ook af. Van het voor-
nemen om in januari of februari 1928 te trouwen, kwam uiteindelijk niets terecht. 
De omstandigheden waren er niet naar omdat op 29 augustus 1927, vier dagen na 
haar 66e verjaardag, Philips moeder op Duinrell overleed.33 Philip besloot zijn hu-
welijk met Willie uit te stellen. Om zijn zinnen te verzetten, ging hij met Krishna-
murti op reis. Begin 1928 vertrokken de mannen naar Ojai om daar enkele maan-
den te blijven. Philip kreeg hier last van zijn darmkwaal en reisde bij terugkeer in 
Europa direct door naar Zürich voor een behandeling in een sanatorium. In juli was 
hij voldoende hersteld om terug te reizen naar Ommen. 

Huwelijk

Op 1 augustus 1928 trad Philip in Ommen in het huwelijk met Willie Voorwijk. 
Het huwelijk werd op de dag van voltrekking bekendgemaakt door middel van een 
kleine advertentie in twee landelijke dagbladen en een regionale krant.34 Bij het slui-
ten van het burgerlijk huwelijk kwam de verbondenheid van Philip en Willie met de 
padvinderij, waarin ze allebei actief waren, zeer nadrukkelijk tot uiting. Ze versche-
nen namelijk in padvindersuniform voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Hun kledingkeuze paste bij het imago dat Philip had onder zijn theosofische vrien-

33  ‘Enige en algemene kennisgeving’ in het Algemeen Handelsblad van 30 augustus 1927. 
34  Het Vaderland, het Algemeen Handelsblad en de Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant plaats-
ten de advertentie op 1 augustus. In het Bataviaas Nieuwsblad verscheen de advertentie op 27 augustus. 
Daarin stond de opmerking ‘Volstrekt enige kennisgave’. Hier werd verwezen naar ‘Gilwell Ada’s Hoe-
ve’, wat in de andere advertenties ontbrak. Daarin stond ‘Eerde, Ommen (O.)’.  

Akela Willie Voorwijk (de 
enige vrouw op de foto) met 
haar welpen (archief A. Mak-
kinga, Ommen).
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den: ‘the heart and soul of scouting in Hol-
land’.35 Waar Philips vader adellijke ge-
tuigen had, koos Philip voor getuigen uit 
zijn padvindersnetswerk.36 De Provinciale 
Overijsselse en Zwolse Courant, de eni-
ge krant die uitgebreid aandacht besteed-
de aan het huwelijk van Philip en Willie, 
schreef dat er sprake was van een ‘buiten-
gewone grote belangstelling’.37 Daar is 
niets teveel mee gezegd.     

Na de huwelijksvoltrekking werd het 
paar buiten bij het gemeentehuis opge-
wacht door een grote menigte. De Om-
mer muziekvereniging ‘Crescendo’ bracht 
een serenade en speelde het toepasselijke 
bruidslied uit ‘Lohengrin’, een opera van 
Richard Wagner. Philip was bescherm-
heer van de muziekvereniging en had haar 
in 1921 een vaandel aangeboden. Indruk-
wekkend was de haag van ongeveer twee-
honderdvijftig welpen, verkenners, voor-
trekkers, leiders en deelnemers aan de 
leiderscursus, die doorliep tot ver over de 
brug over de Vecht. De padvinders had-
den voor deze gelegenheid op Gilwell Ada’s Hoeve gekampeerd.38 Omgeven door 
een zee van mensen namen Philip en Willie plaats in een auto. Voorafgegaan door 
het fanfarecorps en gevolgd door de stoet van padvinders, begaven ze zich naar de 
padvindersboerderij voor een korte receptie.39 Het paar werd daar toegesproken 
door de ondervoorzitter van de Nederlandse Padvinders.40 Hij legde de nadruk 
op de belangrijke rol die Philip in de ontwikkeling van de padvindersbeweging in 
Nederland had gespeeld en nog speelde als lid van het hoofdbestuur, commissaris 
voor de inwendige organisatie en districtscommissaris voor het district Zwolle.41 

35  The Herald of the Star xiv:1 7. Het is een uitspraak van George Arundale, een voormalige docent van 
Krishnamurti, vice-president van de Eerde Stichting, bisschop in de Vrij-Katholieke kerk en vrijmetselaar 
in de theosofisch getinte Internationale Orde van de Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain. 
36  De getuigen waren Jan Schaap en Titus Leeser, respectievelijk kampleider en assistent kampleider van 
‘De Nederlandse Padvinders’ (Provinciale Overijselse en Zwolse Courant van 2 augustus 1928).
37  Idem. 
38  Het Leidersblad, officieel orgaan van de Nederlandse Padvinders 12:9 (1928); klein artikel in een on-
bekende uitgave (familiearchief).
39  Klein artikel in een onbekende uitgave (idem).
40  Het Leidersblad, 12:9 (1928) (idem).
41  Klein artikel in een onbekende uitgave (idem). Voor Philips functie van districtscommissaris voor het 
district Zwolle zie De Padvinder, Orgaan voor de padvindersbeweging in Nederland. Weekblad voor de 
rijpere jeugd 7:17 (1921) 238. 

Huwelijksfoto van Philip en Willie ge-
maakt ter gelegenheid van het burgerlijk 
huwelijk op 1 augustus 1928.
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’s Middags om vier uur werd op kasteel Eerde een Vrij-Katholieke huwelijksmis 
opgedragen.42 Ook al was het niet meer zijn bezit, de keuze voor het kasteel toont 
de verbondenheid die Philip voelde met Eerde. Hij had zijn moeder een jaar eerder, 
ter gelegenheid van de verloving, geschreven dat hij in de kapel van de Vrij-Katho-
lieke kerk in Huizen zou trouwen, vlakbij het Theosofisch Centrum.43 Zijn fami-
liebesef ging in de tussenliggende maanden een grotere rol spelen. Philip stond op 
het punt om met Willie een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan de lange geschiede-
nis van het geslacht Van Pallandt op Eerde. Zijn landgoed had sinds de erfenis in 
1913 een emotionele waarde voor hem gekregen. Het kreeg nu ook een symboli-
sche waarde, waar Krishnamurti aan bijdroeg door Philip te vragen Eerde terug te 
nemen voor zijn toekomstige gezin. 

In de beslotenheid van het kasteel droeg Willie, in tegenstelling tot Philip, geen 
padvindersuniform. We zien op de huwelijksfoto, genomen in de grote zaal van het 
kasteel voor de eeuwenoude gobelins, de roaring twenties terug. Rokken die de en-
kel raakten, corsetten, wespentailles en lang haar waren uit de mode. Willie droeg 
een kuitlange japon met lange mouwen en het haar kort. Krishnamurti was bij de 
mis aanwezig. Het was de eerste huwelijksceremonie waar hij getuige van was. Vol-
gens zijn biograaf vond hij het ‘grotendeels flauwekul’.44 

42  In het familiearchief bevindt zich geen gastenlijst. Evenmin zijn daar andere archiefstukken die betrek-
king hebben op de huwelijksmis.
43  Familiearchief.
44  Lutyens, Krishnamurti, jaren van vervulling, 268. 

Na afloop van het sluiten van het burgerlijk huwelijk (archief I. Moser-aan ’t Rot, Schalkhaar).
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Huwelijksreis

Het was de bedoeling van het kersverse echtpaar om enige jaren te gaan reizen en 
zich daarna definitief in Ommen te vestigen.45 De eerste reis na zijn huwelijk was 
een andere dan Philip waarschijnlijk in gedachten had. Hij ging, vergezeld van zijn 
echtgenote, wederom naar Zwitserland voor de behandeling van zijn darmkwaal. 
Bij aankomst was hij behoorlijk ziek en moest een aantal dagen het bed houden. De 
tijd doodde hij met het schrijven van brieven, die hij dicteerde aan zijn vrouw. Hij 
was zelf te zwak om de pen ter hand te nemen. Een van de brieven richtte Philip aan 
de gemeenteraad van Ommen, waarin hij meedeelde dat hij zich genoodzaakt zag als 

45  Klein artikel in een onbekende uitgave (familiearchief).

Foto gemaakt ter gelegen-
heid van de huwelijksmis op 
Eerde op 1 augustus 1928.
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Willie in Hotel Dolder, Zürich tijdens haar huwelijksreis in september 1928.

Willie tijdens haar huwelijksreis, september 1928.
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lid te bedanken. Door ‘werk in het buitenland’ zou hij de komende twee jaren wei-
nig in Ommen zijn.46 Het is onduidelijk wat hij onder ‘werk’ verstond. Reizen in het 
voetspoor van Krishnamurti in het kader van de wereldbroederschap? Philip was 
ruim dertien jaar raadslid en maakte zaken aanhangig waaruit zijn betrokkenheid 
bij het buitengebied van Ommen bleek. Heel veel invloed op het bestuurlijk beleid 
van de gemeente lijkt hij echter niet te hebben gehad.47 De burgemeester van Om-
men, C.E.W. Nering Bögel (1887-1964), bedankte Philip bij zijn afscheid met name 
voor zijn bijdragen ‘om de aangename toon in de vergaderingen te bevorderen’.48 

Toen Philip weer hersteld was, maakte hij met Willie diverse uitstapjes. Ze gin-
gen een weekend naar de Rhônegletscher, maakten een bergtoer en verzamelden 
kristallen om mee naar huis te nemen. Willie nam tennislessen, die Philip op de ge-
voelige plaat vastlegde. Hun verblijf in Zwitserland duurde een kleine maand. Be-
gin oktober keerde het paar terug op Eerde, waar Krishnamurti inmiddels ook 
weer gearriveerd was. Philip maakte foto’s van een uitstapje dat hij met Krishna-
murti en enkele andere bekenden maakte. Ze bezochten onder meer de zandver-
stuiving op het landgoed Eerde bijgenaamd ‘Sahara’. Krishnamurti gooide tijdens 
een picknick een tomaat naar Rajagopal, die tot zijn groot vermaak doel trof. Ook 
speelden de beide mannen ‘haasje over’. 

Een aantal malen sprong Krishnamurti vanaf een zandheuvel naar beneden. 
 Willie noteerde later bij de foto’s in haar fotoalbum: ‘de komst van de wereldleraar, 
de nederdaling en de landing’.49 De milde ironie van Willie brengt naar voren dat er 
ontwikkelingen gaande waren. Intimi van Krishnamurti namen meer afstand van 
de theosofische elite, die hem als het ‘voertuig’ van de nieuwe wereldleraar Mai-
treya zag. Korte tijd later vertrokken Philip en Willie naar de Verenigde Staten. 
Het paar reisde in het gezelschap van Krishnamurti en bezocht tevens Cuba, waar 
Krishnamurti lezingen gaf.50 Van 27 mei tot 3 juni 1929 waren Philip en Willie in 
Ojai vanwege het internationale sterkamp aldaar. In het buitenland werkte Philip 
aan plannen voor het realiseren van sociaal-maatschappelijke projecten voor de in-
woners van Ommen. Hij wilde onder meer arbeidershuizen en een schoolgebouw 
laten bouwen. Met name in het laatste project, het realiseren van een school, speel-
de ook Willie een rol.

46  gao, ingekomen stukken, notulen raadsvergaderingen, vergadering van 22 oktober 1928; Provinciale 
Overijsselse en Zwolse Courant van 13 september 1928; Nieuwe Rotterdamse Courant van dezelfde da-
tum.
47  Philip beijverde zich met name voor het verharden van wegen in het buitengebied van Ommen. In 
1917 steunde hij het voorstel over de herziening van de onderwijstraktementen. Hij zei niet te kunnen be-
grijpen hoe onderwijzers van hun loon konden rondkomen. Het voorstel werd echter niet aangenomen 
omdat de gemeente niet voldoende geld had om de lonen te verhogen. Een aantal jaren later vestigde Philip 
de aandacht op een arrest van de Hoge Raad dat het gebruik van een schietmasker (waarbij het dier wordt 
verdoofd) verplicht stelde, ook bij huisslachting op het platteland (gao, notulen raadsvergaderingen, ver-
gaderingen van 4 september 1917 en 16 december 1924).
48  gao, ingekomen stukken, notulen raadsvergaderingen, vergadering van 22 oktober 1928; Provinciale 
Overijsselse en Zwolse Courant van 13 september 1928. 
49  Familiearchief.
50  In de Cubaanse krant Excelsior stond een artikel opgenomen getiteld ‘Krishnamurti, vendra a Cuba’ 
(familiearchief); zie ook Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad van 8 april 1929.
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Krishnamurti springt van 
een zandheuvel in de ‘Sahara’ 
op Eerde. Willie noteerde bij 
de foto in haar album: ‘De 
komst van de wereldleraar’. 

‘De landing’ noteerde Willie 
bij deze foto in haar album.

Willie noteerde bij deze foto 
in haar album: ‘De nederda-
ling’.
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Edith Stichting

Philip had na de dood van zijn moeder besloten haar nalatenschap te gebruiken 
voor sociaal werk in Ommen. Zijn plan was een lokale school voor Ommer kin-
deren te realiseren met leermethoden geïnspireerd door Maria Montessori. Met de 
gedachte een school op Eerde te beginnen, onder de vlag van de Eerde Stichting, 
liep hij al jaren rond.51 Tot dusverre was die niet gerealiseerd. Philip verlegde na het 
overlijden van Edith zijn focus naar de stad Ommen waar hij zelf, los van weldoe-
ners van de Orde van de Ster, de school wilde laten bouwen. Hij kreeg alle steun 
van Willie die zelf opgeleid was aan de vooruitstrevende Odenwaldschule. Daar-
naast wilde Philip een aantal inwoners van Ommen uit hun erbarmelijke woonom-
standigheden halen. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader, die arbeidershuizen 
had laten bouwen op Duinrell, en ondernemers als P.M. Cochius en Anton Phi-
lips.52 Philip wilde ook een badhuis laten bouwen, zoals textielfabrikant G.J. van 
Heek in Enschede op een grotere schaal had gedaan.53 In navolging van Cochius 
wilde hij daarnaast met een bibliotheek starten.54 Met name het stichten van een 
school was een logisch initiatief, omdat onderwijs een eerste stap is om uit de ar-
moede te komen. Philip had al eerder de theosofische Pythagorasschool gefacili-
teerd, maar die was in 1926 gesloten vanwege financiële problemen. Ditmaal stond 
hij zelf meer aan de basis van de planvorming. In zijn vrouw en haar familie vond 
hij gelijkgestemden, die zijn plannen ondersteunden. 

De plannen kregen begin 1928, een half jaar na het overlijden van Edith, hun eer-
ste vorm. Met een aantal intimi onder wie Krishnamurti, Rajagopal en Folkersma 
richtte Philip op 4 februari de Stichting Ons Huis op.55 Zij had ten doel ‘de bevor-
dering van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het volk en al hetgeen 
hiermee in de ruimste zin des woords verband houdt’.56 De heren trachtten dit doel 
te bereiken door ‘het stichten en in stand houden van een Montessorischool of an-
dere scholen en volkshuis, het stichten, verhuren en in gebruik geven van woningen 
en gebouwen, het oprichten en in stand houden van een leesbibliotheek, het hou-
den van openbare lezingen en door al zodanige middelen als het bestuur der Stich-
ting zal wenselijk achten’.57 Philip werd benoemd tot voorzitter van de stichting. 
Hij was het enige bestuurslid dat niet aftredend was.58 Het vermogen van de stich-

51  In haar artikel ‘Holland’s Privilege’ uit 1925 wijst Corrie Dijkgraaf, bestuurslid van de Eerde Stichting 
en voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Theosofische Vereniging, op het toenmalige plan van de 
Eerde Stichting om een school op Eerde te realiseren (The Herald of the Star xiv:1 9).    
52  Kley-Blekxtoon, Leerdam glas, 19-22; Molema en Leemans, Jan Albarda en De Groep van Delft, 229-
230; H.J. Korthals Altes, Tuinsteden – tussen utopie en realiteit (Bussum 2004) 179-180.
53  T. Wiegman, ‘Vroegere Van Heek bad heeft belangrijke functie vervuld’ zoals gepubliceerd op cul-
tuurtijdschriften.nl. 
54  Kley-Blekxtoon, Leerdam glas, 19-22; Molema en Leemans, Jan Albarda en De Groep van Delft, 229-
230.
55  hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijssel 
1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 731, nummer 165.
56  Archief hko.
57  Idem.
58  Idem.
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ting kwam uit de nalatenschap van Edith, 
die haar zoon na aftrek van belasting ruim 
ƒ 68.000,– naliet (nu ruim een half miljoen 
euro).59 

Philip en zijn medestanders concen-
treerden zich volledig op Ommen, waar 
Philip in de nabijheid van Het Laar de 
doelstelling van de Stichting Ons Huis 
ten uitvoer wilde brengen. Formeel was 
deze grond niet meer van hem. Hij had het 
terrein aan de Eerde Stichting geschon-
ken. Deze stichting stond echter welwil-
lend tegenover het initiatief. Dat is niet 
verwonderlijk gelet op de bijna identieke 
bestuurssamenstelling van de beide stich-
tingen. In haar vergadering van 17 maart 
1928 besloot de Eerde Stichting om de 
benodigde percelen op het landgoed Het 
Laar in erfpacht te geven aan de Stichting 
Ons Huis voor het symbolische bedrag 
van ƒ 2,– per jaar.60 De erfpacht werd aan-
gegaan voor een periode van vijftig jaar en 

zou eindigen op 17 maart 1978. Nadien had de erfpachtster, de Eerde Stichting, niet 
het recht om de daar op haar grond gestelde gebouwen of beplantingen weg te ne-
men. Sterker nog, ze kwamen in bezit van de Eerde Stichting zonder dat zij er iets 
voor hoefde te betalen.61 Enkele weken na het huwelijk van Philip werd de Stich-
ting Ons Huis voortgezet als Edith Stichting. De doelstelling was gelijk aan die van 
de oorspronkelijke stichting en ook het bestuur bleef in functie.62 Eigenlijk veran-
derde alleen de naam van de stichting als een eerbetoon aan Philips moeder.

Bijna veertig jaar na de oprichting van de stichting zou Philip in autobiografische 
notities reflecteren op de enigszins gecompliceerde band die hij met zijn moeder 
had. Hij vond dat er sprake was van een ‘veel te sterke moederbinding’.63 Ook had 

59  Nationaal Archief te Den Haag, Memories van Successie Zuid-Holland 1806-1927, toegangsnummer 
3.06.05, inventarisnummer 6609.
60  hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijssel 
1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 731, nummer 165.
61  Idem. 
62  De Edith Stichting werd op 13 augustus 1928 opgericht (archief hko).
63  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief). In zowel de psychoanalyse, ontstaan 
aan het einde van de negentiende eeuw met als grondlegger Sigmund S. Freud (1856-1939), als de hech-
tingstheorieën werd de rol van de eerste hechtingsfiguur op het latere leven uitermate belangrijk gevonden 
ter bevordering van de kwaliteit van de psychische ontwikkeling en latere relaties van het kind. De Britse 
psychiater E.J.M. Bowlby (1907-1990) formuleerde in de jaren 1940 en 1950 als eerste de hechtingstheorie, 
daartoe geïnspireerd door zowel Freud als Darwin. Bowlby claimt dat alle latere hechtingsrelaties sterk, of 
zelfs exclusief, het product zijn van de vroegere ouder-kind ervaringen. De betekenis die Bowlby aan het 
hechtingsproces gaf, was in zijn meest extreme betekenis de zoektocht van het kind naar de nabijheid van 

Edith Sarah Woodward (Bertram Park, 
Londen).
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hij haar ‘uitstralende’ liefde gemist.64 In zijn jongensjaren was Edith voor Philip een 
moeder op afstand. Ze had personeel om voor hem te zorgen. Zelfbeheersing en 
het intomen van emoties was het credo. Het praten over gevoelens gold als taboe. 
Hij beschreef haar op latere leeftijd als ‘overgevoelig’ en ‘bevreesd om zijn gezond-
heid’.65 ‘Achteraf bekeken ging die angst van haar zóver dat zij bang was dat ik een 
verkeerd huwelijk zou doen (…) daardoor [is] het heel erg te verklaren dat ik geen 
meisje ooit een zoen had gegeven (…) toen ik 35 jaar oud was’.66 

Edith-Hof en Edith Huis

Het is interessant om eens te kijken hoe de sociaal-maatschappelijke plannen van 
Philip en Willie in Ommen vorm kregen. Voor het ontwerp van de beide projecten 
van de Edith Stichting, de school en de arbeidershuizen, nam Philip de ingenieur- 
architect Hendrik Sangster (1892-1971) in de arm. Sangster was net als Willie en 
haar moeder geboren op Java. Philip leerde hem kennen via zijn theosofische net-
werk. De beide mannen deelden een gelijkgerichte belangstelling voor culturele, 
spirituele en maatschappelijke onderwerpen.67 Sangster ontwierp een hof dat be-
staat uit een groep van vijf dubbele huizen die in een C-vorm rondom een kleine 
binnenplaats staan. Twee dubbele huizen dienden als poort. Ieder huis had een ei-
gen, tamelijk grote tuin aan de achterzijde en een kleine aan de voorkant.68 In het 
midden van de C-vorm ontwierp Sangster een grasveld dat ongeveer zeventig centi-
meter onder de begane grond lag. Dit paste bij het ideaal van het zogenaamde tuin-
dorp, waar het door Philip bezochte Engelse Letchworth een voorbeeld van was.69 
De huizen werden opgetrokken uit steen, met een rieten dak en deden denken aan 
Engelse cottages. Het hof kreeg de toepasselijke naam Edith-Hof. De school kreeg 
als naam Edith Huis. Het leek meer op een villa, die eveneens werd opgetrokken uit 
steen met een rieten dak. In het huis bevonden zich naast de school, een badhuis, 
keuken, bibliotheek, clublokaal en twee zit/slaapkamers voor het onderwijzend 
personeel. 

een belangrijk figuur dat een veilig gevoel geeft. Met die belangrijke figuur werd primair verwezen naar de 
moeder, de belangrijkste hechtingsfiguur (M. Brysbaert, Psychologie (Gent 2006) 457-461; M. Harris en 
G.E. Butterworth, Developmental psychology. A student’s handbook (Hove 2007) 131-138).
64  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
65  Autobiografische notitie getiteld ‘Mother’ (idem).
66  Idem. 
67  B. Sangster, Hendrik Sangster, ingenieur-architect. Watertorens en ander werk (Raleigh 2013) 46 en 
60.
68  Voor een nadere beschrijving van de huizen zie E. de Rooij, Ir. Hendrik Sangster (1892-1971), engi-
neer-architect (Utrecht 2006) 50-52. Zij omschrijft de huizen als ‘klein, simpel en compact’. 
69  Idem. De tuinstad-beweging is een pan-Europese beweging die begon in Engeland aan het einde 
van de negentiende eeuw. De tuinstadgedachte is onlosmakelijk verbonden met de figuur van Ebenezer 
 Howard (1850-1928). Hij wilde industrie en bevolking uit de stad halen en verspreid op het platteland her-
huisvesten in nieuw te bouwen, zelfvoorzienende, zelfbesturende en gecontroleerd groeiende ‘tuinsteden’ 
van ongeveer dertigduizend inwoners. Gezond wonen was de belangrijkste doelstelling (Zie Korthals Al-
tes, Tuinsteden, 10-15, 20-24 en (voor Nederlandse tuindorpprojecten) 89-140).
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In maart 1928 begon Sangster met het maken van de bouwtekeningen. Kort na-
dat Philip de eerste stukken van hem ontving, riep hij het bestuur van de Stichting 
Ons Huis bijeen. Omdat hij een aantal maanden in het buitenland zou zijn en waar-
schijnlijk weinig affiniteit had met de praktische zaken rondom de bouw, werd be-
sloten om Folkersma volmacht te geven de bouw te superviseren en als contactper-
soon te fungeren voor Sangster. De stichting had inmiddels ook een onderwijzeres, 
Joke (J.J.) Mariouw Smit, aangetrokken. Zij werkte voorheen als kleuteronderwij-
zeres in de Pythagorasschool. Mariouw Smit kreeg van het stichtingsbestuur het 
verzoek mee te denken over de bouw van de school, zowel ‘in de geest als in de let-
ter’.70 Zij stelde voor lage ramen in de scholen te laten aanbrengen, zodat de kinde-
ren naar buiten konden kijken. 

Tijdens hun reis in de Verenigde Staten zagen Philip en Willie hoe daar de scho-
len werden verwarmd door middel van een automatisch en gecombineerd air heat-
ing and ventilating systeem. Met een dergelijk type verwarming zouden lage ramen 
tot de mogelijkheden behoren.71 Philip stuurde Folkersma een telegram gevolgd 
door een brief met de vraag te informeren naar de kosten. Op zijn beurt stuurde 
Folkersma het bericht door naar Sangster, die meende dat het te duur zou worden.72 
Uit de correspondentie van Sangster met het stichtingsbestuur komt duidelijk naar 
voren dat Philip kwaliteit wilde als het om de afwerking ging. Hij vroeg Sangster 
bijvoorbeeld het dak van de tuinmanswoning van de Bentincks op Schoonheten te 
gaan bekijken, want hij wilde zo’n keurig afgewerkt rieten dak. Bij het Edith Huis 
wilde hij een mooie tuin. In New York lieten Philip en Willie zich voorlichten over 
school- en speeltuinen.73 

Het is niet verwonderlijk dat de kosten voor de bouw van de arbeiderswoningen 
en de school hoger uitvielen dan geraamd, vanwege de gewenste goede kwaliteit. 
Philip had zich garant gesteld voor ƒ 82.000,–, maar in september 1928 kwamen de 
ramingen al op bijna ƒ 90.000,– uit. Folkersma vroeg Philip of hij garant wilde blij-
ven staan voor het totale bedrag.74 Dat deed hij. Eind oktober kreeg Philip nog een 
financiële tegenvaller. Omdat hij een schenking had gedaan aan de Edith Stichting 
moest er belasting betaald worden.75 Philip besloot persoonlijk bij de Minister van 
Financiën, jhr. D.J. de Geer, te beargumenten dat dit niet nodig was, omdat zijn gift 
aan de Edith Stichting aan sociale doeleinden werd besteed. Hij kreeg nul op het re-
kest. Om de projecten ondanks deze tegenvallers toch te kunnen realiseren, gingen 
Philip en Willie actief op pad om fondsen te werven. Ze bezochten mensen in hun 
theosofische netwerk met de vraag een donatie te geven. 

De tien arbeiderswoningen waren erg gewild. Bij de Edith Stichting kwamen 
veel vragen binnen van mensen die graag voor een huis in aanmerking wilden ko-

70  Archief hko.
71  Brief gedateerd 28 mei 1928 (idem).
72  Archief hko
73  Brief gedateerd 20 september 1928 (idem).
74  Idem. 
75  Archief hko.
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men. Ook de gemeente Ommen en de Ommer huisarts Pos droegen gezinnen 
voor die in hele slechte omstandigheden woonden. In februari 1929 stelde Fol-
kersma definitief vast wie voor een huis in aanmerking kwam. De huurprijs werd 
bepaald op ƒ 2,50 per week.76 Voor de twee grotere poortwoningen werd een be-
drag van ƒ 3,50 gevraagd. In juni 1929 werden zowel het Edith Huis als het Edith-
Hof opgeleverd. Op 16 juni werd het eerste huurcontract voor het Edith-Hof af-
gesloten. De andere negen volgden in de weken erna. In het Edith Huis openden 
dat jaar een kleuterschool voor montessorionderwijs, een bibliotheek en een bad-
huis voor de Ommer bevolking. In het Edith Huis werden ook cursussen gegeven 
voor jongeren en educatieve lezingen voor de inwoners van Ommen. Het aanbod 
had wat weg van een Scandinavische volkshogeschool, die als doel had het platte-
land te emanciperen. Twee jaar na het overlijden van Edith waren de sociale pro-
jecten in Ommen die haar naam droegen, gerealiseerd. Toen de Edith Stichting in 
1929 de balans opmaakte, bleek dat Philip haar in totaal ƒ 124.826,– (nu bijna een 
miljoen euro) had geschonken.77 Dit was bijna een verdubbeling van de erfenis van 
zijn moeder Edith.

Philip bracht zijn sociale werk onder de aandacht van de deelnemers van het Ster-
kamp dat in juli 1929 werd gehouden. Hij nodigde hen uit om excursies te maken 
naar het Edith-Hof en de Edith School. Er werd een folder uitgegeven waarin ver-
meld stond dat de Edith Stichting zich verheugde in een groeiende belangstelling. 
‘Wanneer men daarbij in aanmerking neemt, dat deze belangstelling gewekt moet 
worden te midden van een kleine bevolking, die van nature uiterst conservatief van 
houding is en weinig geneigd iets nieuws te aanvaarden, dan is er zeker reden tot te-
vredenheid’.78 Speciale aandacht ging uit naar de lage huur van de arbeiderswonin-
gen, die zwaar drukte op de exploitatie van de Edith Stichting. Er was geld nodig en 
daarom werd iedereen verzocht in de buidel tasten. ‘Slechts wanneer wij met u aller 
medewerking hierin slagen, zal het mogelijk zijn, blijvend te arbeiden aan geeste-
lijke verruiming en ontwikkeling in de engere kring der bevolking van Ommen, dat 
daarnaast op andere wijze voor de gehele wereld zulk een machtige boodschap van 
geluk te brengen heeft’.79 

76  In mijn artikel ‘De zoeker en de ziener’ (in: Virtus 12 (2005) 90-110) vermeldde ik een huurprijs van 
een kwartje per week. Hierbij baseerde ik mij toen op informatie vanuit de familie van Philip. Onderzoek 
in het archief van de Edith Stichting noopt mij deze informatie te rectificeren. Hoe de huurprijs zich ver-
hield tot vergelijkbare huurobjecten was niet na te gaan omdat het in geval van het Edith-Hof ging om par-
ticuliere verhuur. Evenmin was historisch onderzoek of archiefmateriaal voorhanden met betrekking tot 
de verhoudingen van huurprijzen uit deze periode in de gemeente Ommen of lonen van arbeiders. Wel is 
bekend dat arbeiders in de werkverschaffing (projecten voor werklozen) circa 20 cent per uur verdienden 
(Het Volksdagblad: dagblad voor Nederland van 26 juni 1937).
77  Balans en verlies- & winstrekening van de Edith Stichting opgemaakt op 30 november 1929 (archief 
hko).
78  Sangster, Hendrik Sangster, 45.
79  Idem.
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Eerder Esch

Met het realiseren van het Edith-Hof en het Edith Huis, was de bouwdrang van 
Philip nog niet voorbij. Tijdens zijn reis naar Amerika in het gezelschap van Krish-
namurti, begin 1929, kwam hij onder de indruk van de ontwerpen van Frank Lloyd 
Wright (1867-1959). Deze was een van de meest prominente Amerikaanse archi-
tecten in de eerste helft van de twintigste eeuw.80 Tot dan toe woonde Philip met 
zijn vrouw in een paar kamers op het kasteel temidden van Ster-medewerkers. Hij 
wilde nu voor zijn toekomstige gezin een nieuwe woning bouwen op Eerde. Dat 
moest een landhuis worden in de stijl van Frank Lloyd Wright. Inmiddels had hij 
de gehele erfenis van zijn moeder plus een deel van de erfenis van zijn in 1926 over-
leden vader gebruikt voor de Edith Stichting. Zijn vader liet hem, na afdracht van 
successie, ruim ƒ 400.000,– (nu ruim drie miljoen euro) na.81 De ontwerpen werden 
ook nu weer getekend door Sangster.82 Philip vroeg hem de uitgangspunten van 
Wright te volgen bij het maken van de tekening voor het huis: organisch van opzet 
en een met de natuur. De architect liet zich hoofdzakelijk inspireren door het ont-
werp van het Frederick C. Robie House in Chicago dat in 1910 was opgeleverd.83 

De gemeente Ommen verleende op 8 november 1929 de vergunning voor de 
bouw van het landhuis.84 De aanneemsom bedroeg ƒ 54.000,–.85 Wat de uiteindelij-
ke kosten zijn geweest, is niet bekend. Vermoedelijk beduidend meer. Het landhuis 
kreeg als naam Eerder Esch of kortweg De Esch, omdat het op de esgronden werd 
gebouwd ten westen van het kasteel: een plaats die, volgens de familieverhalen, werd 
gekozen door Noomi met wie Philip nog steeds omging.86 In de volksmond kreeg 
de villa al gauw de bijnaam ‘het nieuwe kasteel’.87 Met de bouw van dit landhuis gaf 

80  Kenmerkend voor de stijl van Wright waren lage daklijnen met diepe overhang, sterke horizontale 
dimensies, grote ramen die het interieur van veel licht voorzagen, zogenaamd open plan living, en het ge-
bruik van natuurlijke materialen. Wright vond dat een gebouw in het landschap moest passen zonder de 
visuele en fysieke omgeving te vernietigen. Zelf verwees hij naar zijn manier van ontwerpen als horizontal 
stream lining hetgeen later werd omgedoopt tot prairie style. Zijn ontwerpen waren organisch van opzet, 
één met de natuur zoals in de wijdopen ruimtes van de Noord-Amerikaanse prairies waar lucht, aarde en 
zonlicht elkaar ontmoetten (A. Hook, The atlas of Frank Lloyd Wright (Cobham 2005) 6-14).
81  Nationaal Archief te Den Haag, Memories van Successie van Zuid-Holland 1806-1927, toegangsnum-
mer 3.06.05, inventarisnummer 6605 (3 januari-18 april 1926).
82  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschouwt het landhuis als het hoogtepunt binnen het oeu-
vre van Sangster vanwege de aan de Wrightiaanse stijl verwante bouwstijl die bijzonder fraai harmonieert 
met de landelijke omgeving en binnen de Nederlandse architectuurgeschiedenis geldt als zeldzaam voor-
beeld van een villa in een aan de Prairiestyle verwante bouwstijl met de geaccentueerde horizontale lijn. 
Het landhuis heeft sinds 1997 de status van rijksmonument. 
83  Stenvert, Kolman, Olde Meierink en Ten Hove, Monumenten in Nederland: Overijssel, 27. Voor het 
Frederick C. Robie House zie Hook, The atlas of Frank Lloyd Wright, 82-85. De modernistische bouw-
stijl vinden we ook terug in de ontwerpen van het architectenbureau J.A. Brinkman & L.C. van der Vlugt 
voor diverse gebouwtjes in de Sterkampen (Molenaar, ‘Van goddelijke geometrie tot bevlogen zakelijk-
heid’ in: Van der Kroft, Waarheid zonder weg, 35-65).
84  gao, Bouwvergunningen Ommen 1906-1950, nummer 1929-46 (het digitale archief van de gemeente 
verwijst naar nummer 45).
85  Idem.
86  Gesprekken met de dochters van Philip in 2008.
87  Gesprekken met H. Minkjan-Nevenzel op 25 januari 2008, M. Kamphuis-Drent op 26 mei 2008, de 
heer en mevrouw Kelder-Nijenhuis op 16 mei 2008.
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Philip zichzelf een geheel eigen plaats in de geschiedenis van Eerde. Hij zag zichzelf 
als vooruitstrevend. Adellijke families in Nederland die een modernistisch (land)- 
huis lieten bouwen in het interbellum zijn op de vingers van een hand te tellen.88 In 
de loop van 1930 betrokken Philip en Willie hun nieuwe woning. Kostbaarheden, 
zoals het familiezilver, gingen vanuit het kasteel mee naar de Esch. Jachtopziener 
Janssen, inmiddels bijna zestig, kwam eenmaal per week naar de villa om het zilver 
te poetsen, zoals hij dat in zijn jonge jaren op het kasteel had gedaan.89 Daarnaast 
hadden Philip en Willie een huishoudster en een tuinman. 

In de tuin van de Esch liet Philip een houten bungalow bouwen waar de moe-
der van Willie en haar stiefvader kwamen te wonen.90 De tuin liet Philip ontwerpen 
door de al genoemde Springer, die in zijn tijd veel aanzien genoot en binnen adel-
lijke kringen erg populair was en bleef. Philip had hem acht jaar eerder al eens ge-

88  Zie het huis ‘De Triangel’ ontworpen door de Nederlandse architect J.H. (Jan) Albarda en gebouwd 
in Barchem. Opdrachtgeefster was freule Jacoba Repelaer van Driel (1884-1967). Het huis deed dienst als 
zomerhuis en de grondvorm doet denken aan het werk van Wright (Molema en Leemans, Jan Albarda en 
De Groep van Delft, 193-194). Qua vooruitstrevende architectuur liggen de zaken vermoedelijk anders bij 
patriciaat en nieuwe rijken in Nederland.
89  Autobiografische notitie van Lies Leeser gedateerd december 1944 (familiearchief).
90  Gesprekken met de dochters van Philip in 2009. In het gemeentearchief van Ommen bevond zich geen 
bouwvergunning voor deze houten bungalow.

Eerder Esch (foto auteur, 2015).
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vraagd een ontwerp te maken voor een verdiepte bloementuin bij het kasteel. Voor 
de Eerder Esch ontwierp Springer een tuin in de traditie van de Engelse landschaps-
stijl met hoge bomen en kromme, slingerende paden. De architect wilde met zijn 
tuinen de emotie oproepen die men ervoer bij het kijken naar een schilderij van een 
landschap.91 Hij was ook de eerste voorzitter van de Nederlandse Dendrologische 
Vereniging. Het is daarom niet toevallig dat Philip in hetzelfde jaar dat  Springer 
zich bezighield met de tuin voor de Esch (1930), lid werd van deze vereniging. De 
plannen van Springer zijn niet bewaard gebleven. We weten dus niet hoe de tuin 
precies vorm kreeg. Volgens Philips zwager, Gerard Voorwijk, was de tuin bij de 
Esch een combinatie van het ontwerp van Springer en de persoonlijke inbreng van 
Philip, waarvoor in ieder geval de door Springer aangegeven beplanting werd ge-
bruikt.92 

91  Springer ontwierp onder meer de tuin van Connie en Philip van Zuylen van Nijevelt in Wassenaar in 
de jaren 1928-1932. Ook gemeentebesturen huurden hem in als adviseur, bijvoorbeeld in Haarlem waar 
het padenpatroon in de Haarlemmerhout van zijn hand is. Springer liet het grootste aantal uitgevoerde, 
nog bestaande ontwerpen in Nederland na zoals openbare wandelparken, begraafplaatsen, villatuinen, 
tuinen bij kastelen en buitenplaatsen alsmede school- en heemtuinen. Enkele belangrijke voorbeelden 
zijn het Oosterpark in Amsterdam, het Groninger stadspark en de Centrale Schooltuin in Haarlem. Zie 
C.D.H. Moes (red.), A.M. Backer, E. de Jong en C.S. Oldenburger-Ebbers, L.A. Springer: tuinarchitect, 
dendroloog (Rotterdam 2002) 303-316 en Stenvert, Kolman, Olde Meierink en Ten Hove, Monumenten 
in Nederland: Overijssel.
92  Van Acker en Lieverse, Herinrichting Oranjerie-tuin kasteel Eerde, 7.

De Eerder Esch begin jaren dertig met ooievaarsnest, schommel en kinderhuisje.
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Idylle van sociale harmonie en eensgezindheid

Nu Philip zich als getrouwd man gevestigd wist op de Eerder Esch, begon hij sa-
men met zijn vrouw met het organiseren van kerstvieringen voor de kinderen van 
de pachters en personeelsleden. Het is een gebruik dat we aan het eind van de ne-
gentiende en eerste helft van de twintigste eeuw vaker zien op adellijke landgoede-
ren als een soort van idylle van sociale harmonie en eensgezindheid tussen werkge-
ver en personeelsleden.93 Het was overigens niet het eerste evenement dat Philip, 
als een soort hoeder van zijn personeel, organiseerde: enkele jaren na de Eerste We-
reldoorlog nam hij zijn personeel mee voor een reisje naar Urk.94 Na de Tweede 
Wereldoorlog zou hij met ze naar een bioscoop in Zwolle gaan.95 In de jaren vijftig 
nam hij een van de huishoudelijke hulpen mee voor een bezoekje aan Amsterdam.96 
Of er op Eerde al eerder een traditie van kerstvieringen met (kinderen van) perso-
neelsleden bestond, is niet bekend.97 Een grootse viering als op Duinrell hadden 
Philip en Willie op Eerde niet voor ogen. Wel combineerden ze een aantal onderde-
len van de feestelijkheden aldaar. 

De kinderen van de pachters en van het personeel die een uitnodiging voor de 
kerstviering kregen, varieerden in de leeftijd van vier tot zestien jaar. De kinderen 
uit het Eerder Achterbroek, dat niet in de directe nabijheid van het kasteel lag, lie-
pen altijd gezamenlijk naar de villa.98 In de Esch stond een grote kerstboom met 
echte kaarsen. De kinderen zaten op vloermatten, de volwassenen op een stoel.99 
Soms waren de kinderen zo verlegen, dat ze hun jas niet uit durfden te doen.100 De 
kerstvieringen verliepen volgens een vast stramien en begonnen om 16.00 uur.101 
Eerst werd uit de Bijbel het verhaal van Christus’ geboorte voorgelezen, waarna de 

93   De viering op de Eerder Esch leek op die in het statige Britse huis Knole. Daar werden alle kinderen 
van het personeel uitgenodigd rond een grote boom in the great hall, een grote zaal in het immense land-
huis. Ze kregen allemaal een sinaasappel, een stuk speelgoed en een kledingstuk (Sackville-West, Inheri-
tance, 189). Op de Gelderse landgoederen Middachten bij De Steeg, ’t Medler, gelegen tussen Vorden en 
Ruurlo, en Het Enzerink, nabij Vorden, bestond eveneens een traditie van het vieren van kerst door de 
adellijke eigenaren met de pachterskinderen en het personeel (zie Kaper, Verhalen over landgoederen en 
buitenplaatsen in Gelderland, 186 en 197).
94   Gesprek met J.H. Janssen op 21 april 2009.
95   Omdat niet iedereen in Philips auto paste, reed hij een paar keer naar Zwolle. Informatie gekregen 
van mevrouw S. Eshuis op 18 januari 2008. Vermoedelijk keek het gezelschap naar een film over Edmund 
Hilary die met een Nepalese sherpa in 1953 als eerste de top van de Mount Everest bereikte. Volgens zijn 
dochters had Philip weinig interesse in films. Wel was hij onder de indruk van de prestatie van Hilary (ge-
sprek met de beide dochters op 31 maart 2008)
96   Gesprek met D. Gerrits-ten Brinke op 6 februari 2008. Zij werkte als huishoudelijke hulp vanaf 1956 
acht jaar voor Willie en Philip, vijf dagen in de week van 8.00 tot 17.00 uur en op zaterdagochtend. Ze was 
achttien toen ze begon en het bezoek aan Amsterdam had in de zomer plaats toen ze al enige tijd voor de 
familie werkte. Mevrouw Gerrits ging samen met Philip in de trein naar de hoofdstad. Ze mocht tijdens 
het bezoek een twinset uitzoeken. Later in haar dienstbetrekking gaf hij haar een gouden ring en maakte 
hij portretfoto’s van haar.
97   Gesprek met de oudste dochter op 27 februari 2017.
98   Gesprek met R. Volkerink en diens zuster M. Kolkman-Volkerink op 1 april 2008.
99   Idem.  
100  Gesprek met de beide dochters van Philip op 31 maart 2008.
101  Gesprek met R. Volkerink en diens zuster M. Kolkman-Volkerink op 1 april 2008. 
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kinderen kerstliederen zongen. Vervolgens kregen ze een kop warme chocolade-
melk met een eierkoek of een cakeje (Moskovisch gebak).102 

Na de versnapering vertelde Willie een zogenaamd ‘vrij verhaal’. Een van de kin-
deren Nevenzel uit het Eerder Achterbroek wist zich jaren later te herinneren dat 
zo’n kerstverhaal een keer ging over een roodborstje dat met zijn snavel de met 
bloed doorweekte doornen uit de ‘kroon’ van Jezus’ hoofd haalde toen Hij aan het 
kruis hing. Hierdoor kreeg het vogeltje een rode borst.103 Vervolgens werden de 
kaarsen in de boom aangestoken en kreeg ieder kind een cadeautje.104 Die werden 
door Willie gekocht in de Bijenkorf in Amsterdam. Ze noteerde in een schrift de 
naam en leeftijd van ieder kind plus het uitgezochte cadeau. Zo wist ze zeker dat ze 
het volgende jaar niet hetzelfde kocht.105 De kinderen kregen vooral iets ‘nuttigs’. 
Voor de oudere meisjes kocht ze bijvoorbeeld een naaigarnituur. De oudere jon-
gens kregen een Zwitsers zakmes, zoals ook padvinders die hadden. Voor de jonge-
re kinderen waren er kleurpotloden, prentenboekjes, zakdoekjes, spelletjes, thee-

102  Gesprek met D. Gerrits-ten Brinke op 6 februari 2008. 
103  Gesprek met H. Minkjan-Nevenzel op 25 januari 2008. 
104  Gesprekken met B. Bakker-Nevenzel op 14 oktober 2008; M. Kamphuis-Drent op 26 mei 2008; 
F. Hesselink op 31 maart 2008; de heer en mevrouw Kelder-Nijenhuis op 16 mei 2008; R. Volkerink en 
M. Kolkman-Volkerink op 1 april 2008; de beide dochters van Philip op 31 maart 2008. 
105  Gesprek met de beide dochters van Philip op 31 maart 2008.

Philip (met een jas over zijn arm) met personeel van Eerde op Urk omstreeks 1919-1920 (Ate-
lier Ziegler, Zwolle. Archief J. Janssen, Doesburg).
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serviesjes of een pop.106 De cadeautjes lagen op een wit kleed onder de kerstboom 
voorzien van kaartjes met daarop de namen van de kinderen.107 

Na het uitpakken ging iedereen naar buiten voor het laatste onderdeel van de vie-
ring: het vuurwerk. Dit was het gebruikelijke einde van de verjaardagsviering van 
Edith op Duinrell. Deze gewoonte nam Philip over bij het kinderkerstfeest op Eer-
de. Omdat Willie, net als Edith overigens, geen knalvuurwerk wilde, was er alleen 
siervuurwerk. Voor de veiligheid was er een touw gespannen waar iedereen achter 
moest staan. Zodra het vuurwerk ten einde was, keerden de kinderen terug naar 
huis. De oudere kinderen moesten de kleinere kinderen begeleiden. Ze kregen een 
fakkel mee, waarmee ze hun weg beter konden vinden. Het was een mooi gezicht, 
die rij fakkels in het donkere bos, zo herinnerden de kinderen van de pachters en 
het personeel zich jaren later nog.108 Zij vonden het veel mooier dan op school. ‘Het 
was heel sfeervol en je kreeg er een cadeautje’.109 

Erin

Het eerste kind van Philip en Willie werd geboren op 28 november 1930 op de 
Esch. Het was een dochter. Willie hield in een zogenaamd ‘baby’s boek’ de vor-
deringen van haar dochter bij. Het geeft een inkijkje in het dagelijkse leven van het 
jonge gezin op de Esch. Ze noteerde onder meer dat het gezin kort na de geboorte 
al veel bezoek en ‘een massa kaartjes, brieven en telegrammen’ kreeg.110 Krishna-
murti en Rajagopal deelden in de vreugde door een telegram te sturen. Monchâtre 
trok een geboortehoroscoop die in het babyboek een plek kreeg. In het boek ont-
hulde Willie ook hoe zij en haar man aan de naam van hun dochter waren gekomen:  

Twee dagen voor haar geboorte hadden we nog geen naam voor een meisje. We dachten 
en dachten en konden maar niets vinden. Toen bracht Daddy [Philip – jd] mij een paar 
programma’s van theaterstukken die hij in London gezien had. In het programma was het 
portret van een fijn uitziende actrice. Haar naam was Erin. Meteen wist ik dat dit dé naam 
was. Daddy was het helemaal met me eens en toen het werkelijk een dochtertje was noem-
den we haar Erin. Iedereen vindt het een mooie naam.111

106  Gesprek met B. Bakker-Nevenzel op 14 oktober 2008; M. Kamphuis-Drent op 26 mei 2008; F. Hes-
selink op 31 maart 2008; de heer en mevrouw Kelder-Nijenhuis op 16 mei 2008; R. Volkerink en M. Kolk-
man-Volkerink op 1 april 2008; de beide dochters van Philip op 31 maart 2008.  
107  Gesprek met R. Volkerink en diens zuster M. Kolkman-Volkerink op 1 april 2008.
108  Idem. 
109  Gesprek met de heer en mevrouw Kelder-Nijenhuis op 16 mei 2008; B.A. Moser-aan ’t Rot op 16 ja-
nuari 2008; R. Volkerink en diens zuster M. Kolkman-Volkerink op 1 april 2008. In latere jaren verhuis-
den de kerstfeesten naar de woning van de oudste dochter van Philip en had haar man de leiding. Hij las 
toen ook het kerstverhaal voor. Volgens de oudste dochter van Philip liep de traditie op een gegeven mo-
ment op zijn eind. Er werden steeds meer kerstfeesten gehouden waar de kinderen naartoe konden op 
scholen en in de kerk. Die had je aan het begin van de start van de traditie niet. Daarnaast was het soms 
moeilijk om een datum te vinden voor het kerstfeest. In latere jaren kwamen de kinderen met auto’s en 
werden er geen fakkels meer uitgereikt. Er kwam definitief een einde aan de traditie toen Philip overleed in 
1979 (gesprek met de beide dochters van Philip op 31 maart 2008).
110  Familiearchief.
111  Het ging om de Amerikaanse actrice Erin O’Brien-Moore (1902-1979). Ze speelde in het stuk Street 
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Met de keuze voor de naam Erin braken Philip en Willie met de lange traditie in 
hun families van het vernoemen van kinderen naar grootouders. 

Erin en haar moeder maakten op 14 januari hun eerste ‘uitgang’. Het kind was 
toen ruim zes weken oud en Willie reed met haar ‘helemaal over de lawn en door de 
moestuin. Erin vindt het verrukkelijk en was de hele morgen één en al glimlach’.112 
Willie voedde haar dochter zelf, zoals haar eigen moeder en Philips moeder dat met 
hun kinderen ook hadden gedaan. Ze probeerde haar dochter niet teveel te verwen-
nen. Ze liet het zoveel mogelijk doorhuilen en troostte het niet. Omdat Erin echter 
steeds zenuwachtiger werd als ze huilde, greep Willie’s moeder in door te zeggen 
dat het zo niet mocht: ‘Dus verwennen we haar een beetje. Dat komt later wel weer 
terecht!’113 Een paar maanden na haar geboorte was Erin erg verkouden, maar ze 
bleef goed gehumeurd tot genoegen van haar vader: ‘Daddy bewondert haar “sweet 
temper” geweldig’.114 

Een groep scouts kwam op bezoek toen Erin ruim negen maanden oud was. Ze 
vond al die uniformen prachtig en was niet verlegen.115 Een paar keer ging Willie 
met haar dochter naar het hoofdkwartier van de Orde van de Ster dat op het kasteel 
gevestigd was. Erin was er nooit bang ofschoon ze veel vreemde gezichten zag.116 

Erin keek eerst de hele kamer rond en vond vooral de hoogte van de kamer heel interes-
sant. Toen ben ik [Willie – jd] op de grond gaan zitten met haar op mijn schoot en daar 
heeft ze allerliefst zitten spelen en lachen. Rajagopal gaf haar een koekje en dat vond ze 
natuurlijk heerlijk. Ze was allerschattigst en niets verlegen voor al die mensen +/- 20. 
Krishnaji kreeg ook een lief lachje van haar.117 

Uit het boek komt naar voren dat Willie veel met haar dochter wandelde. Kwam 
er een onverwachte bui, dan haalde Philip hen met de auto op.118 Soms ging Philip 
mee als zijn vrouw en dochter voor het ontbijt gingen wandelen. Als hij er een dag 
niet was, wilde Erin niet wandelen. Ze was dan erg ongedurig en begon te huilen als 
Willie toch wilde gaan.119 

Op Erins eerste verjaardag gingen Philip en Willie met hun dochter naar de Edith 
School. Daar stond een versierd stoeltje voor haar klaar. De kinderen dansten om 
haar heen en ze kreeg bloemen. Voorafgaand aan het bezoek aan de school, kreeg 
Willie een notitie van Monchâtre. Volgens hem was Erin een uiterst gevoelig kind. 
Als haar iets mankeerde, moest suggestie gebruikt worden. Ze deed er goed aan haar 
kind voor het slapen gaan een laatste gedachte in de nacht mee te geven die betrek-
king had op liefde, veiligheid en bescherming van de engelen. Het onderbewustzijn 

Scene van de Amerikaanse toneelschrijver Elmer Rice (1892-1967). Philip bezocht een voorstelling in het 
Globe Theatre in Londen. Het programmaboekje bevindt zich in het familiearchief. Voor Erin O’Brien-
Moore zie www.imdb.com/name/nm0639895/bio?ref_=nm_ov_bio_sm, geraadpleegd op 6 juni 2014.
112  Familiearchief.
113  Genoteerd op 16 februari 1931 en 5 maart 1931 (familiearchief).
114  Genoteerd op 28 januari 1931 (idem).
115  Genoteerd op 6 september 1931 (idem).
116  Bezoeken op 13 april en 25 mei 1931 (idem).
117  Genoteerd op 25 mei 1931 (idem).
118  Genoteerd op 28 mei 1931 (idem).
119  Genoteerd op 12 september 1931 (idem).
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van de kinderen zou namelijk nooit slapen. Door positieve woorden als ‘alles is vei-
lig, alles is goed’ zou het kind rustig gaan slapen.120 Aanwijzingen dat Erin vaak iets 
mankeerde, zijn er niet. In de ogen van Willie werd haar oudste dochter een echte 
wildebras. ‘Moeder zegt dat ze meer en meer op mij begint te lijken’.121 Willie ein-
digde het babyboek op de tweede verjaardag van haar dochter met de woorden dat 
Erin nu baby af was. ‘Nu beginnen we een nieuw boek vol avonturen vermoed ik!’122

Irthe

Ruim twee jaar na de komst van Erin werd op 21 februari 1933 op de Esch een 
tweede kind geboren. Wederom geen stamhouder, maar een dochter die als naam 
Irthe kreeg.123 Historisch besef lag aan deze naam ten grondslag, want in oude lite-
ratuur dook de naam Irthe op als een vroegere naam van Eerde. De tweede dochter 
kreeg deze naam om de verbondenheid van de familie met het landgoed aan te dui-
den. Philip had inmiddels Eerde weer teruggekregen van de Eerde Stichting. De-
cennia later zou overigens blijken dat het niet te bewijzen viel dat Irthe daadwer-

120  Ongedateerde notitie. Aangezien hierin vermeld wordt dat Willie de dag erop met Erin naar de Edith 
School zal gaan, gaat het om 27 november 1931 (idem).
121  Genoteerd op 10 augustus 1931 (idem).
122  Genoteerd op 28 november 1931 (idem). De ‘avonturen’ werden in 2015 door C. Sinninghe Damsté-
Hopperus Buma opgetekend in de uitgave Erin. Jeugdherinneringen van Erin Oudshoorn-barones van 
Pallandt, ter gelegenheid van haar 85e verjaardag.
123  Vanwege het ontbreken van een stamhouder stierf in 1979, met het overlijden van Philip, de tak Eerde 
van het adellijke geslacht Van Pallandt in de mannelijke lijn uit.

Willie met Erin (archief 
I. Moser-aan ’t Rot,  
Schalkhaar).
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214 viii van huwelijk naar sociaal werk

kelijk stond voor Eerde.124 Irthe werd, net zoals haar oudere zus, niet gedoopt.125 
De banden met de Vrij-Katholieke kerk waren inmiddels verbroken en die met de 
Hervormde Kerk niet opnieuw aangehaald. De geboorte van zijn tweede kind leek 
bij Philip het familiebesef verder aan te wakkeren. Hij zocht contact met Britse fa-
milieleden van zijn overleden moeder en kreeg via hen een kleine stamboom toege-
stuurd.126 

Ook nu weer hield Willie een ‘baby’s boek’ bij. Voorin tekende Monchâtre een 
geboortehoroscoop, net zoals hij bij de geboorte van Erin had gedaan. Vanuit het 
hiernamaals stuurde Philips moeder Edith een message om het ouderpaar te felici-
teren met hun tweede dochter. Het is onbekend wie als medium fungeerde. Vol-
gens Edith was Irthe een hele zelfstandige jongedame met een interessante per-
soonlijkheid.127 Irthe sliep al snel ’s nachts door. Willie had haar telkens opnieuw 
voorgehouden dat ze de hele nacht rustig door kon slapen en niet voor 5.30 uur 

124  Gesprekken met de oudste dochter van Philip in 2005. Zie ook het artikel ‘Een onuitroeibare legende 
omtrent het kasteel Eerde’ uit de Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 3 oktober 1934. De au-
teur A. Haga, rijksarchivaris in Zwolle, stelt hierin dat de hof te Irthe (ook wel geschreven als Erthe) in de 
buurtschap Lenthe, gemeente Dalfsen, lag. Hij baseerde zich op ‘Verslagen en Mededeelingen van de Ver-
eeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis’ waarin pastoor J. Hogeman in 1885 had 
aangetoond dat Eerde en Irthe onmogelijk identiek konden zijn. 
125  Gesprek met de beide dochters op 9 oktober 2008.
126  Brief gedateerd 20 april 1934, gezonden vanuit Dunley Hall, Stourport, Worcestershire (familie-
archief).
127  Door Willie genoteerd in het baby’s boek (idem). 

Erin en Irthe met de pony genaamd Baby (1937).
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wakker moest worden. Erin was dol op Irthe. ‘Als Irthe huilt, staat Erin met een 
ernstig gezichtje het wagentje te schommelen’, lezen we in het boek.128 In de ogen 
van haar moeder was Irthe een harmonieus kind.129 En erg innig. Zo kon ze een 
popje in haar armen nemen en dat tegen zich aandrukken. Erin deed dat, aldus haar 
moeder, nooit.130

Eind augustus, Irthe was ruim een half jaar oud, constateerde de huisarts dat de 
baby waarschijnlijk roodvonk had. Philip zat op dat moment in het buitenland. 
Willie maakte zich zorgen. ‘Wanhopig vond ik het’.131 Na afloop van de ziekte 
hield Irthe een vrij bleke gelaatskleur. Willie’s moeder ging daarom iedere mid-
dag een uur met haar wandelen.132 Veel hielp het niet en in november besloten Wil-
lie en Philip een hoogtezon aan te schaffen. Willie vond het een grappig gezicht om 
Irthe met haar bril in haar blootje onder het apparaat te zien zitten.133 Ze was niet 
het enige kind op Eerde dat wel wat meer zon kon gebruiken. In de pachtersfamilie 
Kraaijeveld waren een aantal zonen, die ook onder een hoogtezon gingen. Niet op 

128  Genoteerd op 11 april 1933 (idem).
129  In het begin van het baby’s boek noteerde Willie geen data bij haar teksten. Op 2 mei 1933 noteerde 
ze die voor het eerst wel. 
130  Genoteerd in mei 1934 (idem).
131  Genoteerd op 30 augustus 1933 (idem).
132  Genoteerd op 25 september 1933 (idem).
133  Genoteerd op 10 november 1933 (idem). 

Philip met Erin (links) en Irthe.

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   215 18-07-19   15:22



216 viii van huwelijk naar sociaal werk

de Esch, maar in Ommen. Philip bracht de zogenaamde ‘bleekneusjes’ daar met de 
auto naartoe en haalde ze ook weer op.134 

In het najaar van 1933 namen Philip en Willie een kindermeisje aan. Zij heette 
Stine en kwam uit Ommen.135 Uit de beide ‘baby’s boeken’ komt naar voren dat 
Philip in de eerste jaren van het leven van zijn dochters geen hands on vader was. 
Regelmatig lezen we dat hij in het buitenland was of niet thuis. Als hij thuis was, 
maakte hij wandelingen met ze en ging ritjes maken in de auto. Maar was er ook de 
‘uitstralende liefde’, die hij zelf in zijn jeugd had gemist? In het kielzog van zijn ei-
gen ouders, sprak hij niet met ze over emoties. Toch komt uit de ‘baby’s boeken’ 
naar voren dat zijn dochters dol op hem waren. Irthe kon bijvoorbeeld ‘héél erg 
enthousiast “daddi, daddi” roepen en met haar vingertje naar hem wijzen’.136 Dit 
zouden we kunnen zien als een blijk van zijn ‘uitstralende liefde’ voor zijn doch-
ters. Vanzelfsprekend gingen Erin en Irthe, toen ze oud genoeg waren, naar de 
padvinderij. 

Op 13 november 1933 schreef Willie dat Irthe opgewonden was. ‘Misschien 
voelt ze de moeilijkheden thuis’.137 Die kunnen in de huiselijke sfeer hebben gele-
gen. Philip en Willie hadden een ‘vrije liefde’, zoals we later nog zullen zien. Er wa-
ren ook problemen in de financiële sfeer. Philip kreeg in 1931 zijn vroegere bezit-
tingen terug van de Eerde Stichting nadat Krishnamurti in 1929 de Orde van de Ster 
had opgeheven. Hij deed de stichting het aanbod haar te compenseren voor het mo-
derniseren van het kasteel en de bouwhuizen.138 Kon hij zich dit, als hoofd van een 
jong gezin, wel veroorloven na drie bouwprojecten, in een tijd waarin de gevolgen 
van een beurskrach een groot deel van de wereld in de greep hield?

134  Gesprek met G. Kraaijeveld op 10 december 2007.
135  Genoteerd op 16 oktober 1933 (familiearchief).
136  Genoteerd op 25 april 1934 (idem).
137  Genoteerd op 13 november 1933 (idem).
138  Delftse Courant van 24 april 1931; Nieuwsblad van het Noorden van 22 april 1931; Provinciale 
Noordbrabantse en ’s Hertogenbossche Courant van 22 april 1931; Delftse Courant van 23 april 1931; Pro-
vinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 9 juni 1931; De Gooi- en Eemlander van 22 april 1931; Het 
Vaderland van 22 april 1931.
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218 deel iii crisistijd en tweede wereldoorlog

Zicht op de Regge vanaf landgoed Eerde (foto gemaakt door Philip).
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ix De jaren dertig

Na zijn huwelijk in 1928 brak voor Philip een nieuwe levensfase aan. Hij was niet 
langer de vrijgezel die over de wereld reisde om zijn idealen te volgen. Philip werd 
een familieman. Zijn plannen om van Eerde een theosofisch wereldcentrum te ma-
ken, waren definitief van de baan toen Krishnamurti in 1929 de Orde van de Ster 
ophief. Toch gingen niet alle plannen die Philip al had voor het vertrek van Krish-
namurti in rook op. Met steun van zijn vrouw, de praktische hulp van de campman-
ager Folkersma en de erfenissen van zijn ouders realiseerde Philip in Ommen een 
kleuterschool en tien nieuwe woningen voor minvermogenden. Op het eerste ge-
zicht leek de beurskrach in 1929, die de wereld sinds donderdag 24 oktober 1929 in 
de greep hield, niet veel invloed te hebben gehad op het vermogen van Philip, ook 
al is dat speculatief vanwege het ontbreken van bronnen. Wel bleek dat zijn vermo-
genspositie beduidend anders werd toen de Eerde Stichting hem in 1931 zijn vroe-
gere bezittingen teruggaf.

In de jaren na de beurskrach maakte Philip geen trans-Atlantische reizen meer 
om (lezingen van) Krishnamurti te bezoeken. Of dit te maken had met zijn vermo-
genspositie of omdat hij meer tijd wilde besteden aan zijn gezin, zijn bestuursfunc-
ties en nieuwe verenigingsactiviteiten, is de vraag. Hij ging zich in ieder geval meer 
en meer toeleggen op activiteiten die betrekking hadden op landschapsbeheer. Zo 
was hij tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Dendrologische Vereniging 
(ndv) op 23 juni 1930 door ballotage als lid aangenomen. Dit lidmaatschap bracht 
hem een nieuw netwerk, waardoor hij diverse excursies van de vereniging mee kon 
maken in Nederland en West-Europa.1 Philip werd zelfs lid van de Internationale 
Dendrologische Vereniging en bezocht evenementen van deze vereniging.2 Rond 
1933 raakte hij betrokken bij Het Oversticht, het genootschap tot bevordering en 

1  Informatie van A. Koos Slob, toenmalig secretaris van de ndv, van 11 december 2008. Of Philip direct 
lid werd of pas vanaf het daaropvolgende jaar is niet bekend. In het jaarboek 1931 van de Nederlandse 
Dendrologische Vereniging staat Philip voor het eerst genoemd als lid/donateur. Zijn naam werd gespeld 
als: Palland van Eerde (archief wur, Jaarboek 1931). De ndv werd opgericht op 10 juni 1924 in Wagenin-
gen en stond onder voorzitterschap van Leonard Springer, die in zijn tijd veel aanzien genoot en binnen 
adellijke kringen erg populair was en bleef. Aanleiding voor de oprichting was de verwarring die heers-
te over de benamingen van de houtgewassen. Het doel van de vereniging was ‘een juiste benaming onzer 
houtgewassen te bevorderen’ (archief wur, Jaarboek 1925). Tijdens de zomerbijeenkomst, die van 25 tot 
en met 27 juli 1935 werd gehouden, bezocht Philip bijvoorbeeld Keulen, Bonn en Godesberg (archief 
wur, Jaarboek 1935).
2  Familiearchief.
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220 ix de jaren dertig

instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel.3 
Daarnaast bleef hij actief binnen de scouting, Vogelbescherming, Natuurmonu-
menten en de Edith Stichting. 

In deze fase van zijn leven ging Philips interesse steeds meer uit naar de land-
schapsarchitectuur. Als hij een beroep had willen nastreven, dan was hij graag 
landschapsarchitect geworden.4 Op Eerde toonde hij een voorliefde voor de En-
gelse landschapsstijl met een afwisseling van vergezichten over velden en meertjes 
en zorgvuldig gecomponeerde boomgroepen.5 Ondanks de schrale grond ging hij 
op Eerde, net als op Duinrell, bezig met wild gardening, het laten verwilderen van 
sierplanten en struiken. Ook introduceerde hij exoten als de Amerikaanse eik en 
de Amerikaanse bosbes, de vaccinium corymbosum oftewel de highbush blueber-
ry.6 Hij had de ‘prachtige en smakelijk uitziende’ bessen gezien in de etalage van 
een fruitwinkel in Den Haag.7 Het kaartje vermeldde dat het om gecultiveerde bos-
bessen ging en hij vroeg zich af of hij ze zelf zou kunnen kweken. Dat zijn plannen 

3   Archief van Het Oversticht te Zwolle, Jaarverslag 1933, 7. 
4   Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).
5   Voor de Engelse landschapsstijl zie Purmer, Het landschap bewaard, 35-38 en 43-46. 
6   Autobiografische notitie getiteld ‘Vaccinium corymbosum’ (familiearchief). De blauwe bes stamt af 
van dezelfde familie als de wilde bosbes en komt in de oostelijke staten van Amerika voor.
7   Artikel ‘In Eerde een unicum in Europa: in het wild groeiende Amerikaanse bosbessen. De grote 
vraag: waarom hier wel en elders niet?’ van 29 juli 1950. De uitgave is niet bekend (idem).

Vaccinium Corymbosum oftewel de highbush blueberry (Ministerie van Landbouw, 1950).
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serieus waren, bewijst zijn contact met de Plantenziektenkundige Dienst te Wa-
geningen, die hem op verzoek allerlei publicaties over de cultuur van veenbessen 
toestuurde.8 Ook informeerde hij bij een Amerikaanse bekende van Krishnamurti 
naar het meest recente nieuws over de blauwe bes.9 Uiteindelijk kocht Philip bij een 
kweker in Assen zaadjes, die hij na de ontkieming liet planten op enkele hectares 
drassig hoogveen in het midden van het landgoed Eerde. Hij had daar al eerder aza-
lea’s en rododendrons laten verwilderen. Ze deden het heel goed. 

De bosbesplanten gedijden ook goed op Eerde.10 De vochtige grond bleek bui-
tengewoon geschikt.11 Het onderhoud van de struiken, die nooit werden bespoten, 
liet Philip over aan de tuinman.12 De bessen werden door kinderen geplukt, die er 
een zakcentje mee verdienden.13 Ze verzamelden de bessen in mandjes met daarop 
‘landgoed Eerde’. In een mandje ging ongeveer drie kilogram bosbessen. Degene 
die ze afwoog, kreeg eveneens een vergoeding.14 De geplukte bosbessen van Eerde 
werden onder meer in Zwolle op de markt verkocht.15 De opbrengst van de ver-
koop ging naar Philip. 

De ‘trots van Eerde’ waren echter de krentenboompjes (Amelanchier canadensis).16 
Philip introduceerde ze niet zelf, want ze stonden al bijna twee eeuwen in een straal 
van ongeveer vijfhonderd meter rond het kasteel.17 Sinds zijn komst naar Eerde in 
1913 streefde Philip ernaar de bomen te laten groeien zodat ze in bloesem sneeuw-
witte ‘boeketten’ vormden te midden van het donkere bosgroen.18 De bloeitijd was 
meestal rond Pasen en duurde maar enkele dagen. Alleen koel weer kon ervoor zor-

8   Brief gedateerd 11 januari 1934. Dit was het antwoord op de brief van Philip die gedateerd was op 2 ja-
nuari 1934 (idem).
9   Herleid uit een ongedateerd concept van een brief die Philip schreef aan ‘my dear John’. Philip wilde 
stekken van twee jaar oud kopen die zestien dollar per dozijn kostten (idem). 
10  Zeventien jaar na de aanplant waren sommige struiken flink uitgegroeid. Enkelen waren bijna drie me-
ter hoog met trossen bessen van circa 45 cm lengte. Bessen met een doorsnee van 19 mm waren geen uit-
zondering (Algemeen Handelsblad van 26 juli 1950). In het voorjaar van 1951 stond Philip op verzoek van 
de Rijkstuinbouwconsulent voor Zuid-Overijssel en Oost-Gelderland een aantal zaailingen af voor on-
derzoek naar groeikracht en vruchtonderzoek. Een onderzoek dat zich in 1952 zou herhalen met als doel 
in de toekomst zaailingen te kweken die in Nederland goed zouden gedijen. Want behalve op Eerde en bij 
de kweker in Drenthe, sloeg de plant nergens goed aan (autobiografische notitie getiteld ‘Vaccinium co-
rymbosum’ in het familiearchief).
11  Artikel ‘In Eerde een unicum in Europa’ van 29 juli 1950; een ongedateerde folder getiteld ‘De blauwe 
bes, fruitgewas met een toekomst’ van B. Roelofsen en uitgegeven door de Studiecommissie blauwe bes-
sen te Goes. Een vochthoudende, humusrijke zand- of veengrond met een pH van 4½ à 5, achtte de auteur 
het meest geschikt voor de aanplant van blauwe bessen. Philip schreef op het formulier dat de pH-waarde 
van het veen op Eerde 3½ was. Zie ook Algemeen Handelsblad van 26 juli 1950.
12  Gesprek met F. Hesselink op 31 januari 2008.
13  Gesprek met G. Stegeman-Remmink op 11 maart 2008; artikel ‘In Eerde een unicum in Europa’ van 
29 juli 1950. 
14  Gesprek met de heer en mevrouw Kelder-Nijenhuis op 16 mei 2008.
15  Idem; artikel ‘In Eerde een unicum in Europa’ van 29 juli 1950; een krantenknipsel met de titel ‘Ame-
rikaanse bosbes verhoogt de roem van Eerde, stalletjes langs de weg en mandenvol op de markt’ (familie-
archief).
16  Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 20 mei 1933.
17  Algemeen Handelsblad van 21 april 1953. Vermoedelijk was Eerde de eerste plaats in Nederland waar 
de boompjes geplant werden (Algemeen Handelsblad van 17 april 1952).
18  Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 9 mei 1962.
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gen dat de bloesempracht wat langer duurde.19 Philip belde een paar dagen voordat 
de bloei verwacht werd met een aantal kranten om een artikel daarover op te laten 
nemen. Daarin werden mensen aangespoord die bloei met eigen ogen te komen be-
kijken.20 Uit de beheergeschiedenis van Eerde, zoals die door historisch-geograaf 
Michiel Purmer in kaart is gebracht, blijkt dat Philip tevens zijn stempel op Eerde 
drukte door het sparen van eiken en het direct laten weghalen van dode bomen om-
dat hij niet van een rommelig landschap hield. Ook liet hij zogenaamde ‘doorkijkjes’ 
maken door hout weg te kappen.21 

Omdat Philip zich in nieuwe kringen begaf, waren zijn banden met de theoso-
fie wat losser geworden. Toch behield hij wel zijn belangstelling voor het bovenna-

19  Idem.
20  Gesprek met de oudste dochter op 16 juni 2008; Algemeen Handelsblad van 22 april 1950; Algemeen 
Handelsblad van 17 april 1952; Trouw van 21 april 1953; de Volkskrant van 21 april 1953; Algemeen Han-
delsblad van 21 april 1953; De Telegraaf van 15 april 1954; Trouw van 1 mei 1965; Het Parool van 29 april 
1966. 
21  Purmer, Het landschap bewaard, 131-185. 

Philip bij een van de krenten-
bomen (Amelanchier Cana-
densis) op Eerde (Foto Hen-
neke, Zwolle).
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tuurlijke. Philip bezocht regelmatig helderzienden vanwege zijn darmkwaal of om 
even ‘om het hoekje te kijken’.22 In relatie tot zijn overleden moeder, is hier Philips 
bezoek aan een zekere Mrs. Dean het vermelden waard.23  Zij was als spiritiste ver-
bonden aan de Society of Psychic Investigation in Londen. Philip liet haar in 1934 
foto’s doorgeven van zijn moeder, die zeven jaar ervoor was overleden. Hij kreeg 
van Mrs. Dean de opdracht drie negatieven in een chassis te zetten en op een stoel te 
gaan zitten met de rug naar het raamwerk. Volgens Philip gebeurde er toen iets bij-
zonders: ‘Er werden drie foto’s door haar [Edith – jd] gegeven’.24 

Had Philip maar wat meer over deze foto’s toevertrouwd aan het papier. Nu 
blijft er veel te raden over. Hij noteerde alleen dat hij Mrs. Dean vroeg of hij, als 
fotograaf, de platen met de gematerialiseerde beelden van zijn overleden moeder 
mocht ontwikkelen. Er is geen enkele aanwijzing dat dit gebeurd is. Philip zag Mrs. 
Dean vervolgens nooit meer. Wel ging hij voor een soort van second opinion naar 
de parapsycholoog Wilhelm Heinrich Carl Tenhaeff (1894-1981).25 Deze vertelde 
hem dat Nederland geen fotografisch medium kende.26 Tenhaeff vond het voorval 
dusdanig interessant dat hij er in zijn boek Het Spiritisme uit 1936 aandacht aan be-
steedde. Hij onderkende de mogelijkheid van het verschijnen van ‘extra’s’ op ge-
voelige platen en films, die gelijkenis vertoonden met overledenen. Ze konden ech-
ter geen bewijs leveren van hun voortbestaan. En daar ging het Philip natuurlijk om. 

Bezittingen teruggekregen en deels weer verkocht

In de onbekommerde voorspoed van Philip en zijn gezin lijken de eerste haar-
scheurtjes te zijn ontstaan toen het bestuur van de Eerde Stichting tijdens de 
jaarvergadering op 9 augustus 1930 besloot Philip zijn in 1924 weggeschonken 
bezittingen, waaronder kasteel en landgoed Eerde, weer terug te geven.27 Het be-
argumenteerde zijn besluit met de woorden: ‘Het was niet anders dan billijk, dat 
een gift die zo edelmoedig geschonken werd, even edelmoedig aan de schenker zou 
worden teruggegeven’.28 Het is inderdaad nobel dat de Eerde Stichting het land-
goed niet verkocht aan de hoogste bieder of het liet versnipperen. Toch zat er een 
aantal haken en ogen aan de teruggave. Philip kreeg minder grond terug dan hij 
oorspronkelijk had weggegeven. De Eerde Stichting had namelijk delen verkocht 

22  Handgeschreven autobiografische notitie zonder titel en datering (familiearchief).
23  Idem.
24  Idem.
25  Tenhaeff zou in 1953 worden benoemd tot bijzonder hoogleraar parapsychologie aan de Rijksuniver-
siteit Utrecht, toentertijd een unicum in de wereld (H. van der Hoeven, ‘Tenhaeff, Wilhelm Heinrich Carl 
(1894-1981)’ in: Biografisch Woordenboek van Nederland, geraadpleegd via resources.huygens.knaw.nl/
bwn1880-2000/lemmata/bwn4/tenhaef [12-11-2013] op 6 juni 2014). Zie ook I. Kloosterman, Wetenschap 
van gene zijde. Geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie (Amsterdam 2017).
26  Handgeschreven autobiografische notitie zonder titel en datering (familiearchief).
27  hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijs-
sel 1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 764, nummer 117. De akte dateert van 26 maart 1931.  
28  Ster Bulletin (januari 1931) 308.  
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aan onder meer de provincie Overijssel, het Waterschap ‘De Regge’ en aan particu-
lieren.29 Voor het terrein waar de Sterkampen gehouden werden, circa 340 hectare 
in de nabijheid van de Besthmenerberg, gold de bepaling dat de Eerde Stichting het 
recht van vruchtgebruik behield zolang Krishnamurti in leven was.30 Ook behield 
zij villa Henan.31 De wettelijke overdracht van de onroerende goederen aan Philip 
vond plaats op 26 maart 1931.32 

Een aantal factoren speelden een rol bij Philips besluit om zijn vroegere bezittin-
gen terug te nemen. Allereerst familiebesef. Philip stond nu aan het hoofd van een 
nieuwe generatie Van Pallandts. Ten tweede wilde hij het landgoed als een geheel 
bij elkaar houden en voorkomen dat het in delen verkocht werd. Wat in de derde 
plaats misschien ook meespeelde, was de toen geldende wet die bepaalde dat naza-
ten van Philip recht konden doen gelden op een zogenaamd legitiem deel.33 Ook al 
was het bezit weggeschonken, een erfgenaam kon daar na het overlijden van de ou-
der wettelijk aanspraak op maken.34 Door Eerde terug te nemen, voorkwam Philip 
voorlopig het uiteenvallen van zijn landgoed.  

In zijn gulheid, of financiële ondoordachtheid, deed Philip de Eerde Stichting het 
aanbod haar te compenseren voor het moderniseren van het kasteel en de bouw-
huizen.35 De stichting had daarvoor een bedrag van ƒ 377.823,05 uitgegeven. In 
de loop van de tijd had Philip al ƒ 88.866,30 aan de stichting geschonken. Dat be-
drag werd in mindering gebracht op het totaal. Er bleef uiteindelijk een bedrag van 
ƒ 288.956,75 (nu ruim twee miljoen euro) over dat Philip als compensatie moest 
betalen.36  Beschikte hij over zoveel vermogen na de bouw van het Edith-Hof, het 
Edith Huis en de Eerder Esch? Daarnaast moest hij een nieuwe bestemming vin-
den voor het kasteel, want het gezin wilde blijven wonen op de Eerder Esch. Na de 
overdracht werd Philip weer zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het be-
drijf Eerde. Rentmeester Frens werkte nog wel op Eerde. Maar had Philip door de 

29  hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijssel 
1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 764, nummer 117 en deel 731, nummer 164.
30  hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijssel 
1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 764, nummer 117. Noch door de Eerde Stichting (vrucht-
gebruikster) noch door Philip mochten blijvende gebouwen geplaatst worden op het terrein. 
31  De pers spreekt van het vegetarisch pension Henan (Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 
31 oktober 1930; Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 31 oktober 1930; De Telegraaf van 31 ok-
tober 1930; Nieuwsblad van het Noorden van 1 november 1930; Bredase Courant van 1 november 1930).
32  hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijs-
sel 1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 764, nummer 117. De Eerde Stichting behield zich het 
recht voor om het kasteel en alle daarbij behorende gebouwen alsmede de tennisbanen zonder enige ver-
goeding te blijven gebruik tot 31 december 1931. 
33  Een legitieme of legitiem deel is het aan de erfgenamen in de rechte lijn door de wet toegekende deel 
van de erfenis, waarover de erflater noch bij giften onder de levenden, noch bij uiterste wil mag beschikken. 
34  Informatie verkregen van mr. D. Klein, notaris te Zwolle, op 19 mei 2005. 
35  Delftse Courant van 24 april 1931; Nieuwsblad van het Noorden van 22 april 1931; Provinciale Noord-
brabantse en ’s Hertogenbossche Courant van 22 april 1931; Delftse Courant van 23 april 1931; De Gooi- 
en Eemlander van 22 april 1931; Het Vaderland van 22 april 1931; Provinciale Overijsselse en Zwolse Cou-
rant van 9 juni 1931.
36  hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijssel 
1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 764, nummer 117. 
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jaren heen inmiddels genoeg affiniteit met en vooral inzicht gekregen in het com-
merciële aspect van het beheer van zijn landgoederen?

In 1929, dus nog voor de officiële teruggave van Eerde, besloot Philip zijn zuster 
Connie de mogelijkheid te bieden om zijn aandeel in Duinrell te kopen. In datzelf-
de jaar ging de bouw van de Eerder Esch van start. Inmiddels was ook gebleken dat 
de projecten van de Edith Stichting aanzienlijk meer geld kostten dan oorspron-
kelijk begroot was. Philip had dus geld nodig. Om haar broer uit te kopen, moest 
Connie delen van het landgoed Duinrell verkopen. Het ging om percelen bollen-
land en bouwterrein ter grootte van ruim vijftien hectare plus tien arbeiderswonin-
gen aan de Kerkstraat in Wassenaar. Ze deed haar bezit via openbare verkoop van 
de hand en de veiling had plaats op 24 april 1929. De totale opbrengst van de ver-
koop bedroeg ƒ 211.000,– (nu ruim anderhalf miljoen euro).37 

Drie jaar later, in 1932, besloot Philip zijn landgoed en bijbehorende huis Het 
Laar in Ommen te verkopen.38 Hij deed dit waarschijnlijk om het veel grotere land-
goed Eerde bij elkaar te houden. Daarom had hij Het Laar niet onder de Natuur-
schoonwet 1928 (nsw) laten brengen. Deze wet gaf boseigenaren onder bepaalde 
voorwaarden, waaronder de houtkap, een aanzienlijke verlichting van de vermo-
gensbelasting. Eerde liet hij wel onder de nsw brengen.39 Volgens economisch his-
toricus Wybren Verstegen brachten adellijke families sneller dan anderen hun land-
goed hiermee in veiligheid voor de fiscus in plaats van het te verkopen.40 

De toenmalige burgemeester van Ommen, Nering Bögel, vroeg Philip Het Laar 
aan de gemeente te verkopen.41 De belangrijkste beweegreden van Philip om ‘een zeer 
tegemoetkomende houding’ ten opzichte van de gemeente aan te nemen, lag in het 

37  Dietz, Duinrell 1935-2010, 12-13; Het Vaderland van 2 maart en 6 april 1929, Nieuwe Rotterdamse 
Courant van 6 en 20 april 1929. Een deel werd gekocht door de gemeente Wassenaar (Het Vaderland van 
6 februari 1930). 
38  gao, Bosbedrijf Het Laar, voorzieningen, onderhoud en beheer 1932, dossier 5692 en onderhoud en 
beheer 1938 tot en met 1959, dossier 5696, map twee.
39  Algemeen Handelsblad van 14 juni 1932; De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 14 juni 1932; 
Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 14 juni 1932; Delftse Courant van 14 juni 1932; De Ba-
nier: staatkundig gereformeerd dagblad van 15 juni 1932; Sumatra Post van 15 juli 1932; Wormgoor, Om-
men op de drempel van de moderne tijd, 105; Brochure Handleiding Natuurschoonwet 1928, een uitgave 
van laser, agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag (maart 
2004). Het landgoed Duinrell werd in 1931 ondergebracht onder de nsw (Gemeente Wassenaar, ontwerp 
bestemmingsplan Duinrell (Wassenaar 2015) 30-33). Op 19 april 1934 werd het landgoed voor het eerst 
opengesteld als onderdeel van de uitwerking van de wet. Duinrell ontwikkelde zich in korte tijd tot een 
plek waar gekampeerd kon worden en waar veel evenementen werden georganiseerd waaronder motorra-
ces. In de oranjerie was een theetuin. Er kwamen een speeltuin, uitkijktoren en kunstskibaan op de duinen. 
Na de oorlog bleef Duinrell zich stormachtig ontwikkelen tot een van de grootste attractieparken van Ne-
derland (idem). Zie ook H. Rijken, De Leidse Lustwarande. De geschiedenis van de tuinkunst op kastelen 
en buitenplaatsen rond Leiden ca. 1600-1800 (Leiden 2005) 290-294. In het archief van Beeld en Geluid in 
Hilversum bevindt zich filmmateriaal uit deze jaren voor de oorlog. Zo is een filmpje te zien dat gemaakt 
is in maart 1937 waarop prins Bernhard deelneemt aan een cross country op Duinrell.
40  Verstegen, ‘Adel en natuurschoon in Nederland 1928-1973’ in: Virtus 16 (2009) 177-194.
41  gao, Bosbedrijf Het Laar, voorzieningen, onderhoud en beheer 1932, dossier 5692. Nering Bögel was 
burgemeester van Ommen van 1916 tot 1952. In 1917 trouwde hij met Henriëtta Catharina van Zuylen 
van Nijevelt (1891-1978). Zij was een oudere zuster van Philip Jules van Zuylen van Nijevelt, die op zijn 
beurt getrouwd was met Connie, Philips zuster (Nederland’s Adelsboek 71 (1980) 421).
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feit dat hij niet wilde dat het landgoed in delen uiteen viel.42 De gemeenteraad stemde 
op 28 juli 1932 in met het voorstel tot aankoop om te voorkomen dat ‘een eeuwenoud 
natuurmonument voor de gemeenschap’ verloren zou gaan, wat ‘voor de gemeente 
Ommen in het bijzonder een groot verlies’ betekende.43 Nadat de Gedeputeerde Sta-
ten van de provincie Overijssel de aankoop had goedgekeurd, stond niets de trans-
actie meer in de weg. Philip tekende de akte van overdracht op 13 oktober 1932. De 
gemeente Ommen betaalde ƒ 43.299,– voor Het Laar en ƒ 13.380,– voor afzonderlijk 
verkochte bomen. Het totaalbedrag kwam uit op ƒ 56.679,– (nu ruim 500.000 euro).44 
De percelen die in gebruik waren bij de Edith Stichting vielen buiten de verkoop.

In latere jaren zou een potentiële koper van het huis, die er een hotel van wilde 
maken, tegen de oudste dochter van Philip hebben gezegd dat haar vader volgens 
hem weinig verstand van geld had.45 In plaats van het huis aan hem te verkopen, ver-
kocht hij het aan de gemeente tegen een veel lagere prijs dan hij ervoor had willen 
betalen. Philip handelde echter uit liefde voor de natuur en de wens het landgoed als 
een geheel bij elkaar te houden. Enig commercieel inzicht kan Philip niet ontzegd 
worden, alhoewel goed mogelijk is dat hij hierin werd geadviseerd. Hij hield name-
lijk een strook grond in de nabijheid van Het Laar buiten de verkoop met als doel 
deze eventueel op een later moment van de hand te doen voor de bouw van villa’s. 

Ook twee boerderijen hield hij buiten de verkoop: Ada’s Hoeve en de padvin-
dersboerderij aan de Koesteeg, die hij verhuurde aan de Nederlandse Padvinders 
Vereniging (npv).46 Bij de verkoop van Het Laar in 1932 kocht de npv ‘enige per-
celen grond’ in de onmiddellijke omgeving van de padvindersboerderij, waaronder 
een groot beukenbos.47 Philip besloot vervolgens enkele verbeteringen aan te bren-
gen aan de beide panden die de npv van hem huurde. Een paar jaar later besloot hij 
toch tot verkoop.48 Voor het bedrag van ƒ 23.000,– werd de npv in 1935 eigenaar 
van de gebouwen en 44 hectare kampeerterrein.49 Door het accepteren van een niet-
marktconforme prijs, liet Philip nog maar weer eens zien hoezeer hij zich betrok-
ken voelde bij de scouting in Nederland.

Philip zocht maandenlang naar een nieuwe bestemming voor het kasteel.50 Hij 
wilde hierin een sanatorium onderbrengen, maar dat lukte niet.51 Omdat hij het 
kasteel bewoond wilde houden, verhuurde hij ‘voorlopig voor een jaar’ het hele 

42  gao, Bosbedrijf Het Laar, voorzieningen, onderhoud en beheer 1932, dossier 5692.
43  Wormgoor, Ommen op de drempel van de moderne tijd, 106.
44  gao, Bosbedrijf Het Laar, voorzieningen, onderhoud en beheer 1932, dossier 5692, verkoopakte van 
13 oktober 1932. 
45  Gesprekken met de oudste dochter in 2005.
46  Leeuwarder Nieuwsblad van 30 juli 1932.
47  Algemeen Handelsblad en Leeuwarder Nieuwsblad van 30 juli 1932.
48  De Telegraaf van 9 oktober 1935.
49  Ten Bokkel Huinink, Van der Veer, Van Voorthuisen en Wijnmaalen, Gilwell Ada’s Hoeve, 41.
50  Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 20 mei 1933.
51  De Telegraaf van 10 mei 1933. Het bericht werd overgenomen door de Leeuwarder Courant van 
10 mei 1933; Twents Dagblad Tubantia en Enschedese Courant van 11 mei 1933; Nieuwsblad van het 
Noorden van 17 mei 1933; Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 20 mei 1933; Algemeen Han-
delsblad van 26 juli 1933.
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kasteel met de oostelijke zijvleugel en tuin aan een pensionhoudster uit Zeist.52 De 
westelijke zijvleugel verhuurde hij aan de zionistische vereniging Chaloutsin. Deze 
vereniging wilde jonge Joden voorbereiden op immigratie naar Palestina. Ze kregen 
van landbouwers in de omgeving een opleiding.53 Ondanks deze huurinkomsten en 
de verkoop van Het Laar, was zijn financiële situatie blijkbaar zo precair dat Philip 
in 1933 besloot nog meer grond te verkopen, nu zelfs van zijn landgoed Eerde. Het 
zou in eerste instantie gaan om 35 hectare. Dat deel wilde hij in percelen verkopen. 
Particulieren konden een stuk grond aanschaffen ‘tegen een belachelijke lage prijs’, 
aldus de journalist van de Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant die Philip in 
mei 1933 interviewde.54 Hij prees Philips initiatief omdat er zomerhuisjes gebouwd 
konden worden ‘tegen kosten die binnen het bereik van velen’ lagen.55 De tijd bleek 
echter niet gunstig om stukken grond te verkopen, zelfs niet tegen lage prijzen. Het 
project ging niet door. 

Een andere manier waarop Philip probeerde de opbrengsten van zijn landgoed, 
die hoofdzakelijk bestonden uit pacht en houtverkoop, te verhogen, was door mid-
del van een rozenkwekerij met 800.000 jonge planten. Het was zijn bedoeling ze te 
exporteren. Een moedig, maar niettemin onverstandig besluit in de crisisjaren. Hij 
bleef echter optimistisch over zijn ‘bedrijf’: ‘Ik ben daarmee (…) wel in een zeer 
ongunstige tijd begonnen. Maar we moeten er maar op hopen dat het spoedig be-
ter wordt’.56 Het is onduidelijk hoe de kwekerij zich ontwikkelde. Erin, de oudste 
dochter van Philip, herinnerde zich dat zij haar ouders over de kwekerij had horen 
praten, maar had die zelf niet gezien en wist niets over de ontwikkeling ervan.57 Door 
het ontbreken van bronnen is niet bekend wat de financiële gevolgen van de rozen-
kwekerij waren. Rentmeester Frens zou eens in familiekring gezegd hebben dat 
zijn broodheer geen verstand had van geld.58 Met een enkele adellijke vriend sprak 
Philip mondjesmaat over zijn financiële situatie. Hij, die bekend stond als vrijge-
vig, gaf hun de indruk dat hij ondanks financiële tegenslag altijd genoeg overhield.59 

Quakerschool op Eerde

Begin 1934 lukte het Philip een geschikte huurder voor het kasteel en de bijgebou-
wen te vinden. Een paar maanden later, in het voorjaar, werd officieel naar buiten 
gebracht dat het Genootschap der Vrienden (quakers) er een school zou begin-
nen.60 Deze school bestond uit een internaat met een internationale school voor 

52  Idem.
53  Idem.
54  Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 20 mei 1933.
55  Idem.
56  Idem.
57  Gesprek met de beide dochters op 31 maart 2008.
58  Gesprek op 2 mei 2005 met M.C. Frens-van Bruggen, een schoondochter van rentmeester Frens. 
59  Gesprek met R.C. baron Snouckaert van Schauburg op 22 oktober 2008. 
60  De Telegraaf van 3 mei 1934; Twents Dagblad Tubantia en Enschedese Courant van 3 mei 1934. Het Ge-
nootschap der Vrienden in Nederland werd na een onderbreking van tachtig jaar in 1931 opnieuw opgericht  
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lager- en voorbereidend hoger onderwijs. Eerde was volgens de quakers geschikt 
omdat het kasteel over een moderne inrichting en keuken beschikte. Bovendien 
waren er voldoende faciliteiten om daar ruim honderd personen onder te brengen. 
Tenslotte lag het dicht bij de Duitse grens, het land waar in eerste instantie de leer-
lingen vandaan zouden komen.61 De media meldden dat de Quakerschool Eerde 
voor Nederlandse begrippen een nieuw type school was omdat jongens en meisjes 
uit alle landen samen zouden leven en samen onderwijs genoten.62 Philip bracht het 
goede nieuws aan Krishnamurti over die hem er van harte mee feliciteerde.63 Vol-
gens Krishnamurti moest Philip wel heel erg opgelucht zijn nu hij niet meer de last 
van het kasteel hoefde te dragen.64 

Philip sympathiseerde met de idealen van de quakers, die elke vorm van kerke-
lijke autoriteit en hiërarchie afkeurden en zich keerden tegen kerkelijk vertoon in 
de vorm van liturgie en rituelen. De overtuiging dat iedereen voor God gelijk is en 
dus gelijke rechten heeft, bracht de quakers tot een uiterst simpele en sobere vorm 
van godsdienstig belijden en tot hun meeting for worship, de wekelijkse bijeen-
komst op zondag, doorgebracht in stilte.65 Philip was zelf niet actief binnen het Ge-
nootschap.66  Wel was hij bekend met het gedachtegoed via John Hargrave (oprich-
ter van Kibbo Kift) die uit een quakerfamilie stamde. Ook zal meegespeeld hebben 
dat Philip de drijfveer en initiator van de eerste (en achteraf gezien de enige) qua-
kerschool op het Europese vasteland kende: Petrus (Piet) Mescher Ariëns Kappers 
(1883-1968), zoon van een Amsterdamse koffie- en theemakelaar. Philip had hem 
ontmoet bij charitatieve activiteiten in Oostenrijk na afloop van de Eerste Wereld-
oorlog.67 Kappers zag de school niet alleen als een op quaker-ethiek gebaseerd op-
voedkundig instituut, maar vooral als instrument in het bijstaan en hulp verlenen 
aan vervolgden om reden van ras en religie. Hij verwachtte van de schoolgemeen-
schap een samenleving die niet bepaald zou worden door rassendiscriminatie en 
vooroordelen, maar gedragen door wederzijds respect.68

 
en telde in de jaren dertig veertig volwassen leden (J. Haverkorn van Rijsewijk, ‘De Quakers, oprichters 
en bestuurders van de Quakerscholen Eerde, Vilsteren en Beverweerd’ in: Haverkorn van Rijsewijk en 
 Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 1-2; IJspeert, De Quakers, 44).
61  W.F.J. Mörzer Bruyns, ‘Kasteel Eerde en de familie van Pallandt’ in: Haverkorn van Rijsewijk en  Mörzer 
Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 22-25.
62  Idem.
63  Brief van Krishnamurti gedateerd 13 februari 1935 (familiearchief).
64  Idem.
65  IJspeert, De Quakers, 96-125.
66  Na de Tweede Wereldoorlog leek Philip actiever te worden binnen de quakergemeenschap. Zijn naam 
en die van zijn vrouw stonden op een ongedateerde lijst van vrienden uit de periode 1936-1949 ‘die geen 
lid zijn van het Genootschap maar wel regelmatig bijeenkomsten bezoeken, dan wel van hun religieuze 
opvoeding geacht worden tot hun genootschap te behoren’. Achter de namen van Philip en Willie stond 
vermeld: 8/9 mei 1948 (J. Schenk, In stilte getuigen. Quakers in Nederland ten tijde van de Tweede We-
reldoorlog (Amsterdam 2007) 95).
67  Haverkorn van Rijsewijk, ‘De Quakers’ in: Haverkorn van Rijsewijk en Mörzer Bruyns, Sluit tot vas-
te kring de handen, 9.
68  Ibidem, 10.
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De Quakerschool Eerde, opgericht door Duitse, Nederlandse, Engelse en Ame-
rikaanse quakers onder de vlag van de Stichting voor Quakerscholen, opende op 
5 april 1934 haar deuren voor de eerste drie leerlingen en enkele stafleden van Duit-
se komaf. Ze hadden gezamenlijk besloten bij de cursusopbouw het voorbeeld van 
Paul Geheebs Odenwaldschule in Ober-Hambach bij Heppenheim te volgen. Hier 
had Willie haar schoolopleiding voltooid. De Duits georiënteerde Quakerschool 
Eerde had de ambitie een vernieuwingsschool te worden. Dat paste in Philips ide-
aal van een progressieve, internationale school.69 Ze ontbeerde echter iets funda-
menteels wat een andere Nederlandse vernieuwingsschool – De Werkplaats van 
Kees Boeke – wel had: een toonaangevende pedagogische leidersfiguur.70 Volgens 
de socioloog Hans-Jan Kuipers bestond er echter een soort pedagogische driehoek 
waarvan de Quakerschool Eerde de top vormde en waarvan de pedagogische ver-
nieuwers Kees Boeke met de Duitse Elisabeth Rotten (1882-1964) de basis vorm-
den. Boeke en Rotten waren niet verbonden aan de Quakerschool Eerde, maar hun 
opvattingen fungeerden daar wel als een voedingsbodem.71 

De beginperiode van de net geopende school bestond voornamelijk uit het 
schoon- en gereedmaken van de gebouwen en het wieden van de tuinen. Binnen 
de ommuurde kasteeltuinen kwamen moestuinen en schooltuintjes. Op de velden 
achter het kasteel werden sportvelden aangelegd. Leerlingen en stafleden groeven 
er later ook een zwembad.72 Creativiteit en praktische vakken als weven, potten-
bakken en tuinieren maakten deel uit van het curriculum. Philips dochters Erin en 
Irthe bezochten de school.73 Het eerste curatorium dat het bestuur terzijde stond, 
bestond voornamelijk uit niet-quakers. Philip maakte er deel van uit samen met on-
der meer G. Bolkestein (1871-1956), oud-inspecteur van het onderwijs.74 

Al gauw na de oprichting bleek dat de school met haar internaat een ideaal op-
vangcentrum vormde voor een onverwacht grote groep van volwassenen en kinde-
ren uit Duitsland. Veel kinderen kwamen uit de gegoede joodse intellectuele krin-
gen van Frankfurt, Berlijn en Hamburg. Quaker kinderen waren op de school in de 
minderheid.75 Het onderwijzend personeel kwam om politieke redenen of joodse 
afkomst naar Eerde.76 Op de Quakerschool bestond, dankzij haar Engelse mede-

69  Herleid uit een brief van Philip aan de leerlingen van de school gedateerd 27 april 1951 (iisg, archief 
Religieus Genootschap der Vrienden).
70  H.J. Kuipers, ‘Quakerschool of Landerziehungsheim in ballingschap’ in: Haverkorn van Rijsewijk en 
Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 159. Kuipers promoveerde in 1992 op een onderzoek naar 
de vernieuwingsschool (De wereld als Werkplaats) van Kees Boeke in Bilthoven. Zie ook Hooghiemstra, 
De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke 1884-1966.
71  Ibidem, 171-175.
72  Haverkorn van Rijsewijk, ‘De Quakers’ in: Haverkorn van Rijsewijk en Mörzer Bruyns, Sluit tot vas-
te kring de handen, 26.
73  Voor de herinneringen van Erin aan haar schooltijd zie Sinninghe Damsté, Erin, 16-19.
74  gao, dossier 3860, Internationale Quakerschool Eerde 1936 tot en met 1984, plan 1, jaarverslag 1937. 
Gerrit Bolkestein was de grootvader van vvd-coryfee Frits Bolkestein.
75  Kuipers, ‘Quakerschool of Landerziehungsheim in ballingschap’ in: Haverkorn van Rijsewijk en 
Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 163.
76  Haverkorn van Rijsewijk, ‘De Quakers’ in: Haverkorn van Rijsewijk en Mörzer Bruyns, Sluit tot vas-
te kring de handen, 13-14.
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oprichters, de mogelijkheid om in de Engelse taal onderwijs te krijgen en Engelse 
eindexamens af te leggen. Een en ander zou de emigratie naar Engelssprekende lan-
den vergemakkelijken. 

Vanaf 1 mei 1939 kwam er een tweede school op Eerde als afdeling van de Qua-
kerschool: een landbouwschool, die ging samenwerken met de Koninklijke Neder-
landse Heide Maatschappij (Heidemij). Daarmee ging een langgekoesterde wens 
van Philip in vervulling.77 Hij nam vervolgens ook zitting in het dagelijks bestuur 
van deze school.78 De doelstelling van de school was de vorming van goed ge-
schoolde en onderlegde landbouwers, die ook in het buitenland onmiddellijk na 
het verlaten van de school als ervaren landbouwers aan de slag konden. Daarom 
kregen zij naast de praktische opleiding ook een theoretische opleiding in bijvoor-
beeld de moderne talen. De leerlingen van de landbouwschool verbleven intern om 
zo op te gaan in de leefwereld van de Quakerschool. 79

De Banier, dagblad van de Staatkundig Gereformeerde Partij, maakte melding 
van een meer elitaire doelstelling van de school. De leerlingen, die vooral uit bete-
re kringen kwamen, konden nu in een schoolomgeving worden ondergebracht die 
aansloot bij hun eigen milieu, ‘dus niet meer zoals tot dusver algemeen gebruik was 

77  Idem. In 2017 kwam naar buiten dat de landbouwschool op Eerde en de Quakerschool Eerde als een 
‘visvijver’ fungeerden voor de kring rond de Duitse homoseksuele schrijver en dichter Wolfgang From-
mel (1902-1986). Frank Ligtvoet, voormalig cultureel attaché in New York, publiceerde in dat jaar een ar-
tikel over seksueel misbruik van jongens en meisjes door Frommel binnen de kringen van de in 1957 opge-
richte Amsterdamse culturele stichting Castrum Peregrini. Al eerder, in 1942, betrok Frommel de woning 
aan de Herengracht waar de stichting zich zou vestigen. In de oorlog zaten een jonge leraar van de Qua-
kerschool Eerde en enkele leerlingen hier ondergedoken. Ligtvoet beschouwt Castrum Peregrini en zijn 
tijd daar als ‘ingepalmd zijn door een sekte, die onder het mom van het ideaal van de ‘pedagogische eros’ 
dat misbruik mogelijk maakte’. Een jeugdvriend van Frommel was de muziekpedagoog William Hilsley. 
Hij gaf muziek les op de Quakerschool Eerde en maakte zich daar volgens Ligtvoet schuldig aan misbruik. 
Volgens Annet Mooij, biografe van Gisèle van Waterschoot van der Gracht, gaf de aanwezigheid van twee 
vrienden, de eerdergenoemde Hilsley en Buri (leraar handenarbeid) Frommel een ingang tot de school. 
De veelvuldige aanwezigheid van Frommel en zijn contacten met sommige leerlingen wekten argwaan. 
Het schoolbestuur besloot hem op een gegeven moment de toegang tot de school te ontzeggen, maar vol-
gens Mooij hield de directeur hem de hand boven het hoofd. Zij spreekt van Castrum Peregrini als van 
een ‘greedy institution: “een gulzige institutie” die aanspraak maakte op de totale persoon en zijn of haar 
exclusieve en onvoorwaardelijke loyaliteit’. Een van de getuigenissen is afkomstig van Daniël Boeke, de 
enige zoon van Kees Boeke. Hij zat op de landbouwschool op Eerde en maakte in 1939 kennis met From-
mel (zie F. Ligtvoet, ‘In de schaduw van de meester: seksueel misbruik in de kring van Wolfgang From-
mel’ in Vrij Nederland van 10 juli 2017; H.E. Botje en S. Donkers, ‘Kindermisbruik binnen de kringen 
van kunstgenootschap Castrum Peregrini’ in Vrij Nederland van 24 februari 2018; J. Haverkorn van Rij-
sewijk, ‘Es war ein unentwegtes Drama’ in Die Zeit van 23 mei 2018; F. Ligtvoet, ‘Pedagogische eros: een 
Duitse aandoening’ in Trouw van 8 september 2018; J. Haverkorn van Rijsewijk, Entfernte Erinneringen 
an W. (Würzburg 2013); Hooghiemstra, De geest in dit huis is liefderijk, 201 en 372 (noot 3); E. Lockhorn, 
 Andreas Burnier. Metselaar van de wereld (Amsterdam 2015) 120-137, 142-150, 155-156, 182-186, 306-
307, 366, 395 en 495-496; A.J. Mooij, De eeuw van Gisèle. Mythe en werkelijkheid van een kunstenares 
(Amsterdam 2018) 139-158 en 324-333). Eind 2018 werd bekend dat naar aanleiding van het verschijnen 
van Mooijs biografie Castrum Peregrini onderzoek laat doen naar seksueel misbruik vanaf de oorlogsjaren 
tot aan 1986 in de kunstenaars- en jongensgemeenschap (Trouw van 31 december 2018).  
78  Als hoofd van de landbouwschool werd M.J. Brusse (1913-1987) aangesteld. Hij was landbouwer en 
houtvester geweest bij de Heidemij. Zijn echtgenote was een huismoeder en lerares van de Quakerschool. 
Ze waren beide quakers (Haverkorn van Rijsewijk, ‘De Quakers’ in: Haverkorn van Rijsewijk en Mörzer 
Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 13-14 en 40).
79  Idem.
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dat zij rechtstreeks uit hun kringen in de boerenstand geplaatst zouden worden’.80 
De financiering van de school bestond uit ‘grootmoedige’ leningen van derden 
onder wie Philip.81 Hij stelde ook de modelboerderij en grond op zijn landgoed 
Eerde ter beschikking.82 Als huurprijs voor de boerderij met circa veertig hectare 
grond vroeg Philip ƒ 2.200,– per jaar. Hij was bereid voor het eerste jaar een korting 
van ƒ 300,– te geven.83 De school was een klein gemengd bedrijf met een tweejarige 
opleiding middelbaar landbouwonderwijs en was bedoeld voor vijfentwintig leer-
lingen.84 Afsluiting vormde een eindexamen onder auspiciën van de Heidemij. Het 
einddiploma kwalificeerde een leerling als boer en kon bijdragen aan een soepeler 
verloop van een emigratieaanvraag.85

Verhuizing uit de Eerder Esch

Nu Philip een deel van zijn bezittingen te gelde had gemaakt en een huurder had 
gevonden voor het kasteel, leek het hem in financieel opzicht weer meer voor de 
wind te gaan. Hij kocht als een van de eersten in Nederland een caravan van het 
type ‘world-cruiser’, die hij uit Engeland had laten overkomen. In het licht van 
scouting bezien, valt de aankoop te verklaren als een soort van veredelde, luxe vorm 
van kamperen. De reislustige Philip maakte met Willie en vrienden uit zijn scou-
tingnetwerk in 1935 een reis naar Duitsland en in 1952 naar Scandinavië.86 Deze 
vrienden waren Titus Leeser (1903-1996) en diens vrouw Lies.87 De Leesers woon-
den in de tuinmanswoning op Eerde genaamd ‘De Drie Sparren’, die Philip aan hen 
verhuurde. 

De Leesers hadden een nauwe band met Philip en Willie. Titus Leeser was een 
van de getuigen bij hun huwelijk in 1928. Op hun beurt waren Philip en Willie de 

80  De Banier: staatkundig gereformeerd dagblad van 12 april 1939.
81  Haverkorn van Rijsewijk, ‘De Quakers’ in: Haverkorn van Rijsewijk en Mörzer Bruyns, Sluit tot vas-
te kring de handen, 40. Philip was bereid ƒ 5.000,– te lenen tegen een rentepercentage van 4% per jaar. De 
lening zou in 25 jaar afgelost moeten worden (brief ‘proposal for the agricultural trainingcentre in connec-
tion with the Quakerschool Eerde’ gedateerd 13 december 1938 van Ariëns Kappers aan Britse  quakers, 
ter inzage gekregen van mevrouw J. Haverkorn van Rijsewijk).
82  Mörzer Bruyns, ‘De Quaker Middelbare Landbouwschool’ in: Haverkorn van Rijsewijk en Mörzer 
Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 61-63. 
83  Brief ‘proposal for the agricultural trainingcentre in connection with the Quakerschool Eerde’ geda-
teerd 13 december 1938 van Ariëns Kappers aan Britse quakers, ter inzage gekregen van mevrouw J. Haver- 
korn van Rijsewijk.
84  W. Mörzer Bruyns, ‘De Quaker Middelbare Landbouwschool’ in: Haverkorn van Rijsewijk en  Mörzer 
Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 61-63. 
85  Idem; Haverkorn van Rijsewijk, ‘De Quakers’ in: Haverkorn van Rijsewijk en Mörzer Bruyns, Sluit 
tot vaste kring de handen, 14.
86  Verslag van de reis in 1935 bevindt zich in het familiearchief. De Cruiser caravan was van Engelse ma-
kelij en qua model voor die tijd heel vernuftig omdat het een van de eerste was met een gestroomlijnd ui-
terlijk (J. Morel, ‘Caravanverkoop trekt weer aan’ in Trouw van 8 juli 2015).
87  Titus (Jules Gerhard Karl) Leeser werd geboren in Keulen en groeide op in Den Haag. Hij volgde te-
kenlessen in Den Haag aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en in München aan de Aka-
demie der Bildenden Künste (J.E. Redeker, Titus Leeser, beeldhouwer (Zwolle z.j.) 5-19).
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Philip en Willie bij hun houten bungalow in de zomer.

Houten bungalow van Philip en zijn gezin in de winter.
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getuigen bij het huwelijk van de Leesers in het jaar erop.88 Titus Leeser kreeg voor-
al bekendheid als beeldhouwer en schilder, maar maakte ook veel omslagontwer-
pen en illustraties voor publicaties van de padvinderij. In de jaren dertig maakte hij 
kennis met de Zwolse advocaat Harro Bouman, de juridisch adviseur van Philip.89 
Bouman en zijn vrouw waren kunstliefhebbers. In hun salon mengden Leeser en 
Philip zich met schrijvers als Adriaan Roland Holst, J.C. Bloem en de acteur Albert 
van Dalsum.90

In 1936 moesten Philip en Willie een drastisch besluit nemen. Ze verhuisden met 
hun twee jonge dochters uit de Eerder Esch naar een veel kleinere houten bunga-
low die in de tuin van de Esch stond.91 Philip had deze in 1929 laten bouwen voor 
zijn schoonouders, die er tot dan toe gewoond hadden. Zij verhuisden naar een an-
dere woning op het landgoed. De vrijkomende Esch werd vervolgens in huur afge-
staan aan de quakers. Omdat financiële gegevens ontbreken, is niet duidelijk waar-
door de verhuizing werd ingegeven. Was er sprake van een idealistisch oogpunt 
omdat er steeds meer (gevluchte) leerlingen uit Duitsland naar de Quakerschool 
kwamen? Of was gewoonweg ‘het geld op’ zoals Philips oudste dochter jaren later 
de verhuizing verklaarde.92

De beschrijving die de dochters van Philip jaren later van hun nieuwe ouderlijk 
huis gaven, luidde: een huis van eenvoudige opzet met houten, gepotdekselde plan-
ken aan de buitenkant (brede houten planken die horizontaal, dakpansgewijs over 
elkaar worden gespijkerd om inwatering te voorkomen), triplex aan de binnenzij-
de en een plat dak. Het was aan de buitenkant met teer bewerkt om doorregenen te 
voorkomen. In de woning hadden Philip en Willie elk hun eigen zit-, slaap- en bad-
kamer. De beide kinderen sliepen samen op een kamer. Volgens hun oudste doch-
ter leefde het gezin vanaf de verhuizing naar de houten bungalow van de jaarlijkse 
houtverkoop, van de huuropbrengst van kasteel Eerde en de Eerder Esch, van de 
pachten van de boerderijen en van de huuropbrengst van enkele woningen.93 Het 
kindermeisje en een huishoudelijke hulp verhuisden van De Esch mee naar de bun-
galow.94 Zij woonden intern. Op de Esch had het gezin ook een kokkin, maar zij 

88  Op 31 oktober 1929 traden Titus Leeser en Lies (Elisabeth Johanna) Hendrikse met elkaar in het hu-
welijk. Lies en Titus Leeser trouwden net als Philip en Willie in hun padvindersuniform (De Telegraaf van 
1 november 1929).
89  Het gaat om Hendrik Jan (Harro) Bouman (1896-1984) en zijn vrouw Catharina Annette Jacoba (Ca-
rina) Hofstede Crull. Haar zuster Thera, een bekend keramiste, was getrouwd met Werner Hermans, een 
docent en latere directeur van de Quakerschool Eerde. Willie kende Hermans van de Odenwaldschule.
90  www.wieiswieinoverijssel.nl, geraadpleegd op 1 juli 2014.
91  Gesprek met de beide dochters van Philip op 5 juni 2008.
92  Gesprek met de oudste dochter op 11 november 2008.
93  Gesprekken met de oudste dochter in 2005.
94  De huishoudelijke hulp was Gerritdina Hutman (1915-1984). Zij was de jongste dochter van Geertje, 
de vroegere kokkin van Eerde (gesprek met J. van ’t Ende-Remmink op 29 januari 2008 en I. Moser-aan ’t 
Rot op 16 januari 2008. Zij zijn nichten van Dina). In de familie van Dina werd verteld dat tijdens de cri-
sistijd regelmatig mensen aan de deur van de houten bungalow kwamen. Het verhaal ging dat je ‘naar de 
baron moest gaan als je honger had’. Als Philip hen te woord stond, gaf hij altijd iets. Op een gegeven mo-
ment besloot Dina mensen weg te houden omdat in haar ogen van haar werkgever geprofiteerd werd (ge-
sprek met J. van ’t Ende-Remmink op 29 januari 2008).
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verhuisde niet mee.95 Het was de huishoudelijke hulp die voortaan kookte. In de 
houten bungalow werkte ook een ‘meid’.96 In huis werd Nederlands gesproken. 
Soms spraken Philip en zijn echtgenote in het Engels tegen elkaar als ze iets wilden 
bespreken dat niet voor de oren van hun kinderen bestemd was.97 Willie maakte 
veel kleding voor haar en haar kinderen zelf, net zoals haar moeder in Nederlands-
Indië had gedaan.

Sociaal-maatschappelijk werk in Ommen

De crisisjaren hadden ook invloed op de Edith Stichting, in de zin dat Philip niet 
meer als vanzelfsprekend bedragen ter beschikking kon stellen. De huren van het 
Edith-Hof kwamen ten goede aan de kas van het Edith Huis, dat inmiddels ook 
als buurthuis dienst deed en waar cursussen werden gehouden. Het bestuur van de 
stichting vond creatieve oplossingen om geld binnen te krijgen, bijvoorbeeld door 
een deel van de grond bij het Edith Huis te verhuren voor sportdoeleinden en het 
Edith Huis in de zomermaanden te verhuren als vakantiewoning.98 Het Edith Huis 
was in de vijf jaren van zijn bestaan uitgegroeid tot een voorziening die bezocht 
werd door groot en klein van alle gezindten en richtingen. Men hield er kleine ten-
toonstellingen op het gebied van voeding en hygiëne en lezing- en filmavonden met 
als doel ‘ontwikkeling brengen’.99 In de loop van de jaren was de bibliotheekcollec-
tie gegroeid tot ruim 1.500 boeken. In 1935 omvatte het Edith Huis een Montes-
sori-school met ruim 25 kinderen, landbouwhuishoudonderwijs voor wat oudere 
meisjes en een timmercursus voor jongens. De stichting wilde het buurthuiswerk 
nog uitbreiden met gymnastiek en nam in november 1936 een oud-leerling van de 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam-Zuid aan voor het geven 
van moderne gymnastiek.100 

Philip leek erg te hechten aan het cursusaanbod in het Edith Huis, met name 
voor de ontwikkeling van meisjes. Hij wilde niet dat cursussen bijvoorbeeld in 
een café plaatsvonden omdat elders in Ommen geen ruimte was. Gesteund door 
 Willie vond hij het in 1936 tijd geworden om de bovenbouw ter hand te nemen. Al-
leen ontbrak het de Edith Stichting aan ruimte. Er moest een lokaal bijgebouwd 
worden. Geld was er niet en de stichting deed een aanvraag voor een bijdrage in de 
bouwkosten aan de Stichting Hulp na Onderzoek: deze werd gehonoreerd.101 Het 

95   De kokkin was Klasina Hutman (1909-1948). Zij was de oudere zus van Dina (idem).
96   Gesprek met de beide dochters op 31 maart 2008.
97   Gesprek met de beide dochters op 5 juni 2008.
98   De Edith Stichting verhuurde bijvoorbeeld in het seizoen 1932-1933 aan de Korfbalclub v.o.p. (Voor 
ons plezier), opgericht op 1 mei 1930, gedurende een middag en twee avonden per week het (korfbal)veld 
naast het Edith Huis gelegen, voor de prijs van ƒ 25,– vermeerderd met 50% van de te heffen entreegelden 
per jaar (archief hko).
99   Brief van J. Mariouw Smit, docente van de Edith School, van 30 november 1936 (idem). 
100  Het ging om een zekere heer Pet (idem).
101  Brief gedateerd 2 december 1935 (idem).
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nieuwe gebouw kreeg twee zalen: een grote zaal van circa zeven bij achtenhalve 
meter en een kleine zaal van zeven bij zes meter. In het gebouw zaten ook toilet-
ten.102 Oudere meisjes konden hier een cursus in zuigelingverzorging volgen en een 
cursus over kleuterverzorging. Daarnaast organiseerde men een cursus over zie-
kenverpleging.103

Jamboree en hokij 

Tijdens de crisisjaren organiseerde de npv een groot internationaal evenement in 
Nederland: de world scout jamboree. Philip stond, als lid van het hoofdbestuur, aan 
de basis van deze samenkomst, die voor het eerst in Nederland plaatsvond. Deze 
wereldbijeenkomst van scouts werd gehouden van 31 juli tot en met 9 augustus 
1937 in Vogelenzang nabij Haarlem. Naar het evenement kwamen 27.000 scouts 
uit 51 landen. Het zou de laatste jamboree zijn waar Baden-Powell, inmiddels 
81 jaar oud, aanwezig was. Het evenement werd geopend door koningin Wilhel-
mina, sinds het overlijden van haar man beschermvrouwe van de padvinderij. Toen 
Baden-Powell de scouts toesprak, zat Philip (als commissaris buitenland van de 
npv) naast diens echtgenote. Hij had als primaire taak het paar te begeleiden naar 
en van het hotel. In zijn herinneringen was het duidelijk ‘dat zij [mevrouw Baden-
Powell – jd] besefte dat dit de laatste maal zou zijn dat hij op een Wereld Jamboree 
zou spreken’.104 

De jamboree in Vogelenzang kende voor Nederland een overweldigend succes. 
Niet alleen in financieel opzicht, maar ook in de  aanwas van het ledenaantal. Op de 
wereldbijeenkomst was verder prins Bernhard aanwezig. Baden-Powell wist hem 
te overtuigen om een leidende functie in de beweging te aanvaarden.105 In november 
van hetzelfde jaar werd de prins benoemd tot koninklijk commissaris van de Ne-
derlandse Padvinders. Hij ontving ter gelegenheid van zijn benoeming de hoofd-
bestuursleden op paleis Noordeinde in Den Haag. Onder de genodigden  was ook 
Philip.106 

De leiding van de manifestatie in Vogelenzang was in handen van hoofdkwar-
tiercommissaris en architect A.H. van Leeuwen (1893-1959), tevens secretaris en 
penningmeester van de npv.107 Hij is hier het vermelden waard omdat hij een over-
dekte hal voor congressen en bijeenkomsten ontwierp op het voormalige landgoed 
en sportpark Houtrust in Den Haag. Deze zou gedurende enkele maanden per jaar 
geëxploiteerd worden als de Haagse Overdekte Kunst IJsbaan (hokij).108 Philip, 

102  Brief gedateerd 25 oktober 1935 (idem).
103  Brief van J. Mariouw Smit van 30 november 1936 (idem). 
104  Autobiografische notitie getiteld ‘Herinneringen aan B.P.’ (familiearchief).
105  Van der Steen, Padvinders, 213-214.
106  Algemeen Handelsblad van woensdag 17 november 1937; Nieuwe Tilburgse Courant van dezelfde 
datum.
107  Van der Steen, Padvinders, 202 en 215. 
108  Nieuwsblad van het Noorden van 17 januari 1959.
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die Van Leeuwen kende via het hoofdbestuur van de npv, werd gevraagd om op 
30 oktober 1937 mee te werken aan de opening van deze eerste overdekte kunstijs-
baan.109 Hij deed dat in een bijzondere hoedanigheid: die van kunstschaatser. Ne-
gentwintig jaar na de lessen van Bror Meyer in St. Moritz opende Philip met een 
danspartner de baan op muziek van een langzame Engelse wals.110 

Zodra de grachten op Eerde bevroren waren, werd er geschaatst. Niet alleen 
door Philip, maar ook door zijn dochters. Ook Krishnamurti leerde er schaat-
sen.111 Tijdens de crisisjaren werden op Eerde zelfs ijsfeesten gehouden. Een om-
roeper kondigde dan in de straten van Ommen af dat Philip op een zaterdagmiddag 
de burgerij uitnodigde om te komen schaatsen.112 Hij stond in Ommen bekend om 

109  Dag van de opening genoemd in Het Vaderland van 31 december 1937.
110  Autobiografische notitie getiteld ‘Muziek’ (familiearchief). Philip danste ook eens de Engelse wals 
met de toen nog jonge Sjoukje Dijkstra (1942). Hij vertelde niet waar, wanneer of ter gelegenheid waarvan. 
Wel dat hij de indruk had dat ze het niet leuk vond (idem). 
111  Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad van 8 april 1929.
112  Artikel in het familiearchief zonder bronvermelding of datering. Aangezien in het artikel de naam 
van onder meer burgemeester Bramer van de gemeente Den Ham wordt genoemd, vond het evenement 
vermoedelijk plaats in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog in het tijdsbestek 1938-1940. Gerrit Bra-
mer was burgemeester van de gemeente Den Ham van 1938 tot 1943 en van 1945 tot 1970. De Provinciale 
Overijsselse en Zwolse Courant van 11 februari 1922 meldt een ijsfeest op Eerde in de vorm van een wed-

Philip tijdens de opening van de hokij in 
Den Haag in 1937 (Hans Nieuwenhuis, Den 
Haag).

Philip tijdens de opening van de hokij in 
Den Haag in 1937 (Hans Nieuwenhuis, Den 
Haag).
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zijn gastvrijheid en kreeg in dit geval hulp van de even zo gastvrije Quakerschool.113 
Het ijsfeest was een feest voor de hele bevolking.114

Overlijden van uncle Punk

In juni 1938 overleed William Woodward, de enige broer van Philips moeder, op 
75-jarige leeftijd in het Engelse Plymouth.115 Hij heette in de familie uncle Punk en 
had gediend in het Britse leger en gevochten in de Boerenoorlog. Opvallend is dat 
Philip een van zijn autobiografische notities aan zijn oom wijdde, terwijl hij over 
zijn eigen vader of diens overlijden geen enkele herinnering op schrift zette.116 De 
notitie van Philip heeft de vorm van een laudatio waarin niet alleen zijn oom cen-
traal staat, maar ook ruim baan is voor gevoelens over het land van zijn moeder, voor 
het Engelse landschap en de Britse cultuur aan het begin van de twintigste eeuw. 

Philip hield van Engeland als zijn twee-
de ‘huis’ en voelde, bij wijze van spre-
ken, het bloed van zijn Britse voorouders 
door zijn aderen stromen. In zijn obitu-
ary schreef Philip dat zijn oom de enige 
was die iets aan zijn opvoeding had ge-
daan. Zijn vader, die anderhalf jaar jonger 
was dan oom Punk, stond alles toe en zijn 
moeder was veel te angstig.117 Tussen de 
regels door lijkt Philip te zeggen dat zijn 
oom niet alles toestond en grenzen stelde. 
Oom Punk was daarbij niet bang uitge-
vallen. Bovendien was hij ondernemend 
als Philip in de zomermaanden bij hem in 
Plymouth logeerde. Het duo bracht veel 
tijd in de open lucht door en oom Punk 
liet Philip kennismaken met allerlei as-
pecten van de Britse cultuur en het Engel-

strijd in het ringsteken voor paren. Het werd georganiseerd door de ijsclub ‘Vooruit’ uit Den Ham met 
‘toestemming en krachtige financiële steun’ van Philip. Ter opluistering was de muziekvereniging ‘Cres-
cendo’ uit Ommen aanwezig.
113  Artikel in het familiearchief zonder bronvermelding of datering.
114  Idem. De grachten waren met kleurige lampions omgeven. De aanwezigen kregen erwtensoep, olie-
bollen of warme chocolademelk. Wie last kreeg van koude handen, voeten of neuzen kon zich warmen bij 
de grote, op het ijs aangelegde, vuren. Onder de aanwezigen bevonden zich zowel de burgemeester van de 
gemeente Ommen als zijn collega van de gemeente Den Ham. De fanfare uit Den Ham zorgde voor mars-
muziek. 
115  General Register Office, June Quarter 1938 in the District of Plymouth, Vol. 5b, Page 278. William 
Woodward werd op 26 oktober 1862 geboren in Shanty Bay, Ontario, Canada.
116  Autobiografische notitie getiteld ‘Uncle Punk, uncle William Woodward’ (familiearchief).
117  Idem. 

William Woodward (in de familie Van Pal-
landt uncle Punk genoemd).
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Uncle Punk (geheel links) op bezoek op Eerde. Op de foto staan eveneens Willie (geheel 
rechts) en haar beide dochters afgebeeld (Irthe tweede van links en Erin derde van links).

Uncle Punk met Erin (links in Elzasser kostuum) en Irthe (rechts verkleed als clown) midden 
jaren 1930.
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se landschap. Hun reis ging steevast ook naar Londen waar ze ‘ontelbare musicals, 
operettes en theaterstukken’ bezochten.118 Zijn oom kocht kleding voor Philip: iede-
re zomer drie flannel suits met vesten. Die werden aangemeten door een kleermaker 
in het Londense West-End. Uncle Punk maakte van Philip een echte gentleman.119

Verder organiseerde zijn oom diverse uitstapjes voor Philip zoals een ‘tochtje op 
zee’, waar ze met de hengel op makreel visten of ze maakten tochtjes langs de kust van 
Cornwall. Een traditionele high tea stond ook op het programma. In Engeland kreeg 
Philip een fiets met drie versnellingen van het merk Humber en samen met zijn oom 
fietste hij langs de moors, veenmoerassen. In de herinneringen van Philip was het ‘al-
lemaal zó keurig en heerlijk’ in dat Engeland van toen. Dat zag men tegenwoordig, 
rond 1962, nergens meer.120 In het familiearchief zijn enkele brieven bewaard geble-
ven die deze oom Punk aan Philip stuurde. Het valt daarin op dat hij altijd veel be-
langstelling had voor Philip en zijn gezin. Vaak lezen we ‘I want to hear all about eve-
rything’.121 Hij informeerde naar de kinderen en naar familiebezoeken aan Duinrell. 

Met enige regelmaat logeerde hij bij het gezin op de Eerder Esch. Philip koester-
de de herinneringen aan de bezoeken van zijn oom. Philips ouders waren al overle-
den toen hij vader werd en in retrospectief was hij dankbaar dat zijn dochters oom 
Punk nog wel gekend hadden. William Woodward liet bij zijn overlijden een be-
scheiden vermogen van zo’n 1.750 Pond na.122 Hij was nooit gehuwd geweest en 
Philip en Connie waren zijn erfgenamen.123 

Delen van Eerde verkocht

Ondanks deze bescheiden erfenis van oom William Woodward en de verkoop 
van twee boerderijen en een perceel grond aan de npv in 1935, zag Philip zich nog 
steeds, of alweer, gedwongen delen land van de hand te doen. In 1938 moest hij 
voor het eerst zelfs een deel van Eerde verkopen. Het ging om het productiebos 
met dennenbomen en meertjes gelegen ten noorden van de provinciale weg Om-
men-Den Ham.124 Het perceel (de huidige staatsboswachterij Ommen) was in de 

118  Idem.
119  Voor de karaktertrekken van een gentleman zie Anglomanie van de Nederlandse journalist Ian Bu-
ruma. Hij heeft, net als Philip, een Britse moeder. Volgens Buruma beschikt een gentleman over plichts-
besef, integriteit, beschaafdheid en beheerstheid. Hij gaat net gekleed en is net gemanierd, eerlijk, gelooft 
in fair play en heeft een voorliefde voor mooie vrouwen (I. Buruma, Anglomanie (Amsterdam 2007) 179 
en 203-204). 
120  Autobiografische notitie getiteld ‘Uncle Punk, uncle William Woodward’ (familiearchief).
121  Brieven gedateerd 29 december 1935 en 15 januari 1936 (idem).
122  Principal Probate Registry London, 24 september 1938, All England & Wales, National Probate Cal-
endar (index of wills and administrations), 1858-1966.
123  Voor zijn huishoudster had William Woodward in zijn testament een legaat opgenomen van honderd 
Pond plus een jaarlijkse toelage van tweehonderd Pond, voor het eerst uit te betalen drie maanden na zijn 
overlijden (idem).
124  hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijssel 
1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 846, nummer 90; autobiografische notitie getiteld ‘Water-
wild’ (familiearchief). Het ging om ruim achthonderd hectare. 
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negentiende eeuw in fasen ontstaan ter beteugeling van het stuivende zand. Het 
gebied gold als een belangrijke broedvogel-biotoop. De verkoop betrof ook een 
aantal zandverstuivingen waaronder een grote open verstuiving genaamd ‘Sahara’, 
twee vochtige heideterreinen genaamd het Eerderveld en de Brakel plus ‘de drie 
Meertjes’ respectievelijk het Zeesserven, Besthmenerven en Dode Ven, gelegen in 
een ruim honderd jaar oud dennenbos.125 Deze drie meertjes waren van uitzonder-
lijke natuurwetenschappelijke waarde en delen van de ‘Sahara’ waren uniek door-
dat het de enige bekende groeiplaats in Nederland was van de dennenwolfsklauw 
(Lycopodium selago).126 

Philip vond een geschikte koper in de Nederlandse Staat, Dienst van het Staats-
bosbeheer (verder te noemen Staatsbosbeheer). Voor het bedrag van ƒ 313.600,– 
(nu bijna drie miljoen euro) verkocht hij in 1938 de zojuist genoemde percelen. Uit 
de verkoopakte blijkt dat Philip op het terrein een hypothecaire lening had afge-
sloten van ƒ 250.042,32.127 Mogelijk had hij hiermee in 1931 deels de Eerde Stich-
ting gecompenseerd.128 Hij verzocht Staatsbosbeheer dit bedrag over te maken aan 
de hypotheekverstrekker ter delging van deze schuld. Verder bedong de natuur-
beschermer Philip bij de verkoop dat Staatsbosbeheer het onroerende goed alleen 
als boswachterij zou mogen exploiteren en gebruiken. Het gekochte moest open-
gesteld worden voor het publiek binnen de beperkingen die nodig waren voor de 
bosexploitatie en voor de bescherming van het natuurschoon, de flora en de fauna. 
Staatsbosbeheer verplichtte zich tevens van de aanwezige zandverstuivingen er ten-
minste een in stand te houden. Hetzelfde gold voor de heidevelden. De jacht op 
waterwild op de heide en de vennen bleef verboden, terwijl de reeënstand zoveel 
mogelijk in stand gehouden moest worden voor zover dat met het boshoutbelang 
verenigbaar was. Op het terrein mocht de koper geen gebouwen voor enig industri-
eel doel doen verrijzen. Tenslotte, gebouwen of getimmerten mochten niet worden 

125  Archief Staatsbosbeheer, vestiging Deventer, Beheersplan voor de boswachterij Ommen (peildatum 
1 augustus 1973, concept tekst van 28 februari 1974), 18-19 en 21. Dit plan werd opgesteld naar aanleiding van 
een zware orkaan die op 13 november 1973 een zware tol eiste van de bossen van de boswachterij Ommen.
126  Idem. De ‘Sahara’ (6,25 ha), het Zeesser Ven (1 ha), het Besthmener Ven (1,55 ha) en het Dode Ven 
(1,65 ha) verkregen op enig moment van de Minister van Landbouw de status van natuurmonumenten 
(ibidem, 31). Over de ontstaanswijze van de vennen zie G.H. Voorwijk en S. Hardjoprakoso, ‘De ven-
nen te Eerde bij Ommen’ in: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 
57 (1945) 104-117. De auteurs onderscheidden het Zeeserven, het Bestmerven, het Dichteven (geheel 
dichtgegroeid) en een ontgonnen ven dat doorkruist werd door een groot aantal afwateringssloten (uit-
gave geraadpleegd in het archief van Staatsbosbeheer, regio Flevoland-Overijssel, documentnummer 
38540, documentplaats bwomgeo). Dit artikel lag aan de basis van ‘Flitsen uit de Ommense natuur’ in het 
maandblad van de npv Weest Paraat van april 1949 (pagina’s 16 en17) dat was bedoeld de padvinders ken-
nis over de vennen bij te brengen waar ze van zouden kunnen profiteren op hun zwerftochten op Eerde 
tijdens zomerkampen of leiderscursussen op Eerde (familiearchief).
127  hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijs-
sel 1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 846, nummer 90. Na de aankoop hervormde Staatsbos-
beheer een aanzienlijk gedeelte van de grove dennen bossen, deels als ‘werkverschaffingsobject’ (archief 
Staatsbosbeheer, vestiging Deventer, Beheersplan voor de boswachterij Ommen, 7).
128  In 1931 had Philip de Eerde Stichting ƒ 288.956,75 als compensatie betaald voor het moderniseren van 
het kasteel en de bouwhuizen (hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en 
het kadaster in Overijssel 1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 764, nummer 117).
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geplaatst als ze vanaf de eerdergenoemde provinciale weg zichtbaar zouden zijn, 
ook niet in de toekomst. 

Staatsbosbeheer deed de aankoop in het kader van de werkverschaffing onder het 
motto ‘Jong Nederland snakt naar werk’.129 De koop van dit deel van Eerde was voor 
de organisatie van bijzonder belang omdat natuurbescherming in de regio Salland 
min of meer in de kinderschoenen stond. Leden van de Nederlandse textielfamilie 
Van Heek hadden in de jaren ervoor schenkingen gedaan aan Natuurmonumen-
ten, het Overijssels Landschap en het museum Natura Docet in Denekamp. Door 
de aankoop van een deel van het landgoed Eerde droeg Staatsbosbeheer eraan bij 
dat een groot gebied in Oost-Nederland voor natuurbehoud veilig gesteld werd.130  

Ondertussen was in Nederland, in 1937, de Pachtwet in werking getreden. Deze 
wet verplichtte de pachtheer een schriftelijke overeenkomst met zijn pachter aan 
te gaan, waarin onder meer de duur en de prijs van de pacht waren opgenomen.131 

129  Nieuwe Rotterdamse Courant van 14 september 1938. Zie ook Delftse Courant van 11 maart 1937; 
Provinciale Gelderse en Nijmeegse Courant van dezelfde datum. Werklozen werden in het kader van het 
project ingezet om allerlei restauratiewerkzaamheden te verrichten om het natuurschoon te behouden, de 
economische waarde van het bos te verhogen en het toerisme te dienen.
130  Nieuwe Rotterdamse Courant van 14 september 1938.
131  Toen in de praktijk bleek dat vele mondelinge pachtovereenkomsten door de eigenaar niet in een 
schriftelijke overeenkomst werden omgezet, werd in 1941 het Pachtbesluit van kracht. Dit besluit ken-
de ten opzichte van de Pachtwet uit 1937 een aantal nieuwe regelingen, waaronder het aanvragen van een 
schriftelijke vastlegging van een mondelinge aangegane pachtovereenkomst bij de Grondkamer (Welle, 
Landgoed Scherpenzeel, 58).

Een van de vennen op Eerde. Philip gaf aan zijn foto de aanduiding Solitude mee.
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Vermoedelijk nam Philip mede hierdoor na de verkoop van het productiebos in 
de herfst van 1938 de Heidemij in de arm om het financiële beheer op Eerde over 
te nemen. Rentmeester Frens bleef niettemin op Eerde werkzaam. Hij was inmid-
dels 57 jaar oud. In het archief van de Heidemij bevinden zich vanaf 1942 verlies- 
en winstrekeningen die meer vertellen over het rendement van het landgoed.132 Uit 
correspondentie komt naar voren dat Philip tot dan toe geen schriftelijke pachtcon-
tracten had afgesloten.133 Pas in 1940 komt het eerste overzicht dat laat zien dat Eer-
de 49 pachters had die boerderijen, bouw- en graslanden huurden: 15 pachters op 
boerderijen en 34 verpachte percelen. De grootboeken van 1938 en 1939 laten zien 
dat uit de exploitatie van het landgoed onder meer privé-uitgaven werden betaald 
als telefoonkosten, autokosten, melk, elektriciteit en verjaardagscadeaus voor Erin 
en Irthe. Willie kreeg daarnaast maandelijks vierhonderd gulden (nu zo’n € 4.000,–) 
aan huishoudgeld. Een niet-onaanzienlijk bedrag als je dat vergelijkt met het week-
loon van een ambtenaar (ruim 37 gulden), het uurloon van een bouwvakker (onge-
veer een gulden) of het maandloon van een docent aan de Quakerschool (minimaal 
tweehonderd gulden met kost en inwoning).134 Uit het grootboek van de Heide-
mij met betrekking tot het landgoed Eerde van 1939 valt op te maken dat in dat jaar 
de uitgaven ƒ 10.174,26 hoger waren dan de inkomsten. Vanaf 1942 zou de situatie 
rooskleuriger worden.

Oorlog

Zonder dat Philip dat toen wist, werd van 27 juli tot en met 9 augustus 1938 het 
laatste sterkamp op Eerder (en Nederlandse) bodem gehouden. In een van zijn 
redevoeringen ging Krishnamurti in op de oorlogsdreiging in West-Europa. Hij 
sprak van een wereld in verwarring, verdeeld in tegenstrijdige politieke en religi-
euze groeperingen. De wereld was in de greep van raciale vooroordelen, diep an-
tagonisme, felle nationale haat en barbarijen. Hij probeerde de deelnemers te laten 
inzien dat de problemen in de wereld alleen konden worden opgelost door ‘waar 
en helder denken zodat er mogelijk een ontwaken van de intelligentie zal komen 
die zal leiden tot een ware notie van zichzelf. En dat alleen zou de vele verschrikke-
lijke problemen die de mensheid en de wereld confronteren, kunnen oplossen’.135 
Elke vorm van propaganda tijdens het sterkamp wees Krishnamurti af. Het doel 
van het samenzijn was, voor zover mogelijk, de juiste omgeving te creëren om tot 

132  Gelders Archief te Arnhem, inventarisnummer 0920 Heidemij, Bedrijfsboekhouding, archieftoegang 
31.168 Landgoed ‘Eerde’, Ommen (Ph. D. baron van Pallandt van Eerde), inventarisnummer 391 balan-
sen, winst- en verliesrekeningen 1942-1965.
133  Idem, inventarisnummer 374, grootboek.
134  www.historisch.cbs.nl/detail.php?id=117382485 (genoemde bedragen hebben betrekking op het jaar 
1930 en Amsterdam) en Mörzer Bruyns, ‘De Quakerschool na de Tweede Wereldoorlog’ in: Haverkorn 
van Rijsewijk en Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 117 (het genoemde bedrag heeft betrek-
king op de situatie na de bevrijding, bij de herstart van de school).  
135  Archief Streekmuseum Ommen, Starcamp 1938.
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ware zelfkennis te komen.136 Ook een andere bekende van Philip bracht, op 14 april 
1939, een bezoek aan Ommen: Maria Montessori. Zij luisterde een vergadering van 
het hoofdbestuur van de npv op.137 Naast Philip was onder meer ook prins Bern-
hard (koninklijk commissaris van de npv) aanwezig. Montessori sprak over de 
overeenkomsten tussen haar methode en de padvinderstraining. Met name het wel-
penspel, voor kinderen van ongeveer zeven tot tien jaar, bood volgens haar gele-
genheid tot aansluiting bij de natuurlijke ontwikkeling van de zintuigen. Ze pleitte 
dan ook voor een nauwer contact tussen de op haar beginselen gebaseerde oplei-
dingsmethode en de padvindersbeweging.138 Voor de Ommer padvinders kreeg 
deze dag een feestelijke rand toen de prins op inspectie kwam bij Ada’s Hoeve.139 

Een paar maanden later, op 1 september 1939, viel nazi-Duitsland Polen binnen. 
Nederland bleef tot begin mei 1940 buiten de oorlog. Op 10 mei 1940 vlogen Duit-
se vliegtuigen ’s nachts over Eerde. Ze waren amper waar te nemen omdat er weinig 
tot geen zoeklichten stonden.140 Rond vier uur liet de radio de harde waarheid ho-
ren: Nederland was aangevallen. Nazi-Duitsland had de neutraliteit geschonden. 
De eerste Duitse grondtroepen trokken die dag rond 3.40 uur onder meer bij het 
Overijsselse Hardenberg over de grens. Het kwam tot een vuurgevecht met Neder-
landse soldaten, die het lukte om de Vechtbrug in Hardenberg op te blazen. Ook 
diverse bruggen rondom Ommen gingen de lucht in. Obstakels om de vijandelijke 
opmars te vertragen, vormden geen belemmering voor de eerste Duitse soldaten die 
in de loop van de ochtend te paard in Ommen verschenen.141 Aan de zuidkant van 
Ommen, via Raalte, naderden later op de dag nog meer Duitse troepen. Ondanks 
de gespannen situatie kwam het in de eerste dagen van de oorlog in Ommen prak-
tisch niet tot gevechten.142

Op de radio werd op de tiende mei om acht uur ’s ochtends een proclamatie van 
koningin Wilhelmina uitgezonden, waarin ze de Duitse inval krachtig veroordeel-
de.143 In Ommen verschenen die dag geen kranten. Pas op 14 mei, de dag dat Rot-
terdam zwaar gebombardeerd was, kwam de Zwolse Courant weer met een editie. 
Inwoners van Ommen kregen via de radio die dag het bericht van de capitulatie 
van Nederland te horen. Een dag later gingen in Ommen de scholen weer open en 

136  Idem.
137  W. Stappenbelt, Ommen tussen kroon en kruis. Deel 1, 1937-1942 (Ommen 1995) 59.
138  Algemeen Handelsblad en Leeuwarder Courant van 17 april 1939; De Indische Courant van 27 april 
1939. 
139  Stappenbelt, Ommen tussen kroon en kruis. Deel 1, 59. Groepsleider was de Ommer tandarts J. Ha-
gens. Na het bezoek van de prins, bedankte hij om principiële redenen. Niet veel later werd hij lid van de 
Waffen ss en vertrok naar Rusland (ibidem, 222-225). Scouting zou vanwege het uitbreken van de Twee-
de Wereldoorlog nog maar twee jaren actief zijn in Nederland. Op 2 april 1941 zou de Duitse bezetter de 
jeugdbeweging verbieden en ontbinden omdat die, naar zijn mening, centraal vanuit het internationale 
padvindersbureau in Londen werd geleid en daardoor gezien werd als een actief instrument van de Britse 
propaganda.
140  Stappenbelt, Ommen tussen kroon en kruis. Deel 1, 94.
141  Ibidem, 98-99. 
142  Ibidem, 98.
143  Zie De Nieuwe Dag van 10 mei 1940.
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kwam het gewone leven weer op gang. Bruggen en duikers werden hersteld.144 Phi-
lip kreeg op 12 mei van Duinrell het verschrikkelijke bericht dat zijn zwager, Phi-
lip Jules van Zuylen van Nijevelt, op 41-jarige leeftijd om het leven was gekomen.145 
Hij sneuvelde in de chaotische eerste dagen van de oorlog door Nederlands vuur 
nabij Duinrell.146 

Begin mei 1940 stuurde Philip nog een brief aan Krishnamurti dat alles goed en 
vredig was in Ommen, later die maand gevolgd door een tweede waarin hij hem 
vertelde van de oorlog en het overlijden van zijn zwager.147 Krishnamurti condo-
leerde hem met zijn verlies.148 Hij hoorde inmiddels niet veel meer van vrienden 
uit Nederland, schreef hij en vroeg zich af hoe het met hen ging. Het contact tus-
sen Philip en Krishnamurti lag vervolgens jarenlang stil en zou pas na de bevrijding 
weer op gang komen. 

De crisisjaren brachten Philip niet alleen gezinsgeluk en nieuwe netwerken. 
Toen de Eerde Stichting hem in 1931 zijn vroegere bezittingen teruggaf en Philip 
weer grootgrondbezitter was geworden, kreeg hij financiële problemen. Hij vond 
weliswaar een huurder voor het kasteel, maar werd in 1936 gedwongen met zijn ge-
zin van de nieuwgebouwde Eerder Esch te verhuizen naar een houten bungalow in 
de tuin van de villa. De villa werd vervolgens verhuurd aan de Quakerschool. Daar-
naast verkocht Philip delen van zijn grondgebied en professionaliseerde hij de be-
drijfsvoering door de Heidemij in te huren. Om de inkomsten, die vooral beston-
den uit pacht en houtverkoop, uit zijn landgoed Eerde te vergroten, begon hij een 
rozenkwekerij. Maar waren daarmee zijn financiële zorgen voorbij? Philip ging in 
mei 1940 een onzekere tijd tegemoet. Het is maar de vraag of hij zich dat zelf toen 
terdege realiseerde. 

144  Stappenbelt, Ommen tussen kroon en kruis. Deel 1, 119.
145  Nationaal Archief te Den Haag, Collectie 191 Van Zuylen van Nijevelt, inventarisnummer 54; www.
erelijst.nl/philip-jules-graaf-van-zuylen-van-nyevelt; Nederland’s Adelsboek 44 (1951) xxxiii.
146  In Memoriam van jhr. W. Gevaerts van Nuland, majoor der Huzaren. Op zaterdag 26 oktober 1940 
organiseerde de Vereniging Officieren Cavalerie in de Oude Kerk te Amsterdam een plechtige rouwdienst 
ter gedachtenis aan in de oorlog gevallen leden onder wie Ph.J. van Zuylen van Nijevelt (Nationaal Ar-
chief te Den Haag, Collectie 191 Van Zuylen van Nijevelt, inventarisnummer 54; Nederland’s Adelsboek 
44 (1951) xxiii). 
147  De brieven zijn verloren gegaan. De strekking valt echter op te maken uit het antwoord van Krishna-
murti gedateerd 2 juli 1940.
148  Krishnamurti spreekt van family losses. Hij verwijst vermoedelijk ook naar het overlijden van Wil-
liam Woodward in 1938. Er zijn geen aanwijzingen dat Philip in de periode januari 1937-mei 1940 met 
Krishnamurti correspondeerde en dat hij het overlijden van zijn oom al eerder aan Krishnamurti had laten 
weten. Het (brief)contact dat Philip met Krishnamurti had, werd minder intensief nadat Krishnamurti in 
1929 de Orde van de Ster had opgeheven.
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X Buchenwald

Maandag 7 oktober 1940, zeven uur in de ochtend. Op het grindpad bij de houten 
bungalow van Philip en zijn gezin klinken zware voetstappen. Als er aan de deur 
geklopt wordt, doet Philip open. Hij ziet een Duitse militair staan en roept  Willie. 
Zij spreekt beter Duits dan hij. De man vraagt haar of Philip lid is van de Nationaal 
Socialistische Partij. Zij antwoordt kortaf: ‘Nein!’.1 Vervolgens noemt hij de na-
men van nog enige pro-Nazipartijen. Willie onderbreekt hem en zegt dat hij niet 
verder hoeft te gaan. De man maakt daarop de reden van zijn komst duidelijk: hij 
komt Philip gevangen nemen en overhandigt hem een brief van de Reichskommis-
sar Seyss-Inquart (1892-1946). Willie krijgt vervolgens een half uur de tijd om een 
koffer voor haar man te pakken. Philip onderneemt geen poging om te ontsnap-
pen en laat rond half acht Eerde achter zich om met de Duitse militair naar een voor 
hem onbekende bestemming te vertrekken.  

Het initiatief voor de gevangenneming werd genomen door Arthur Seyss- Inquart, 
Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete en was een direct ge-
volg van een besluit van de Nederlandse regering in ballingschap. Na de capitula-
tie van Nederland op 15 mei 1940, vijf dagen na de inval van het Duitse leger, liet 
zij ruim tweeduizend Duitse mannen gevangen zetten in Nederlands-Indië. Repre-
sailles van de bezetter bleven niet uit.2 Allereerst gijzelden de Duitse Sicherheitspo-
lizei en de Sicherheitsdienst op 19 en 20 juli 231 personen: 216 mannen en 15 vrou-
wen. De meesten waren Indische ambtenaren en leerkrachten, met tijdelijk verlof 
in Nederland. Daarnaast werden ook enkele leden van de hofhouding plus de parti-
culiere secretarissen van prinses Juliana en prins Bernhard opgepakt, waarschijnlijk 
met het doel de koninklijke familie persoonlijk te treffen.3 Alle zogenaamde ‘Indi-
sche gijzelaars’ kregen een brief van Seyss-Inquart met de verklaring voor hun gij-
zeling. Ze werden overgebracht naar het concentratiekamp Buchenwald, zo’n acht 
kilometer ten noorden van Weimar. De vrouwen reisden van daaruit door naar het 
Frauenkonzentrationslager Ravensbrück.

Omdat Nederland de Duitse gevangenen in Nederlands-Indië niet vrijliet, nam 
de bezetter nogmaals een groep Nederlanders gevangen. Ditmaal ging het om pro-
minente personen uit de Nederlandse samenleving, onder wie Philip, van wie be-

1  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief).
2  L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 9: gevangenen en gedeporteerden, eerste helft (Den 
Haag 1978) 160.
3  Ibidem, 161.
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kend was dat zij anti-Duitsgezind waren of in botsing waren gekomen met de Nati-
onaal Socialistische Beweging (nsb) in Nederland. De bezetter nam alleen personen 
gevangen van wie de arrestatie in Indië indruk zou maken, vanwege hun Indische 
relaties en publieke bekendheid.4 Seyss-Inquart maakte gebruik van een lijst die al 
eerder in nauwe samenwerking met de nsb was opgesteld.5 Op 9 september 1940 
stelde hij een, niet persoonlijk geadresseerde, brief op met de aankondiging dat 
iemand gevangen genomen zou worden omdat Nederland in Nederlands-Indië 
Duitsers onder ‘onwaardige en buitengewoon ongezonde omstandigheden’ ge-
vangen hield, terwijl de bezetter het Nederlandse volk juist ‘loyaal en zachtmoe-
dig’ behandelde.6 De keuze voor Philip moeten we waarschijnlijk vooral zoeken 
in de Indische wortels van Willie en haar familie en de publieke bekendheid die 
hij genoot door zijn betrokkenheid bij verschillende (inter)nationale verenigin-
gen. Mogelijk speelden ook de band met Krishnamurti en de opvang van joodse 
leerlingen op de Quakerschool Eerde mee. Bijna een maand later, op 7 oktober 
1940, werd Philip daadwerkelijk gearresteerd en kreeg hij de brief overhandigd.7 

Wat er vervolgens gebeurde, noteerde Philip jaren later in een autobiografische 
notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’. Het is geen sentimenteel re-
laas. Net als alle andere  autobiografische notities is het verslag gespeend van emo-
tie. Philip noteerde dat hij de avond voordat hij werd gearresteerd aan Willie ver-
teld had over de werkzaamheden op Eerde voor de aankomende winter, ‘iets dat ik 
tot nu toe nog nooit had gedaan’.8 Wist hij misschien dat zijn naam op een lijst van 
de nsb stond met personen die anti-Duitsgezind waren? Kreeg hij van iemand een 
tip dat hij opgepakt zou worden? Daarnaast had Willie in de nacht voordat haar 
man werd opgepakt ‘in haar hoofd een lijst samengesteld van alles wat ik zou moe-
ten meenemen als ik zou worden opgepakt’.9 Er stond niet, zoals in het geval van de 
eveneens gegijzelde, latere minister-president Willem Drees, al een koffer klaar.10 
Gijzelaars mochten proviand voor een etmaal, een koffer met kleren en een geldbe-
drag van maximaal tweehonderd gulden meenemen.11 

4   W. Drees, Een jaar Buchenwald (Amsterdam 1961) 13.
5   M. van der Linde, Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamsche Maatschappij voor 
Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945 (Hilversum 2003) 293.
6   De brief bevindt zich in het familiearchief.
7   Van Eijkman, Juda en Drees is ook bekend dat zij de brief overhandigd kregen toen zij werden opge-
pakt (Van der Linde, Het visioen van Eijkman, 291; S. van der Zee, De gouden hoek van Buchenwald. Ge-
sprekken met oud-gevangenen (Alphen aan den Rijn 1982) 109; Drees, Een jaar Buchenwald, 10). In het 
boek Ommen onder kroon en kruis deel 2 schreef amateurhistoricus Stappenbelt dat Philip zich zijn ar-
restatie nog goed kon herinneren en bij zijn gevangenneming de brief kreeg overhandigd. Philip maakte er 
geen melding van in zijn autobiografische notitie die hij over zijn gevangenschap in Buchenwald schreef. 
Ten tijde van het verschijnen van het boek van Stappenbelt in 1995, was Philip overleden. In zijn lijst van 
medewerkers vermeldde hij evenmin zijn naam, wel die van Willie en de beide dochters. Het doet vermoe-
den dat hij of Philip jaren ervoor sprak of de informatie van Willie kreeg (W. Stappenbelt, Ommen onder 
kroon en kruis. Deel 2: 1943-1945 (Ommen 1995) 241).  
8   Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief).
9   Idem.
10  Van der Zee, De gouden hoek van Buchenwald, 11
11  Van der Linde, Het visioen van Eijkman, 291. Wat Philip toen nog niet wist, was dat hij later van dat 
geld elke maand dertig Duitse Marken kreeg om iets te kunnen kopen in de kantine of toko van Buchen-
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Philip nam bij zijn vertrek geen afscheid van zijn beide kinderen. ‘De man die mij 
oppakte maakte mij er nog attent op, dat ik even om moest kijken, want de hoofdjes 
van mijn beide kinderen staken onder het zware, zwarte verduisteringsgordijn uit 
om mij nog na te wuiven, iets, waaraan ik nooit gedacht zou hebben’.12 Terugkij-
kend op de dag van zijn gevangenneming, lijkt Philip zich te herinneren dat hij wei-
nig ‘uitstralende’ liefde in de richting van zijn kinderen had getoond. Kennelijk wil-
de hij zijn negenjarige dochter Erin en haar zevenjarige zus Irthe geen emotioneel 
afscheid bezorgen. Het was toch voor hen niet ongewoon dat hij van huis wegging. 
Philip reisde graag en was soms dagen weg. Het grote verschil was dat dit keer niet 
bekend was waar hij heen zou gaan en hoe lang hij van huis zou zijn. 

In de herinneringen van Philip ging de reis naar Enschede 

naar een bureau waar een Duitse typiste zat. Toen die even de deur uitging, greep ik de te-
lefoon en vroeg verbinding met het postkantoor in Ommen. Ik vertelde de Joodse telefo-
niste aldaar (gelukkig is zij de oorlog heelhuids doorgekomen) waar ik zat en daarop belde 
zij vele mensen in Ommen op om Willie te vinden. Eindelijk vond zij haar bij Nering Bö-
gel, die toen burgemeester van Ommen was.13 

Nering Bögel, door Willie geattendeerd op de gevangenneming van Philip, stuur-
de dezelfde dag een brief aan de commissaris van de provincie Overijssel waarin hij 
protesteerde tegen de arrestatie en het feit dat hij als burgemeester door de Duitse 
autoriteiten niet officieel op de hoogte was gebracht.14 De commissaris van de pro-
vincie Overijssel stuurde, zoals gebruikelijk was, de brief door naar de secretaris-
generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag.15 Toen Willie 
weer op Eerde terug was, besloot ze nog een aantal kledingstukken voor haar man 
in te pakken. Dit duidt op het onverwachte van de arrestatie en haast bij het inpak-
ken. Ze kende iemand in Zwolle die een motorfiets bezat. Hij bezorgde Philip de-
zelfde dag alsnog zijn winterjas, donzen slaapzak en skilaarzen.16  

Lotgenoten

De groep gevangenen, in Enschede verzameld, bestond uit tachtig personen on-
der wie politici en oud-ministers, journalisten, hoogleraren en de bekende violist 

wald. Die stelde overigens voor wat betreft het kopen van voedingsmiddelen heel weinig voor. Wel kon-
den er onder meer (dure) inkt, pennen, schriften, potloden en scheermesjes gekocht worden (Drees, Een 
jaar Buchenwald, 16 en 73-75).
12  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief).
13  Idem. Volgens de violist Juda ging de reis naar Hengelo (J. Juda, Jantje Paganini, Häftling 2613, 1940-
1945 (Nieuwkoop 1979) 12). In het boek van Stappenbelt, Ommen onder kroon en kruis. Deel 2, lezen we 
dat Philip zich moest melden bij de Sicherheitspolizei in Enschede, hetgeen correspondeert met het formu-
lier in het familiearchief (Stappenbelt, Ommen onder kroon en kruis. Deel 2, 242).
14  gao, brief nummer 3835.
15  Archief niod te Amsterdam, Collectie 101 B, Inhechtenisneming 1940, nummer 2055. De brief werd 
op 10 oktober 1940 ingeschreven.
16  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief). 
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Jo Juda (1909-1985).17 Met hem zou Philip in de maanden die volgden een hechte 
vriendschap opbouwen. Volgens de herinneringen van Philip werden alle gijze-
laars tegen een uur of vijf in een bus ‘gestopt’, die vervolgens richting Duitsland 
reed. 

Ik zat achteraan rechts in de bus en vooraan links zat iemand, die over de hoofden van an-
deren heen met mij sprak over theosofie, Eerde en ook over Krishnamurti (…) Ik had met 
niemand veel contact, maar dacht, dat ik met die éne man voor in de bus links wel zou kun-
nen praten. Dat is ook zo geworden, want hij was in Buchenwald mijn allerbeste vriend. 
’t Was Jo Juda, de violist. Des morgens tegen negen uur reden wij door de grote beken-
de en beruchte poort van het kamp Buchenwald, waarop de woorden [stonden]: ‘Arbeit 
macht frei’.18 

Philip wist zich de tekst op de poort niet goed meer te herinneren. Hij verwisselde 
de woorden op de poort van Buchenwald met die van een ander berucht concentra-
tiekamp: Auschwitz.19 Op het toegangshek stond in werkelijkheid Jedem das Seine 
en op het poortgebouw Recht oder Unrecht – Mein Vaterland.20 

De herinneringen van violist Juda vertellen ons wat meer over de busreis van de 
groep naar Buchenwald. Zo werd de tocht ’s avonds onderbroken en mochten de 
gijzelaars wat eten in een kleine herberg langs de weg.21 De hele nacht werd door-
gereden. Ook Juda refereert aan het gesprek  dat Philip aanhaalde in zijn autobio-
grafische notitie. Volgens Juda ging het gesprek over reïncarnatie en bracht Philip 
het volgende naar voren: ‘ieder bestaan is het kind van het vorige leven en de vader 
van het volgende (…) In dit ene leven zien wij (…) dat iedere handeling, gedachte of 
emotie het gevolg is van een voorafgaande en tevens de oorzaak van een volgende. 
Wanneer ik maandag iemand een brief schrijf, kan mij woensdag of donderdag een 
antwoord bereiken, dat een nieuw contact tengevolge heeft’.22 Iemand vroeg Phi-
lip of deze oorzaak- en gevolgketen, het causaliteitsbegrip, niet vooral op ethisch 
gebied gold. Volgens Juda beaamde Philip dit en betoogde: ‘daarom is het van het 

17  Archief Gedenkstätte Buchenwald, Weimar, Duitsland, Konzentrationslager Buchenwald, Namentli-
che Liste der am 8. Oktober 1940 in das K.L. Buchenwald eingelieferten holländischen Häftlingen, Ord-
ner 185, Seiten 163-166. De naam van Philip stond als 58e op de lijst met als beroep Gutsbesitzer. Bij re-
ligie stond vermeld Ohne en hij was gehuwd. Op de namenlijst stonden ook twee namen met daarachter 
de aanduiding Jude. Een ervan was Juda Juda, roepnaam Jo, die opgroeide in diverse Joodse wijken in 
Amsterdam en bekend werd als violist en concertmeester van onder meer het Noordelijk Philharmo-
nisch Orkest in Groningen en het Concertgebouworkest in Amsterdam. In Buchenwald kreeg hij als bij-
naam Jantje Paganini. In de groep waren meer dan honderd beroepen vertegenwoordigd: 8 protestantse 
en 3 rooms-katholieke geestelijken, 18 hoogleraren, 77 leraren en onderwijzers, 21 meesters in de rechten, 
19 artsen, 4 tandartsen, 3 dierenartsen, 3 apothekers, 4 notarissen, 3 oud-ministers, 17 leden of oud-leden 
van de Staten Generaal, 9 burgemeesters, 10 wethouders, 1 gemeentesecretaris, tal van leden van de Gede-
puteerde Staten en gemeenteraden, 14 ingenieurs, 13 journalisten, 5 drukkers en uitgevers, 17 kooplieden 
of winkeliers (Drees, Een jaar Buchenwald, 77).
18  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief). De woorden 
‘Arbeit macht frei’ zijn er met de pen bijgeschreven in de verder geheel uitgetypte tekst.
19  Onder invloed van de jaren vervormden Philips herinneringen aan het kamp zich, want we zien meer 
van dergelijke verwisselingen. Zo spreekt hij van de gaskamers van Buchenwald, die er niet waren.
20  Drees, Een jaar Buchenwald, 20; Juda, Jantje Paganini, 22; Van der Linde, Het visioen van Eijkman, 295.
21  Juda, Jantje Paganini, 12.
22  Ibidem, 14.

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   248 18-07-19   15:22



buchenwald 249

grootste belang om, wanneer de Nazi’s ons slecht behandelen, alles wat zij ons aan-
doen, zonder gevoelens van haat te accepteren’.23

Deze opmerking van Philip wekte bij sommige lotgenoten agressie op. Er werd 
aan Philip gevraagd of hij nog nooit iets over concentratiekampen had gelezen of 
over de behandeling van de gevangenen. Hij antwoordde, volgens Juda, dat hij bij-
na niet geloven kon wat er over de kampen geschreven werd. ‘Toch blijf ik erbij 
om alles wat ons ook overkomt, niet met haat te ondergaan’.24 Hierop reageerde 
een agressieve stem schamper om vooral lief te zijn voor het Duitse geboefte. Juda 
voegde toe dat ‘liefhebben’ een gemakkelijk uit te spreken regel was. Eentje die de 
mensheid al sinds het Oude en het Nieuwe Testament duizenden jaren werd voor-
gehouden. Philip zou hebben geantwoord dat het christendom teveel in de dogma-
tiek was blijven hangen en geen vat meer zou hebben op de mensen. Vervolgens 
haalde hij Krishnamurti aan.

Krishnamurti leert ons dat we iedere uiterlijke vorm van godsdienst moeten vermijden. 
Geen dogma’s en geen tradities want die brengen onherroepelijk verstarring van het inner-
lijke geloof teweeg. Als het religieuze gevoel zich dan zonder belemmering vrij kan ont-
plooien, staan de mensen veel liefdevoller tegenover elkaar dan nu het geval is. Dan zullen 
wij geen haat in ons hart voelen wanneer wij geslagen worden.25 

Het gesprek riep steeds meer irritatie bij de anderen op en Philip kreeg vooral te 
horen dat hij niet wist waarover hij sprak, aldus Juda.26 De ideeën van Krishnamurti 
spraken hem niet aan, maar hij merkte dat ze voor Philip ‘kostbaar’ waren.27 Hij 
eerbiedigde de mening van Philip door hem nooit tegen te spreken. ‘Waarom ik zo 
deed is me zelf nooit duidelijk geweest. Tenslotte is een discussie pas dan de moei-
te waard, wanneer de gesprekspartners hun oordeel onverbloemd uitspreken. Ten 
opzichte van andere onderwerpen zei ik hem wel wat mijn eigen gedachten waren. 
Maar de figuur Krishnamurti betekende zóveel in Van Pallandts gedachtewereld, 
dat ik schroomde om iets negatiefs aangaande de eerste te uiten’.28 

Buchenwald

De bus met de gijzelaars kwam op 8 oktober 1940 aan in Weimar, de historische 
stad van Goethe en Schiller. Hier verliet de bus de autobaan en via een smalle weg 
kwam het gezelschap na acht kilometer in het concentratiekamp aan.29 De ss had in 

23  Ibidem, 15.
24  Idem.
25  Idem.
26  Ibidem, 16.
27  Idem. Juda kreeg in zijn jeugd boeken geschreven door Krishnamurti te leen van de directeur van het 
Muzieklyceum in Amsterdam, Eugen Calkoen (1881-1947). Juda kon met de gedachtewereld van Krish-
namurti nooit enig contact krijgen (J. Juda, De zon stond nog laag (Nieuwkoop 1975) 157-158). 
28  Juda, Jantje Paganini, 16.
29  Van der Linde, Het visioen van Eijkman, 294. 
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de jaren dertig de hand kunnen leggen op een bosrijk gebied, een voormalig vorste-
lijk domein ter grootte van honderdvijftig hectare. Daar was een groot stuk beu-
kenbos gekapt om ruimte te maken voor het kamp en de dienstgebouwen. Het was 
veertig hectare groot en bevond zich rond en boven op de Ettersberg.30 In de buurt 
was verder een groot kamp van de Waffen-ss en een vliegveld waar druk geoefend 
werd.31 Over zijn aankomst herinnerde Philip zich: ‘We liepen maar steeds door en 
passeerden mooie tuinen. Later heb ik wel gelachen om mijn toen naïeve gedachte 
in die mooie tuinen te mogen werken’.32 

Een dag later kwam nog een groep van 31 prominente Nederlanders aan onder 
wie Willem Drees.33 Alle gevangenen werden bij de reeds in juli geïnterneerde ver-
lofgangers uit voormalig Nederlands-Indië ondergebracht in stenen barakken. Ze 
waren ingedeeld in vier afdelingen. De barakken werden aangeduid als Block 41 en 
Block 46.34 De gebouwen waren door een dubbele prikkeldraadomheining van de 
rest van het kamp afgescheiden. Philip refereerde in zijn herinneringen aan zijn on-
derkomen als een ‘kooi’.35 Tussen de barakken liepen twee paden van circa 75 meter 
lang en 6 meter breed. Het pad dat voor barak 41 langs liep, werd door de gijzelaars 
‘de Hofstraat’ genoemd, omdat daar onder meer leden van de hofhouding vertoef-
den. Tussen de barakken 41 en 46 liep ‘de Hoofdstraat’. Achter Block 46 liep ‘de 
Sportlaan’, een heel smal pad dat aan het sportveld grensde en pas later in de gevan-
genschap een enkele keer mocht worden gebruikt.36

Philip kwam terecht in Block 41 (C).37 Het bestond, net als het andere gebouw, 
uit twee zit- en twee slaapgedeelten. Het zitgedeelte telde zes tot acht lange hou-
ten tafels met banken zonder leuningen, kastjes aan de wand waar de gijzelaars hun 
eetgerei (metalen etensbak, grote en kleine metalen mok, mes en lepel) konden op-
bergen, een kachel en een doorgang naar de slaapzaal. Die had vensters naar drie 
zijden. Er stonden ijzeren stapelbritsen met strozakken.38 Hier sliepen veertig tot 

30  Van der Zee, De gouden hoek van Buchenwald, 21. Zie ook P. Arnoldussen en H. Olink, Twee broers, 
drie levens: Henri en Anton Pieck (Amsterdam 2008) 179-191. Henri Pieck werd in 1942 in Buchenwald 
gevangen gezet. Over zijn verblijf in het kamp heeft hij niet geschreven. Wel maakte hij tekeningen.
31  Drees, Een jaar Buchenwald, 20.
32  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief).
33  Archief Gedenkstätte Buchenwald, Weimar, Duitsland, Konzentrationslager Buchenwald, Namentli-
che Liste der am 9. Oktober 1940 in das K.L. Buchenwald eingelieferten holländischen Häftlingen, Ordner 
885, Seiten 167-168. Zie voor de Nederlandse gijzelaars in Buchenwald onder meer: J.C.H. Blom, De gij-
zelaars van Sint Michielsgestel en Haaren. Het dubbele gezicht van hun geschiedenis (Amsterdam 1992); 
De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 9, eerste helft, 163-211; Van der Zee, De Gouden Hoek 
van Buchenwald.
34  De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 9, eerste helft, 160.
35  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief).
36  Drees, Een jaar Buchenwald, 37; H. Daalder, Gedreven en behoedzaam. Willem Drees 1886-1988. De 
jaren 1940-1948 (Amsterdam 2003) 90.
37  De aanduiding C bij Block 41 noteerde Philip vanaf 15 november 1941 als afzender op de achterzijde 
van de enveloppen met brieven die hij vanuit Buchenwald naar Willie stuurde (familiearchief).
38  K. Snijders, Nederlanders in Buchenwald 1940-1945. Een overzicht over de geschiedenis van Neder-
landse gevangenen die tijdens de nationaal-socialistische bezetting van 1940-1945 in het concentratiekamp 
Buchenwald zaten (Göttingen 2008) 13-14.
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zestig personen.39 Direct bij de ingang was het waslokaal gesitueerd met daarachter 
in een open ruimte zeven wc’s naast elkaar zonder afscheiding ertussen, de zeven-
zit.40 Volgens Drees, die zelf in Block 46 gevangen zat, was het heel vol in Block 41.41 

Van de binnenkomst van de groep Nederlandse politieke gevangenen maakte de 
Effektenkammer van het concentratiekamp een Veränderungsmeldung op. Hieruit 
bleek dat het aantal mannelijke gevangenen op 8 oktober ’s avonds 8.159 bedroeg 
en er nog 1.835 nummers vrij waren.42 In het kamp kregen de Nederlandse gijze-
laars een behandeling als krijgsgevangenen. In de administratie van het kamp wer-
den ze aangeduid als Ehrenhäftlinge.43 Door hun deze bevoorrechte positie toe te 
kennen, hoopte de Duitse bezetter de door Nederland geïnterneerde Duitsers in 
Nederlands-Indië vrij te krijgen. Deze opzet zou uiteindelijk niet slagen. De status 
betekende in de praktijk dat Philip pakketjes uit Nederland mocht ontvangen, niet 
hoefde te werken en niet mocht worden mishandeld. Volgens de schrijver en jour-
nalist Anton Constandse (1899-1985), een van de gijzelaars, werden de gevangenen 
wel afgesnauwd en uitgescholden.44 

Een nummer: 2627

Bij aankomst in het kamp moest Philip, net als de anderen, zijn spullen afgeven. 
Hij moest zich uitkleden en er werd genoteerd wat hij inleverde: een hoed, een paar 
schoenen, een paar sokken, een jas, riem, pantalon, pullover, twee hemden, een on-
derbroek, kraag, overhemd, kraagknopje, manchetknopen, koffer en horloge.45 
Daarnaast leverde hij een vulpen, bril en portemonnee in. Deze spullen werden met 
de hand bijgeschreven op het voorbedrukte formulier.46 Nadat Philip het formulier 
had ondertekend, werden zijn spullen opgeborgen in dozen en zakken. Vervolgens 
moest hij zich samen met de anderen douchen, waarna hij in de Effektenkammer 
gevangenenkleding uitgereikt kreeg en twee stukjes stof met daarop een nummer. 
Het dragen van eigen boven- en onderkleding was niet toegestaan. 

De uniforme kampkleding nivelleerde voor een groot deel de verschillen tus-
sen de gijzelaars. Maar de individualiteit was eigenlijk al afgelegd op het moment 

39  Van der Linde, Het visioen van Eijkman, 297.
40  Ibidem, 298.
41  Drees, Een jaar Buchenwald, 34-36.
42  Archief Gedenkstätte Buchenwald, Weimar, Duitsland, Konzentrationslager Buchenwald, Effekten-
kammer, Veränderungsmeldung gedateerd 8 oktober 1940, Ordner 111, Seite 68.  
43  Archief Gedenkstätte Buchenwald, Niederländische Geiseln in Buchenwald.
44  Van der Zee, De gouden hoek van Buchenwald, 62.
45  Archief van het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag, persoonsdossier Phi-
lip Dirk van Pallandt, kenmerk dossier: eu 189.383. 
46  Idem. Ook trouwringen moesten worden afgestaan (Drees, Een jaar Buchenwald, 20) en foto’s plus 
meegebrachte boeken (Goes van Naters, Met en tegen de tijd. Herinneringen, 114). Toen Drees zijn spul-
len inleverde, noteerde een Häftling alle artikelen. Hij kreeg van hem het advies schoenen uit te zoeken die 
te groot waren, zodat hij ze in de winter kon volstoppen met stro tegen de kou (Drees, Een jaar Buchen-
wald, 23).
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dat alle persoonlijke spullen moesten worden ingeleverd. De gestreepte jassen en 
broeken pasten veelal niet en waren kapot, de schoenen pasten slecht en niet bij 
elkaar, de sokken waren er in alle kleuren van de regenboog en op de grofste ma-
nier gestopt.47 Philip kreeg ook een rode driehoek, de aanduiding dat hij een po-
litieke gevangene was, plus naald en draad om de driehoek en het nummer op 
de kleding te naaien. Philip kreeg Haftnummer 2627. Hij was de tweede die dat 
nummer droeg en na zijn vertrek uit Buchenwald zouden nog drie anderen het 
dragen.48 

In deze eerste dagen in Buchenwald hoorde Philip de reden van zijn gevangenne-
ming van een van de andere gijzelaars.

Minister Gooseling [Goseling – jd], Minister van Buitenlandse Zaken en onze enige di-
plomaat (…) vertelde ons dat wij per ongeluk in Buchenwald terecht waren gekomen (…) 
want de Duitse bewakers deden alles om te voorkomen, dat wij iets zouden zien van de be-
handeling in dit beruchte “strafkamp” en ze dreigden, dat van één van de 25 wachttorens, 
die met machinegeweren bewapend waren, op ons geschoten zou worden, als we ook maar 
keken, hoe de Joden en Polen werden behandeld (…) Mr. Van der Goes van Naters, die 
ook bij ons was samen met minister Drees, kwam na onderzoek tot de conclusie, dat we 
allemaal op een lijstje van de Nederlandse N.S.B. hadden gestaan aan wie de Duitsers ge-
vraagd hadden, wie ze als gijzelaars naar Buchenwald zouden zenden. 49   

In zijn autobiografische notitie liet Philip zich niet uit over zijn behandeling in het 
kamp of zijn gezondheidssituatie tijdens zijn gevangenschap. Hij noteerde alleen:

Aan de bekende chirurg professor Noordenbos heb ik heel veel te danken. Hij vertelde 
ons dat wij in die benauwde vertrekken van 60 man ziek zouden worden als wij niet naar 
buiten gingen. Onze loopruimte was 2 à 3 meter breed rondom onze gebouwen en de win-
ter 1940-1941 was één van die barre winters. Dus liepen professor Noordenbos, Jo Juda, 
de violist en ik door de hoge, droge sneeuw rondom het gebouw en kregen zo genoeg 
zuurstof binnen.50 

Volgens Drees wisten velen niet wat beter was: binnen blijven en niet van de bui-
tenlucht profiteren of natte voeten halen door de lekke schoenen.51 In de herinne-

47  Drees, Een jaar Buchenwald, 23. 
48  Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar, Duitsland, Databank Häftlingnummernkartei Buchen-
wald, Ns. 4 Bu. 
49  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief). Carolus Maria 
Joannes Franciscus (Carel) Goseling werd geboren in 1891 in Amsterdam en overleed in 1941 in Buchen-
wald (J.H. Roes, ‘Goseling, Carolus Maria Joannes Franciscus (1891-1941)’ in: Biografisch Woordenboek 
van Nederland, geraadpleegd via resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/goseling 
[12-11-2013] op 16 februari 2015. Jonkheer Marinus van der Goes van Naters (1900-2005) werkte tijdens 
zijn gevangenschap zijn ideeën over staatsvernieuwing uit, met als resultaat de brochure Het socialisme 
van nu (1945). Hierin probeerde hij het socialisme opnieuw te definiëren met het oog op de (her)oprich-
ting van een sociaal-democratische partij. Op 9 februari 1946 behoorde Van der Goes van Naters tot de 
oprichters van de Partij van de Arbeid (Zie Mreijen, De rode jonker).
50  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief). W. Noorden-
bos (1875-1954) was hoogleraar in de chirurgie (informatie uit een In Memoriam van de hand van W. van 
Enst zoals gepubliceerd op 3 juni 1954 in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 98, 2563-5, ge-
raadpleegd via de website www.ntvg.nl op 16 februari 2015).
51  Drees, Een jaar Buchenwald, 67. Na de winter werden de schoenen afgenomen. Zelfs de kapotte, af-
gedankte soldatenlaarzen werden te goed geacht om in het voorjaar en de zomer te dragen. De gijzelaars  
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ringen van Philip moesten regelmatig lotgenoten naar de ziekenbarak ‘waar twee 
zogenaamde doctoren waren die allebei joods waren. De internist was een gewone 
journalist en de chirurg een gewezen monteur’.52 Noordenbos had hem eens verteld 
dat hij in de ziekenbarak, Revier genoemd, een gesprek met de gewezen monteur 
had gehad en ‘dat hij liever door hem geopereerd wilde worden voor een blinde-
darmontsteking dan door een van zijn eigen studenten. Hij werkte namelijk steriel 
en had door het kamp veel ervaring gekregen’.53 Later hoorde Philip dat de twee 
joodse ‘weldoeners’ in 1941 gedood waren.54

Omstandigheden in het kamp

In zijn eerste dagen in Buchenwald ontmoette Philip Jopie Eijkman (1892-1945). 
Hij speelde een prominente rol in de in 1918 opgerichte, niet-zuilgebonden maar 
wel christelijk geïnspireerde Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen (amvj). 

Hij leidde mij naar een hoekje van één der stenen gebouwen waar zij toen hun korte bij-
eenkomsten hielden en waar wij baden dat wij vrijgelaten zouden worden. Het duurde ge-
lukkig maar vijf minuten, maar ik dacht toen: neen hoor, hier hoor ik niet bij; ik wil niet 
bidden om eruit te komen, dit is iets, dat ik door moet maken en ervaren moet en dan zul-
len we daarna wel verder zien. Die bijeenkomsten werden twee maal per dag gehouden, 
maar ik ben er nooit meer naartoe geweest.55 

Wel ging Philip naar een dienst als iemand gestorven was. Volgens hem was dit ‘ge-
regeld’.56 De eerste weken van de gevangenschap was het mooi weer geweest, maar 

 
kregen schoeisel bestaand uit een houten zool en een leren voorstuk, enkel voor de tenen. Geen riem om 
de voet, niets om het schoeisel mee vast te houden.
52  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief). Volgens Juda 
was de ‘geneesheer-directeur’ een medegevangene luisterend naar de naam Karl Peix, een Duitse commu-
nist die zich in het kamp enige medische kennis had eigen weten te maken. De gewezen monteur heette 
Walter Crämer (Juda, Jantje Paganini, 81). Zie ook De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 9, eer-
ste helft, 165. Hij spelt de naam van de gewezen monteur als Krämer. De journalist Sytze van der Zee in-
terviewde begin jaren 1980 twaalf oud-gevangenen. De meesten van hen hadden achteraf enige waardering 
voor Peix en Krämer, ook al gedroeg eerstgenoemde zich vaak als een kleine dictator. Dankzij de inspan-
ningen van beide mannen werden in de loop van 1940 en 1941 enkele tientallen gijzelaars vrijgelaten (Van 
der Zee, De gouden hoek van Buchenwald, 25. Zie ook Drees, Een jaar Buchenwald, 111-122). 
53  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief). 
54  Idem. Krämer en Peix werden in november 1941 ‘op de vlucht neergeschoten’ in opdracht van de com-
mandant van Buchenwald, Koch. Hij was bang dat zijn misdragingen bekend zouden worden via de beide 
mannen (De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 9, eerste helft, 165; Drees, Een jaar Buchenwald, 
138). 
55  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief). Volgens Van 
der Goes van Naters domineerde de antirevolutionaire/gereformeerde levensstijl in Buchenwald (Goes 
van Naters, Met en tegen de tijd. Herinneringen, 115). Godsdienstige bijeenkomsten mochten in de eerste 
maanden niet gehouden worden en er waren geen bijbels en psalm- en gezangenboekjes. Dit verbod werd 
door de gegijzelden genegeerd. Op zondag werd in de ochtend en in de middag een kerkdienst gehouden. 
Door de week waren er tweemaal per dag protestantse en katholieke wijdingen. De protestanten en ka-
tholieken hielden afzonderlijke diensten en soms een gezamenlijke bijeenkomst bijvoorbeeld op Eerste 
Kerstdag 1940. Zie Van der Linde, Het visioen van Eijkman, 305-309. 
56  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief).
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half november sloeg het weer om. Het werd nat, koud en mistig. Soms vroor het 
twintig graden.57 De gijzelaars hadden elk slechts twee dunne katoenen dekens. 
Ze leden aan ondervoeding en in de winter van 1940-1941 stierven veertien gevan-
genen, de eerste twaalf kort na elkaar.58 De meesten overleden aan longontsteking 
vanwege de onverwarmde slaapzalen.59 Als de gijzelaars wisten wanneer een over-
leden lotgenoot naar de nabijgelegen verbrandingsoven werd gebracht, stelden ze 
zich als laatste eerbewijs langs het prikkeldraad op wanneer het stoffelijk overschot 
op de baar voorbijkwam.60 

Om de kou tegen te gaan, kwam iemand in de groep van Philip op het idee om 
kranten tussen de dekens te naaien. Volgens Juda werd er gevochten om een gedeel-
te van een van de tafels te bemachtigen die in het Tagesraum stonden en waarop de 
dekens met de kranten konden worden gestikt.61 De hele dag werkte de groep met 
naald en draad. Tegen bedtijd bezat iedereen, volgens de herinneringen van Juda, 
een met kranten gevoerde deken. Met één uitzondering: Philip. Hij had ‘onhan-
dig als hij was, geen kans (…) gezien zijn deken te stikken ofschoon hij er uren mee 
bezig was geweest’.62 Juda nam het van hem over. Zijn eigen deken was al klaar en 
hij wilde zijn vriend helpen. Toen hij de deken uit elkaar wilde vouwen, bleek dat 
 Juda’s naaikunst gefaald had. ‘De hele stikkerij namelijk zat onuitwarbaar vast en 
terwijl de lichten uitgingen, wist ik niets beters te doen dan die arme Van Pallandt 
de vormeloze hoop in zijn handen te duwen. Even later hoorde ik hem nog een hele 
tijd in het donker prutsen en frommelen, totdat hij wanhopig de knoedel uit elkaar 
trok’.63 

Het gijzelaarskamp stond onder toezicht van het Internationale Rode Kruis en, 
naar oud politiek gebruik, van het Zweedse Gezantschap in Berlijn. Eind decem-
ber kwam een Zweedse diplomaat op inspectie en hij kreeg van een commissie van 
gijzelaars verscheidene klachten te horen. De kampkleding was te dun en de door 
het kamp verstrekte schoenen deugden niet. De gevangenen kregen onvoldoende 
voedsel en uit de pakketten van het Rode Kruis werden voor de uitreiking goederen 
weggehaald, waaronder alle medicijnen. De dekens waren te dun, het was ijskoud 
op de slaapzalen, er was te weinig bewegingsvrijheid en geen vrijheid van corres-
pondentie.64 Begin maart 1941 bereikte een rapport met deze klachten de Neder-
landse regering in Londen. De Zweedse regering had toen al op twee klachten ge-
reageerd en via het Zweedse Rode Kruis dikke dekens en kachels op de slaapzalen 
geregeld. Ook werden de kledingvoorschriften losser. De gijzelaars mochten hun 
eigen onderkleding en pyjama dragen. Het kampvoedsel bleef wel onvoldoende. 

57  Juda, Jantje Paganini, 24, 26 en 30.
58  Drees, Een jaar Buchenwald,103; Van der Zee, De gouden hoek van Buchenwald, 123; De Jong, Het 
Koninkrijk der Nederlanden, deel 9, eerste helft, 164. 
59  Snijders, Nederlanders in Buchenwald 1940-1945, 15.
60  Drees, Een jaar Buchenwald, 108; Juda, Jantje Paganini, 68.
61  Ibidem, 29.
62  Idem.
63  Idem.
64  Van der Linde, Het visioen van Eijkman, 399.
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Niet zozeer de broodmaaltijden als wel het warme eten: een verzameling van veel 
water met kool, worteltjes, groene en andere stengels, plus wat klonten aardappels 
erin.65 De gijzelaars noemden het ‘flots’ of ‘edelflots’ als er hier en daar een stukje 
vlees of een bobbeltje spek in dreef.66 

Via het Nederlandse Rode Kruis ontvingen de gijzelaars eens per maand een pak-
ket van ongeveer vijf kilo met levensmiddelen, sigaren en twee doosjes sigaretten 
plus wat fruit. In het voorjaar van 1941 kwamen er betere schoenen, kranten, boe-
ken, spellen en talrijke muziekinstrumenten. Door de afgezonderde positie ont-
stond een Nederlandse enclave die door de andere gevangenen ‘de gouden hoek’ 
werd genoemd.67 Op latere leeftijd bleek Philip verontwaardigd te zijn over deze 
aanduiding, want de groep verkeerde volgens hem in een ‘uiterst précaire posi-
tie’ omdat ze geen goede verzorging had.68 De Nederlandse vorm van overleven 
kreeg gestalte in discussies over politieke en religieuze onderwerpen, de toekomst 
van Nederland na de oorlog, colleges in rechten of talen, in het maken van muziek 
en andere vrijetijdsbesteding. De gijzelaarsgroep omvatte alleen al achttien hoog-
leraren en bijna tachtig docenten wat het mogelijk maakte in zeven verschillende 
vreemde talen les te geven. Zo ontstond de ‘volksuniversiteit Buchenwald’.69 Phi-
lip schreef er in zijn autobiografische notitie opmerkelijk genoeg niets over, wat 
doet vermoeden dat hij geen interesse had in de colleges en taallessen. 

In Buchenwald bestond het leven vooral uit ‘wachten en nog eens wachten’.70 
De gijzelaars hadden weinig mogelijkheden om zich af te zonderen. Bij enkelen 
zorgde dat voor een positieve instelling, die stimulerend op de hele groep werkte. 
Anderen klapten juist dicht, kwamen in psychische nood, trokken zich terug of 
gingen zich egoïstisch gedragen.71 De gezondheidssituatie van de gijzelaars bleef 
een reden tot zorg. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de kampleiding.

Voor één ding waren de Duitsers ontzettend bang en dat was voor epidemieën. Dus was 
een wekelijkse douche verplicht gesteld. Dan moesten alle 250 tot 300 Nederlanders des 
zaterdags tegelijk naar de douche-inrichting. Hoe zegende ik iedere week dát ogenblik, 
hoewel ik aanvankelijk wel heel, heel erg moest wennen aan een paar honderd lelijke, 
naakte figuren.72 

65  De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 9, eerste helft, 163.
66  Idem; Van der Zee, De gouden hoek van Buchenwald, 24. Gedurende het grootste deel van het ver-
blijf werd het eten in een aantal gamellen tot aan het hek van de prikkeldraadomheining gebracht door een 
groep joodse gevangenen, onder toezicht van een ss-er. Vanaf het hek werden ze vervolgens door een aan-
tal gijzelaars verder gedragen om dan over de kamers verdeeld te worden. Soms moest het eten opgehaald 
worden bij de keuken in het kamp. De daarvoor aangewezen groep marcheerde daarheen en stond dan, 
totdat ze aan de beurt was, te wachten naast groepen andere gevangenen. Dit gaf aanleiding tot verboden 
gesprekken, vooral met Polen, Tsjechen en Joden (Drees, Een jaar Buchenwald, 54).
67  Zie onder meer: Van der Zee, De gouden hoek van Buchenwald; Snijders, Nederlanders in Buchen-
wald 1940-1945, 17.
68  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief). 
69  Snijders, Nederlanders in Buchenwald 1940-1945, 15; Van der Zee, De gouden hoek van Buchenwald, 
35.
70  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief).
71  Juda, Jantje Paganini, 10.
72  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief). 
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In het kamp duurden de dagen lang. De gijzelaars moesten een half uur voor zons-
opgang opstaan. In de zomer was dat om 5.15 uur. Direct na het wassen, moesten 
ze op appèl om 5.45 uur ongeacht het weer. Later op de dag volgde een tweede ap-
pèl. Iedereen moest verplicht aanwezig zijn en in rijen van vijf opgesteld staan. Na 
het appèl en het ontbijt begon het corvee. De bedden moesten zorgvuldig worden 
opgemaakt. Alles was precies voorgeschreven: hoe het laken over de stromatras 
moest worden getrokken, hoe bij het afhalen de dekens precies moesten worden 
opgevouwen en hoe een deken in een tot zak genaaid dubbel laken moest worden 
gebracht zodat alles volkomen plat was.73 Er mocht niets schots of scheef liggen. 
De gijzelaars kregen eenmaal per zes weken schone lakens en slopen.74 Vervolgens 
moesten slaapzalen, dagverblijven, wasruimtes, toiletten en stoepen grondig ge-
schrobd worden. Iedereen moest volgens rooster meehelpen, maar verder hoefden 
de gevangenen niet te werken.75 Voor Philip betekende het wel dat hij voor het eerst 
van zijn leven huishoudelijke taken moest verrichten.

Over de taken die Philip niet gewend was te doen, luchtte hij soms zijn frustraties 
bij Juda of de kameroudste J.E. (Eddy) Eilerts de Haan (‘Haantje’).76 Hij lijkt selec-
tief te zijn geweest in zijn vriendschappen en weinig contact te hebben gehad met de 
politici en academici onder zijn lotgenoten. Philip kreeg een keer te horen dat hij de 
vloer in de Tagesraum niet goed had geschrobd. Dat vond hij onterecht. Hij had alle 
adviezen opgevolgd en was verongelijkt toen hij te horen kreeg dat hij geklungeld 
had. ‘Dat vind ik in hoge mate onbillijk’, had hij volgens Juda gezegd.77 Toen een van 
de lotgenoten corvee had en de vloer moest dweilen, gaf hij iedereen een uitbrander 
die met vuile schoenen binnenkwam. Juda herinnerde zich dat Philip een keer ‘de 
deur werd uitgesmeten’ omdat hij de pas geboende vloer al een paar maal met mod-
derige laarzen had besmeurd.78 Hij kreeg te horen: ‘baron of geen baron, d’r uit!!’79 

Gecensureerde en gecodeerde brieven naar huis

Vanuit Buchenwald schreef Philip ‘gedicteerde, valse berichten’ naar huis, ‘alles 
moest op een klein velletje en in het Duits’.80 Deze taal gaf hem de nodige hoofd-
brekens, maar hij kreeg hulp van Juda. Op zijn beurt hielp Philip hem met het En-
gels, zodat Juda de Engelstalige romans kon lezen die ter beschikking stonden van 
de gevangenen.81 Op Eerde was het voor Willie moeilijk te duiden wat een vals be-

73  Drees, Een jaar Buchenwald, 41.
74  Ibidem, 43.
75  Van der Linde, Het visioen van Eijkman, 298.
76  Drees, Een jaar Buchenwald, 40.
77  Juda, Jantje Paganini, 108.
78  Ibidem, 135.
79  Idem.
80  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief).
81  Juda, Jantje Paganini, 63. Juda was ingenomen met de lessen. Philip verbeterde zijn Engelse uitspraak 
‘hetgeen hij beter deed dan welke Engelse leraar ook, aangezien hij het schitterende Engels sprak van de 
hoogste klassen’.
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Eerste brief van Philip uit Buchenwald.
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richt was en waar de grenzen lagen van wat doorgegeven mocht worden. Ze kon 
maar mondjesmaat met Philip communiceren. De gijzelaars mochten maandelijks 
een brief ontvangen die in het Duits moest zijn geschreven. Ook mochten ze pak-
ketten ontvangen. Philip kreeg iedere maand een pakje van thuis. Hij moest er soms 
urenlang buiten op staan wachten. 

Uiteindelijk zijn van de vijf maanden durende gevangenschap van Philip zeven 
brieven van zijn hand aan Willie overgeleverd.82 Ze waren allemaal gelezen door 
de censor. Zijn eerste brief schreef Philip kort na aankomst. Hij dateerde de brief 
niet; het poststempel gaf 12 oktober 1940 aan. Volgens zijn lotgenoot Drees was het 
grootste deel van alle brieven die in de begintijd werd verzonden van gelijke strek-
king omdat de tekst gedicteerd werd. Niet door een ss-er, maar door kameraden uit 
de eerste groep gijzelaars.83 Zij wisten wat de eerste keer geschreven moest worden 
om zo min mogelijk problemen te krijgen. Schrijven over ziekte of de omstandig-
heden in het kamp was verboden.84 

Wat de gijzelaars eerst niet wisten, was dat elk van de bladzijden van een brief die 
ze ontvingen, maximaal dertig regels lang mocht zijn. Stonden er meer regels op, 
dan werd de tweede bladzijde eraf gescheurd.85 Dat gold ook voor brieven die ver-
stuurd werden. Gedurende de maanden dat Philip gevangen zat, werden zijn brie-
ven wat langer. Ze telden echter nooit meer dan 33 regels. Hij besteedde veel aan-
dacht aan zijn handschrift. Wie dat kent, met doorhalingen en verbeteringen, valt 
het op dat zijn brieven uit Buchenwald geschreven zijn zonder aanpassingen in de 
tekst en in een veel kleinere letter dan hij gewoon was te schrijven. Hij probeerde 
zoveel mogelijk tekst te krijgen op het ene velletje papier dat hij mocht gebruiken. 

Philip vroeg Willie om aan familie en vrienden te vragen hem niet te schrijven. 
Hij had gehoord dat iemand in het kamp een briefkaart van een winkelier uit Hol-
land had gekregen ‘en toen daarop de maandelijkse brief van zijn vrouw kwam, 
werd die tijdens de uitreiking van de post (…) verscheurd’. 86 Altijd wilde hij infor-
matie horen over zijn kinderen en de situatie op Eerde. Hij leefde voor de toekomst 
en leek zijn kinderen erg te missen. Ook informeerde hij naar de pony van Erin en 
vroeg of er al een veulen kwam.87 In iedere brief ging zijn aandacht uit naar intimi 
die hij zijn hartelijke groeten stuurde: zijn schoonouders, Stine (het kindermeisje) 
en Dina (dochter van de kokkin Geertje en hulp in de huishouding). Hij was ook in 
gedachten bij zijn oud-gouvernante en wilde graag weten of Willie nieuws van haar 
had. Zijn huisvrienden Titus en Lies Leeser kwamen in zijn brieven niet aan bod. 
Wel informeerde hij bij Willie of ze nog iedere avond met Titus afsprak, zoals ze 

82  Familiearchief.
83  Drees, Een jaar Buchenwald, 61-65.
84  Ibidem, 63; Van der Linde, Het visioen van Eijkman, 301; Juda, Jantje Paganini, 147.
85  Drees, Een jaar Buchenwald, 62.
86  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief). 
87  De pony zou pas in mei 1943 een veulen krijgen. Het kreeg de naam Bizerta omdat Philip en Wil-
lie kort daarvoor hadden gehoord dat de geallieerde troepen de gelijknamige havenstad in Noord-Afrika 
hadden veroverd op de Duitsers. Erin kreeg haar pony toen ze een jaar of acht was, waarschijnlijk op aan-
raden van haar nicht Ietje, een dochter van haar tante Connie. Zij was vier jaar ouder en kon goed paardrij-
den (Sinninghe Damsté, Erin, 22-23).
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gewend was te doen.88 Het laat zich raden of de band tussen hen nog puur vriend-
schappelijk was. Volgens bronnen was Leeser een vrouwenman.89 Annet Mooij 
schrijft in haar biografie van Gisèle van Waterschoot van der Gracht (1912-2013) 
dat de buitenechtelijke uitstapjes van Leeser op de instemming van zijn vrouw Lies 
konden rekenen. Zij vond ze stimulerend voor zijn kunstenaarschap en organiseer-
de ze soms zelf.90 Tegen het personeel zei Willie dat haar contacten buiten de ech-
telijke sfeer met bijvoorbeeld Leeser pasten binnen de ‘vrije liefde’ die Philip en zij 
hadden.91 

De tiende verjaardag van zijn oudste dochter Erin op 28 november 1940 maakte 
Philip niet mee. Philip verzocht Willie haar namens hem een hartelijke kus te ge-
ven en een mooi cadeau. ‘Maak de dag zo gezellig mogelijk’. Hij vroeg of Erin in 
het Duits in de brieven van Willie zelf iets zou kunnen schrijven. Dat was geen pro-
bleem. Zijn oudste dochter zat op de Quakerschool, waar overwegend Duits werd 
gesproken en geschreven.92 Toen Irthe op 21 februari 1941 haar achtste verjaardag 
vierde, ‘nam dad ook een kop chocolade en een koek’ net zoals ze met haar vrien-
dinnen had gedaan die bij haar te gast waren. Hij was zodoende in gedachten even 
bij haar geweest. Philip schreef, zelfs een paar keer, dat hij heel graag wilde dat Wil-
lie haar broer Gerard vroeg Erin en Irthe veel dingen in de natuur te laten zien in de 
maanden maart en mei. De reacties van Willie bleven niet bewaard, behoudens een 
kladversie als reactie op de eerste brief.93 Daarin schreef ze dat Erin en zijzelf Phi-
lip al kort na zijn gevangenneming hadden geschreven. De eerste Nederlandstalige 
brieven kwamen nooit bij Philip terecht. Hij mocht alleen Duitstalige brieven ont-
vangen; dat wist Willie toen nog niet.

Willie stuurde hem in de maanden die volgden onder meer schoenen, sokken, een 
huismantel, halsdoek, gedroogde vruchten en het ‘zo belangrijke Davitamon’, een 
vitamine extract. Verschillende keren schreef Philip, naar aanleiding van vragen van 
Willie, dat hij gezond was en dat zijn ingewanden in orde waren. Iets anders mocht 
hij niet schrijven. In februari kreeg hij onder meer worst, sigaren en sigaretten, die 
hij heel goed kon gebruiken om te ruilen voor andere voedingsmiddelen. Hij rook-
te niet en was vegetariër. Onder de gijzelaars bestond een levendige ruilhandel.94 
Philip vroeg Willie om Halitran capsules (een voedingssupplement met vitamines 
A en D) toe te sturen. Geld en bovenkleding had hij niet nodig.95 Wel vroeg hij 
haar om zijn maandgeld voor hem opzij te zetten. Toen er boeken gestuurd moch-

88  Titus Leeser maakte in hout het hoofd van Erin toen ze een jaar of zes was. Ze was ongeveer twaalf 
(1942) toen ze naakt voor hem in zijn atelier poseerde (ibidem, 15, 26 en achterpagina). 
89  www.wieiswieinoverijssel.nl/zoekresultaten/p2/546-titus-leeser.
90  Mooij, De eeuw van Gisèle, 243-244. 
91  Gesprekken met D. Gerrits-ten Brinke (op 6 februari 2008), M. Kamphuis-Drent (op 26 mei 2008), 
H. Kelder en R. Kelder-Nijenhuis (op 16 mei 2008), I. Moser-aan ’t Rot (op 16 januari 2008), R. Volkerink 
en M. Kolkman-Volkerink (op 1 april 2008).
92  Sinninghe Damsté, Erin, 16-17.
93  Familiearchief. 
94  Juda, Jantje Paganini, 55.
95  Volgens Drees mochten de gijzelaars later kleren laten komen mits het gebruikte kledingstukken wa-
ren (Van der Zee, De gouden hoek van Buchenwald, 53).
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ten worden, kreeg hij van Willie de in 1940 verschenen roman van Jan den Hartog 
met de veelzeggende titel Hollands Glorie en het jaarboek van de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. 

Indirect bracht Philip Willie in contact met familie van medegevangenen door 
het sturen van gecodeerde boodschappen. Hij stelde haar bijvoorbeeld voor om te 
bellen met tante Anneke v.d. G. uit Wassenaar en tante J. in Groningen. Hij schreef 
de beide adressen en telefoonnummers erbij. Blijkbaar merkte de censor niet op dat 
het om adressen van lotgenoten van Philip ging. Achter tante Anneke ging Anneke 
(Antje) van der Goes van Naters-van der Plaats (1901-1985) schuil.96 Op het adres 
van tante J. woonde Juda met zijn tweede vrouw Lucie.97 Philip vroeg Willie ook 
om met Connie en haar vriend op Duinrell te gaan praten. Wie Philip precies be-
doelde met de vriend van Connie, is onduidelijk. Zij had slechts een paar maanden 
eerder haar man verloren. Mogelijk was ook deze boodschap cryptisch en bedoelde 
hij haar zoon Hugo. 

Hij deed een keer de hartelijke groeten aan de Ommer huisarts Pos met de ver-
kapte verwijzing naar diens gegijzelde neef, de Amsterdamse hoogleraar H.J. Pos 
(1898-1955).98 Tevens stelde hij Willie voor om tante Cor in Den Haag te gaan 
ontmoeten, omdat ze ‘heel erg interessant’ zou zijn. Zij bleek de echtgenote van de 
reeds in juli 1940 opgepakte François Marie Razoux Schultz (1896-1954) te zijn en 
hulp te bieden aan onderduikers.99 Willie moest vooral ook de artistieke oom An-
ton bezoeken. Op het adres dat Philip haar doorgaf, woonde familie van de jour-
nalist en overheidsvoorlichter Antonius Johannes Lievegoed (1880-1946).100 Phi-
lip schreef ook over ‘de man van het Boekenhalfuur van de avro waar de moeder 
van Willie altijd naar luisterde’, waarmee hij verwees naar Pierre Henri Ritter jr.101 

96   Nederland’s Adelsboek 60 (1968) 233. Het adres van Marinus van der Goes van Naters stond vermeld 
op de Namentliche Liste der am 9. Oktober 1940 in das K.L. Buchenwald eingelieferten holländischen 
Häftlingen (archief Gedenkstätte Buchenwald, Weimar, Duitsland, Konzentrationslager Buchenwald, 
Ordner 185, Seite 168).
97   Het adres van Jo Juda stond vermeld op de Namentliche Liste der am 8. Oktober 1940 in das K.L. Bu-
chenwald eingelieferten holländischen Häftlingen (idem, Seite 164).
98   K. Kuypers, ‘Pos, Hendrik Josephus (1898-1955)’ in: Biografisch Woordenboek van Nederland, ge-
raadpleegd op 9 april 2015 via resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/pos [12-11-
2013]; Stappenbelt, Ommen tussen kroon en kruis. Deel 1, 150.
99   Razoux Schultz was geboren in Garoet (Garut) op Java in voormalig Nederlands-Indië (gedigitali-
seerde gezinskaart uit het Haags bevolkingsregister 1913-medio 1939, geraadpleegd via de website den-
haag.digitalestamboom.nl op 3 maart 2015). Tante Cor was Cornelia Hendrika Metzer (1898-1992), 
onderwijzeres, bestuurster en politica in voormalig Nederlands-Indië (E.B. Locher-Scholten, ‘Metzer, 
Cornelia Hendrika (1898-1992)’ in: Biografisch Woordenboek van Nederland, geraadpleegd via resources.
huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/metzer [12-11-2013] op 3 maart 2015. Het paar woonde 
met hun vier kinderen in een bovenhuis aan de Tweede Schuytstraat 143 in Den Haag (Haags Gemeen-
tearchief, adresboekje 1940-1941 en woningregister 1913-1946). 
100  Het adres van Lievegoed stond op de Namentliche Liste der am 9. Oktober 1940 in das K.L. Buchen-
wald eingelieferten holländischen Häftlingen (archief Gedenkstätte Buchenwald, Weimar, Duitsland, 
Konzentrationslager Buchenwald, Ordner 185, Seite 167). In Buchenwald kreeg Lievegoed een ongeluk 
dat tot zijn vervroegde vrijlating leidde (J.M.H.J. Hemels, ‘Lievegoed, Antonius Johannes (1880-1946)’ in: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, geraadpleegd op resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/
en/lemmata/bwn4/lievego [12-11-2013] op 3 maart 2015).
101  Pierre Henri Ritter jr. (1882-1962) was een Nederlandse letterkundige, literatuurcriticus, schrij-
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In wat achteraf zijn laatste brief vanuit Buchenwald zou worden, stond een ver-
wijzing naar een medegegijzelde die in februari vrijgelaten was vanwege zijn ge-
zondheidstoestand. De zinnen ‘spreek je nog altijd met de kinderen want als leraar 
zou ik stimuleren dat ze goed praten. Dit eiste ik vroeger ook van mijn toenmalige 
scholieren zoals professor van Br. uit Amsterdam’ verwezen naar de jurist Simon 
van Brakel (1879-1953).102 Uit Philips laatste brief blijkt nergens dat hij iets wist van 
zijn eigen vrijlating. Hij vroeg Willie om zijn zus Connie geluk te wensen met haar 
verjaardag op 26 april en haar een geschenk te sturen. 

Uit zijn brieven blijkt dat Philip veel las. Omdat hij Willie vroeg schriften te 
sturen, doet dit vermoeden dat hij een dagboek wilde gaan bijhouden net zoals 
een aantal van zijn lotgenoten deden.103 Dagboeken gingen in Buchenwald echter 
verloren. De Sicherheitspolizei deed regelmatig invallen en haalde dan alles over-
hoop. Alles wat in het Nederlands was geschreven, werd verscheurd of meegeno-
men.104 Uit de herinneringen van Juda blijkt dat Philip de dagelijkse vernederingen  
met een zekere gelatenheid onderging. De gesprekken die hij eerder had gevoerd 
met Krishnamurti en de lezingen die hij had bezocht, dienden hem tot overleven. 
Krishnamurti was een soort schild in Buchenwald. Hij sprak met zijn lotgenoten 
over hem en dit begon op een gegeven moment irritatie te wekken: ‘eeuwig en al-
tijd komt hij met die vent [Krishnamurti – jd] op de proppen’.105 Philip reageerde 
dan meestal wat verongelijkt en wierp tegen: ‘toch zouden wij hier niet zijn als de 
mensen meer naar Krishnamurti hadden geluisterd’.106 Na verloop van tijd kreeg 
Philip door dat ‘tijden lang dagelijks contact met Krishnamurti’ hem in een uitzon-
deringspositie plaatste. Hij kon er zelfs om lachen als hem gezegd werd over Krish-
namurti op te houden.107  

In Buchenwald lijkt Philip paradoxaal genoeg Krishnamurti een rol toe te bede-
len die deze juist zelf afwees. Krishnamurti wilde geen goeroe zijn, in de zin van ie-
mand die verlichting brengt en lasten verlicht. In plaats van de last over te nemen, 
bezwaart een goeroe de mens met zijn eigen last was de visie van Krishnamurti.108 

ver, journalist en ambtenaar. In 1928 kreeg hij bij de Algemene Vereniging Radio Omroep (avro) de lei-
ding van de letterkundige rubriek waarin hij al vroeg menig schrijver liet spreken, zoals H. Marsman, 
J.J. Slauer hoff en Menno ter Braak (J.J. van Herpen, ‘Ritter, [jr.], Pierre Henri (1882-1962)’ in: Biografisch 
Woordenboek van Nederland, geraadpleegd via resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/b/
bwn2/ritter [12-11-2013] op 3 maart 2015; J.J. van Herpen, Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk 
van dr. PH. Ritter jr. bij de avro (Zutphen 1982) 186-282). 
102  J. Charité, ‘Brakel, Simon van (1879-1953)’ in: Biografisch Woordenboek van Nederland, geraad-
pleegd via resources.huygens.knaw.nl/bwn/bwn/lemmata/bwn1/brakel [12-11-2013] op 3 maart 2015.
103  Van Willem Drees is bekend dat hij een dagboek bijhield dat bij zijn vertrek uit Buchenwald in be-
slag werd genomen en vernietigd (Drees, Een jaar Buchenwald, 128; Van der Zee, De gouden hoek van 
Buchenwald, 55).
104  Van der Zee, De gouden hoek van Buchenwald, 77. De Rotterdamse hoogleraar Piet Lieftinck (1902-
1989) schreef in Buchenwald het boek Inleiding tot de geldtheorie in zowel het Nederlands als het Duits. 
Bij een inval van de Sicherheitspolizei toonde hij de Duitse versie opdat de Nederlandse onaangeroerd zou 
blijven (idem).
105  Juda, Jantje Paganini, 120.
106  Idem.
107  Ibidem, 128.
108  J. Krishnamurti, Innerlijke revolutie (Deventer 1983) 14-16.
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Hij wilde evenmin volgelingen, want zoals de goeroe de discipel vernietigt, is dat 
omgekeerd ook het geval.109 De mens moest bij zichzelf te rade gaan en zelf de weg 
vinden om werkelijk ‘vrij’ te worden. ‘Pas als de geest volslagen vrij is van angst, 
brengt geen enkele vorm van handelen kwaad, ellende of verwarring teweeg’, stelde 
Krishnamurti.110 Philip zocht in het kamp zijn heil niet bij het christelijk geloof uit 
zijn jeugd, maar bij de filosofie van zijn vriend: mensen gaan naar de kerk (tempel 
of moskee) voor een soort van spiritueel vermaak dat niets te maken heeft met de 
smart, verwarring en haat die er in het dagelijks leven is. Als de mens de structuur 
waarin hij is grootgebracht loslaat, zal hij vrij zijn.  

Philip probeerde de filosofie van Krishnamurti in de praktijk te brengen en in-
nerlijk alleen te zijn, in een toestand van niet-weten. Als hem dat zou lukken, zou 
zijn geest volkomen helder worden. Dan kon hij de waarheid zien zonder enige 
vertekening, dwang of richting.111 Philip lijkt tijdens zijn gevangenschap een in-
nerlijk groeiproces door te maken. Hij werkte aan een ongeconditioneerde geest en 
kreeg een soort van, wat hij noemde, inward strength.112 Ondanks alles wat hij zag 
en meemaakte, probeerde hij vrij van angst te leven. Door deze geesteshouding wist 
hij een innerlijke kracht op te roepen om in ‘de hel’ mentaal overeind te blijven. 

Zakenbrieven

Tijdens zijn gevangenschap vroeg Philip altijd naar de ontwikkelingen op Eerde. 
Hij wilde weten wat de houtverkoop had opgeleverd en vroeg of er nog konijnen in 
de tuin zaten. Als dat het geval was, moest rentmeester Frens ze afschieten. In zijn 
brief van 12 december 1940 toonde hij zich dankbaar voor wat Willie deed: ‘Ich fin-
de es herrlich zu fühlen dass Alles in deinem Hände gut und geborgen ist (…) Ja, 
auch ich fühle dass wir einander später noch besser verstehen und schätzen wer-
den’.113 Philip verzocht Willie veel met Frens te spreken en geld opzij te leggen. Hij 
leek hernieuwde kracht te krijgen toen het hem lukte om Willie naast een ‘gewone’ 
brief, ook een Geschäftsbrief te mogen sturen. Eindelijk zou hij meer nieuws krijgen 
over Eerde en vanuit Buchenwald kunnen bijdragen aan het beheer van zijn land-
goed. In de brieven mocht hij alleen over zakelijke dingen schrijven en hij moest op 
de envelop in hoofdletters Geschäftsbrief schrijven. Willie moest hetzelfde doen als 
zij antwoordde. Hij drong er bij haar op aan Frens bij het antwoord te betrekken. 

109  J. Krishnamurti, De enige revolutie (Wassenaar 1974) 48.
110  J. Krishnamurti, Leven zonder geweld (Deventer 1984) 18.
111  Krishnamurti noemt dit ‘zien zonder keuze’ oftewel ‘liefde’: ‘wie haar kent, kan al zijn heilige boeken 
afschaffen’. Zie J. Krishnamurti, Verandering dringende noodzaak (Wassenaar 1972) 45-49; J. Krishna-
murti, Het licht in jezelf. Over meditatie en vrijheid (Rijswijk 2000) 24-35; J. Krishnamurti, De enige re-
volutie, 106-175; J. Krishnamurti, Innerlijke vrijheid (Deventer 1982) 63-105; J. Krishnamurti, Innerlijke 
revolutie; J. Krishnamurti, Leven zonder geweld, 18-71 en 91-125.
112  hco te Zwolle, archief Huis Eerde bij Ommen deel ii 1553-1932, toegangsnummer 0217.2, inventa-
risnummer 118bis, gedateerd 10 juni 1945.
113  Brief gedateerd 12 december 1940 (familiearchief).
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Uit zijn zakenbrieven komt duidelijk naar voren waar zijn gedachten met be-
trekking tot Eerde om draaiden: de toekomst. De nadruk lag met name op de fi-
nanciële situatie en het beheer van het landgoed. Philip wilde weten hoe het met de 
huurinkomsten van Eerde was. Bleven die op gelijk niveau? Vermoedelijk heeft de 
vraag te maken met de pachtopbrengsten en de verhuur van het kasteel. Hij vroeg 
zich af of Willie een bedrag opzij had kunnen zetten als reserve. Daarnaast wilde hij 
weten hoeveel jonge werklozen er op Eerde werkzaam waren in de werkverschaf-
fing.114 Hoe zag het beplantingsplan van Frens eruit? Philip zag graag dat hij snel 
hele jonge boompjes bestelde voordat ze uitverkocht zouden zijn. Deze bomen 
zouden in de toekomst op de Eerder Esch door de jonge werklozen geplant moe-
ten worden bij de uitgedunde hoge eikenbossen. Vanuit Buchenwald gaf Philip op-
dracht om de ‘zeldzame en latere brem’ te laten planten, in zijn beleving de enige 
in Nederland die in bloembakken opgepot werd. De brem moest in maart of april 
uitgeplant worden, onder meer ten westen van Willie’s kamer en ten zuiden van de 
Eerder Esch. Het uitzicht moest echter niet gehinderd worden en het uitplanten 
moest alleen gebeuren als de tuin helemaal konijnenvrij was. 

Philip vroeg Willie om Frens te zeggen dat hij dankbaar was voor alles wat hij 
voor hem deed ‘en zeg hem dat ik vaak aan hem denk en dan heel blij ben met de re-
sultaten van zijn veilingen’. Hij vond ook dat er zo snel mogelijk bomen gesnoeid 
moesten worden door de jonge werklozen. Van het hout moesten vervolgens tak-
kenbossen gemaakt worden. ‘Laat ook Frens veel takkenbossen maken en verko-
pen (…) En niet vergeten mooie beuken te kopen voor het westen van de tussen-
gracht van Eerde’. De werkzaamheden die op Eerde verricht moesten worden en 
het coördineren ervan, gaven Philip afleiding en een doel in Buchenwald. Hij was 
ook bezig met de woning waar hij met zijn gezin woonde. Aan Willie gaf hij door 
dat iemand bruin teer in bewaring had en dat het goed zou zijn om op korte termijn 
het onderhoud aan het huis te laten doen ‘voordat de knoppen open springen want 
het volgend jaar zullen de klimplanten veel groter zijn’. 

Vrijgelaten

De laatste brief die Philip uit Buchenwald stuurde, dateert van 11 maart 1941. Wat 
hij toen nog niet wist, was dat hij vrij kort daarna zou worden vrijgelaten. Hij 
mocht niets schrijven over de griepepidemie die in februari had geheerst onder de 
gijzelaars. Op de 24e van die maand ontbraken 56 gijzelaars op het appèl omdat ze 

114  In 1935 was een werkkamp van start gegaan met werkloze en sociaal armere jongeren. Ze hadden 
geen echte baan en waren van overheidswege verplicht om ongeschoold werk uit te voeren. Door de werk-
verschaffing kon met een geringe eigen investering omvangrijk werk op Eerde gedaan worden. Philip zag 
het werk niet zozeer als werkverschaffing, meer als jeugdwerk. De leiding en het opzicht was in handen 
van de Nederlandse Heidemaatschappij (Stappenbelt, Ommen tussen kroon en kruis. Deel 1, 152. Zie ook 
Nieuwe Rotterdamse Courant van 14 september 1938; Delftse Courant van 11 maart 1937; Provinciale 
Gelderse en Nijmeegse Courant van 11 maart 1937).
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te ziek waren.115 Philip zag met eigen ogen de terreur die in Buchenwald heerste en 
hoorde van gevangenen die eten en brandstof kwamen brengen, wat zich elders in 
het kamp afspeelde. Vooral kapper Paul, geen echte kapper maar een voormalig 
communistisch afgevaardigde in de Rijksdag en al sinds 1933 gevangen, vertelde de 
laatste nieuwtjes. Ze liepen uiteen van roddels tot het wereldnieuws, want de com-
munisten beschikten in Buchenwald over een geheim radiotoestel waarmee naar de 
Engelse zender werd geluisterd.116 Philip hoorde zo ook dat Baden-Powell op 8 ja-
nuari 1941 in Kenia was overleden.117 Gedurende zijn gevangenschap kreeg Philip 
van zijn medegegijzelden de bijnaam ‘geruchten-oudste’. Hij lijkt veel gepraat te 
hebben door het prikkeldraad heen wat eigenlijk niet mocht.118

De kampleiding zat behoorlijk in de maag met de sterfgevallen onder de gijze-
laars. Ze stonden niet alleen een vrijlating van de Duitse gevangenen in Nederlands-
Indië in de weg, maar ze leidden ook tot meer controle door vertegenwoordigers 
van het Rode Kruis die daarbij ook de rest van het kamp zagen. Ook van een andere 
zijde werd druk uitgeoefend. Zo stelde de Zwitserse regering voor de Nederlandse 
gijzelaars in Zwitserland te interneren.119 Mede om de Zweedse pottenkijkers op af-
stand te houden, werd na een inspectie op 23 april 1941 door H.A. Rauter, General-
kommissar für das Sicherheitswesen en de hoogste vertegenwoordiger van de ss in  
Nederland, besloten om gijzelaars die om gezondheids- of leeftijdsredenen (ouder 
dan zestig) niet langer in gevangenschap konden blijven, vrij te laten.120 Die medische 
redenen waren soms gefingeerd, zoals in het geval van Drees die maagkanker zou 
hebben.121 

Op 20 maart 1941, dus nog voor het bezoek van Rauter, kreeg Philip na een ver-
blijf van ruim vijf maanden in Buchenwald zijn vrijheid terug. In het Dagboek van 
Buchenwald van de arts J.A.H. Rijshouwer lezen we op 5 maart 1941 dat Philip 
entlassen zou worden.122 Het lijkt onwaarschijnlijk omdat Philip er in zijn brief van 
11 maart geen melding van maakte. Tenzij hij Willie niet wilde belasten met de aan-
kondiging van een vrijlating die mogelijk niet doorging. Het is ook mogelijk dat 
het ‘ontslagen worden’ sloeg op ontslag uit het Revier, de ziekenbarak, hoewel het 
dagboek van Rijshouwer geen aanwijzingen geeft dat Philip er opgenomen was. 
Het vertrek van Philip werd in de Veränderungsmeldung opgenomen.123 

115  J.A.H. Rijshouwer, Dagboek van Buchenwald (z.p. 1962) 16.
116  Juda, Jantje Paganini, 57; Van der Linde, Het visioen van Eijkman, 309.
117  Autobiografische notitie getiteld ‘Enige persoonlijke herinneringen aan Lord Baden Powell of Gil-
well’ (familiearchief).
118  Zie Drees, Een jaar Buchenwald, 38.
119  De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 9, eerste helft, 167.
120  Van der Zee, De gouden hoek van Buchenwald, 123.
121  Juda, Jantje Paganini, 196; Van der Zee, De gouden hoek van Buchenwald, 55.
122  Rijshouwer, Dagboek van Buchenwald, 17.
123  ’s Ochtends bevonden zich 7.203 mannen in het concentratiekamp. Door het overlijden van zes ge-
vangenen, het vertrek van vier gegijzelden en binnenkomst van elf nieuwe gevangenen, bedroeg ’s avonds 
het aantal 7.204 (archief Gedenkstätte Buchenwald, Weimar, Duitsland, Veränderungsmeldung K.L. Bu-
chenwald).
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Hoe beleefde Philip het nieuws van zijn vrijlating? Ruim twintig jaar later herin-
nerde hij zich: 

In de vroege morgen van de 20ste maart kwam Jo Juda (het kan ook een ander geweest 
zijn) mij roepen, daar mijn naam werd genoemd samen met die van professor Noorden-
bos, Wasser, de wethouder uit Utrecht en Haye uit Nederlands-Indië, welke laatste in die 
tijd al 28 kilo was afgevallen! Er werd geschreeuwd door een Duitser: ‘Vortmachen, Sie 
sind entlassen!’ Eigenlijk mag je daarna met niemand meer spreken. Even je boeltje inpak-
ken en dan weg! Aan de poort kreeg je dan nog te horen, dat je geen woord over het kamp 
mocht zeggen en dat velen, die nu in het kamp waren, daar teruggekomen waren door even 
iets te zeggen. Het was een gek gevoel een kaartje te krijgen naar Holland en in Enschede 
een auto te huren, die mij nog toevallig langs een op die dag plaatsvindende houtverkoop 
regelrecht naar huis bracht.124

 

124  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief). De namen van 
Haye en Wasser stonden niet op de lijsten van Hollandse personen die begin oktober 1940 waren gegij-
zeld. Volgens Rijshouwer ging het om Herman Waslander en Arnoud Cornelis Haijer (Rijshouwer, Dag-
boek van Buchenwald, 17). H.B.J. Waslander verbleef sinds 9 oktober 1940 in Buchenwald en was wet-
houder van de gemeente Utrecht namens de sdap (archief Gedenkstätte Buchenwald, Weimar, Duitsland, 
Konzentrationslager Buchenwald, Namentliche Liste der am 9. Oktober 1940 in das K.L. Buchenwald 
eingelieferten holländischen Häftlingen, Ordner 185, Seite 168; www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/ar-
chiefbank, geraadpleegd op 10 maart 2015). Haijer was in juli 1940 opgepakt (archief International Trac-
ing Service its, lists and registers of German concentration camp inmates, geraadpleegd via www.fold3.
com/document/233691066 op 9 april 2015).

Entlassungsschein.
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Voordat Philip vrijgelaten werd, kreeg hij in de Effektenkammer zijn spullen 
weer terug. Volgens Drees kreeg een gijzelaar daar ook een stuk ter tekening voor-
gelegd omtrent de verplichting niets te publiceren ten aanzien van het kamp.125 Phi-
lip kreeg een Entlassungsschein uit Buchenwald mee.126 Hij nam tevens het stukje 
stof mee met daarop zijn Haftnummer als aandenken aan zijn gevangenschap.127 
Blijkbaar had hij voldoende tijd gehad om dit van zijn kampkleding te verwijde-
ren. Philips vertrek leidde tot jaloezie bij zijn medegevangenen: ‘Als er één is die 
hier had moeten blijven, zou dat de baron moeten zijn (…) Die kerel heeft gvd nog 
nooit iets uitgevoerd’, tekende Juda uit de mond van een medegevangene op.128 

Volgens de familieverhalen had Philip de invrijheidstelling te danken aan zijn 
echtgenote Willie. Veel vrouwen van de gegijzelden hadden bij Rauter ‘gesoebat’ 
om hun mannen vrij te laten. ‘Willie daarentegen voelde, dat zij dat nooit moest 
doen, maar iets anders bedenken’.129 Willie stuurde, weer volgens de familieverha-
len, een brief naar Rauter met de strekking 

dat ik nooit politiek geïnteresseerd was geweest. Alleen humanitair ingesteld en zodoende 
Oostenrijkse en Hongaarse kinderen geholpen had na de eerste wereldoorlog en daarvoor 
naar Wenen en Budapest was gereisd. Dat zij niet inzag, waarom ik opgepakt was en dat zij 
aannam, dat hij, Rauter, het met haar eens zou zijn…….130

Mogelijk was het niet alleen het verzoek van Willie dat mede tot de vrijlating had 
geleid. In het archief van Buchenwald bevindt zich namelijk een vraag van prin-
ses Bona van Beieren, prinses van Savoyen, of Philip voor vrijlating in aanmerking 
zou kunnen komen. Hoe zij Philip kende, is niet duidelijk.131 Mogelijk ligt er een 

125  Drees, Een jaar Buchenwald, 129. Wie ook maar een woord losliet, liep gevaar opnieuw te worden 
gegijzeld. Bij terugkomst kreeg hij dan boven zijn driehoek een streepje. Dat stond voor een onverbeter-
lijke gevangene die voor de tweede maal in een concentratiekamp was geplaatst (ibidem, 153).
126  Familiearchief. Zie ook Drees, Een jaar Buchenwald, 136; Stappenbelt, Ommen onder kroon en 
kruis. Deel 2, 243.
127  De eerstvolgende gevangene die het nummer 2627 droeg, werd uit Buchenwald overgeplaatst naar 
het concentratiekamp Neuengamme. De vierde gevangene met hetzelfde nummer werd van Buchenwald 
overgeplaatst naar het concentratiekamp Mittelbau. De laatste tenslotte, een Poolse tuinman, arriveerde 
op 6 februari 1945 in Buchenwald (Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar, Duitsland, Databank Häft-
lingnummernkartei Buchenwald, Ns. 4 Bu). 
128  Juda, Jantje Paganini, 98. Juda vermeldt niet wie deze woorden sprak. 
129  Autobiografische notitie getiteld ‘Naar Buchenwald, 7 October 1940’ (familiearchief).
130  Idem. Een afschrift van de brief van Willie is niet aanwezig in het familiearchief, noch aangetroffen 
in het archief van het Nederlands Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies te Amsterdam. 
131  De Italiaanse Bona Marguerita prinses van Savoyen-Genua (1896-1971) trouwde in 1921 met prins 
Konrad Luitpold Franz Joseph Maria von Bayern (1883-1969) uit het Huis Wittelsbach. Hij was een 
kleinkind van keizer Franz Joseph i en keizerin Elisabeth van Oostenrijk. Gedurende de Tweede Wereld-
oorlog werkte prinses Bona als verpleegster. Noch zij, noch haar man hadden iets van doen met het nati-
onaalsocialisme of de Wehrmacht (M. Schad, Kaiserin Elisabeth und ihre Töchter (München 1997) 38-39; 
informatie gekregen van het Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Geheimes Hausarchiv op 17 februari 2009. Er 
is een foto in het archief aanwezig (Leopoldinische Bildersammlung M 42/10) van de prinses in haar rol als 
verpleegster). De dochters van Philip hadden, voor zover hen bekend, nooit haar naam horen noemen bin-
nen het gezin. Het Geheimes Hausarchiv kon geen band herleiden tussen Philip en prinses Bona van Bei-
eren, prinses van Savoyen. De toenmalige directeur van het archief stelde dat alle correspondentie van het 
huis Wittelsbach (waartoe Bona door haar huwelijk met Konrad Luitpold Franz Joseph Maria von Bayern 
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link via het Internationale Rode Kruis. De vraag van de prinses over de vrijlating 
van Philip was niet gedateerd. Waarschijnlijk richtte ze haar verzoek aan het Duit-
se Rode Kruis, want dat legde per brief op 8 april 1941 dezelfde vraag voor aan het 
Auswärtiges Amt in Berlijn. Op 24 mei 1941 kreeg het presidium van het Duitse 
Rode Kruis bericht terug dat Philip op 20 maart 1941 vrijgelaten was.132 

De rest van de oorlog bracht Philip op Eerde door. Kort na de bevrijding zou hij 
zeggen dat de innerlijke kracht die hij in het kamp voelde, bij thuiskomst weer weg 
vloeide omdat de kameraadschap en spanningen weg waren. Het duurde een tijd 
voordat hij zich weer thuis voelde in een wereld waar niet die innerlijke intensiteit 
van het concentratiekamp aanwezig was.133 Naast positieve ervaringen van saamho-
righeid kregen sommige gijzelaars last van psychische problemen veroorzaakt door 
allerlei irritaties.134 Hoe was Philip eraan toe? Zelf reflecteerde hij pas veel later, in 
de jaren zestig, op zijn periode van gevangenschap. Hij was toen al de zeventig ge-
passeerd en vond dat Buchenwald de moeite waard was geweest, als een soort van 
ervaring om vrij te komen van het fysieke ‘zelf’. Buchenwald leek hem de gelegen-
heid gegeven te hebben tot diepgaande bezinning, waarbij Krishnamurti als zijn 
leidsman had gefungeerd. 

behoorde) door de Gestapo bekeken werd. Geen van de familieleden zou derhalve vertrouwelijke infor-
matie als een vraag om vrijlating via de post versturen (informatie gekregen van G. Immler op 24 novem-
ber 2008). 
132  Archief Internationaler Suchdienst, Bad Arolsen, Duitsland, archiefnummer 127.
133  Genoteerd in een brief van Philip gedateerd 10 juni 1945 (familiearchief).
134  Blom, De gijzelaars van St. Michielsgestel en Haaren, 33-34.

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   267 18-07-19   15:22
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Na de capitulatie van Nederland in mei 1940 vormden enkele notabelen uit de ge-
meente Ommen op initiatief van burgemeester Nering Bögel een comité van aan-
beveling voor oorlogsslachtoffers.1 Het doel was om geld in te zamelen voor in-
woners van getroffen gebieden zoals Rotterdam, waar op 14 mei bijna de gehele 
historische binnenstad was vernietigd door een Duits bombardement. Ook Philip 
verbond zijn naam aan het comité.2 Half juli van dat jaar bevonden zich in Om-
men een paar honderd Duitse militairen die ingekwartierd werden in diverse ho-
tels, de eierhal en bij particulieren.3 De soldaten in de hal verhuisden na een week 
naar het nevengebouw van de Edith School, dat inmiddels door de bezetter was ge-
vorderd. Elke ochtend marcheerden de militairen door de straten van Ommen, vol-
uit hun strijdliederen zingend.4 

Eerde kreeg voor het eerst met oorlogsgeweld te maken toen Philip nog in Bu-
chenwald gevangen zat. In een knollenland nabij zijn woonhuis kwam een van de 
eerste bommen terecht die op Ommer grondgebied viel. Niemand raakte op die be-
wuste avond van 3 januari 1941 gewond.5 Eerde had in de jaren daarna weinig last 
van luchtaanvallen. De invloed van de bezetter op het dagelijks leven werd echter 
steeds meer merkbaar. Zo kondigde Seyss-Inquart medio juli 1942 de Metaalver-
ordening no. 79 af. Als gevolg daarvan moesten alle kerkklokken in Nederland in 
beslag genomen worden. Het was de bedoeling ze om te smelten voor hergebruik 
in de Duitse oorlogsindustrie. Ook de twee historische luidklokken van de Ne-
derlandse Hervormde kerk in Ommen werden meegenomen. Deze kerk kende 
een eeuwenlange verbondenheid met Eerde. De herenbank, statussymbool van het 
adellijke geslacht Van Pallandt van Eerde, bevond zich daar.6 Na afkondiging van 

1  Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 7 juni 1940. Naast Philips naam stond onder meer die 
van de joodse slager Vomberg. Hij kwam in 1943 in een concentratiekamp om het leven. We lezen ook de 
naam van tandarts Hagens. Hij werd in 1941 lid van de Waffen ss (Stappenbelt, Ommen onder kroon en 
kruis. Deel 1, 129-130).
2  Stappenbelt, Ommen onder kroon en kruis. Deel 1, 129-130.  
3  Ibidem, 133-134.
4  Idem.
5  Ibidem, 169. 
6  De lessenaar van de preekstoel in de kerk is vermoedelijk een geschenk van August Leopold van Pal-
landt van Eerde ter gelegenheid van zijn huwelijk met Anna Elisabeth van Haersolte in 1744. In de lesse-
naar van gegoten koper bevinden zich de wapens van de geslachten Van Pallandt en Van Haersolte. Ruim 
een eeuw later, in 1886, werd om de kerk een ijzeren hek geplaatst dat een geschenk was van Samuel Johan 
van Pallandt. Tot de restauratie in de jaren zestig van de twintigste eeuw stond in de kerk de herenbank 
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de maatregel besloot Philip zo snel mogelijk zijn beide dochters mee naar Ommen 
te nemen ‘om hen nog eenmaal te laten luisteren naar de klokken die twaalf uur 
sloegen’.7

In de stad was toen net het doek gevallen voor de Edith Stichting, Philips geestes-
kind.8 Hij had het zien aankomen.9 In de vergadering van 30 oktober 1941 had 
het bestuur van de stichting zich gebogen over de cijfers en geconstateerd dat het 
tot de zomervakantie 1942 mogelijk was om in financiële zin het hoofd boven wa-
ter te houden.10 Met name de exploitatie van het Edith Huis met de Edith School 
kostte handen vol geld. Ook al verliep de vergadering vrij somber, Philip had niets 
van zijn optimisme verloren. Hij hoopte dat er direct na de oorlog weer voldoen-
de inkomsten zouden komen. ‘Maar aangezien niemand weet, wanneer dit het ge-
val zal zijn, mogen we hier toch niet te vast op rekenen’, was de repliek van een an-
der bestuurslid.11 Vervolgens ging het alleen maar bergafwaarts. Philip stuurde op 
5 juni 1942 vanuit Den Haag nog een telegram aan de secretaresse van de stichting 
met de tekst: ‘Doe alles om schooltje te behouden door een laatste oproep aan alle 
ouders en ingezetenen’.12 Zelf wilde hij ƒ 250,– bijdragen. Het mocht niet baten, 
want op 10 juni 1942 trad de Edith Stichting in liquidatie. 

Een dag later nam de Nederlandse Volksdienst (nvd) bezit van de eigendommen 
van de stichting.13 De nvd was door de bezetter in juli 1941 opgericht naar voor-
beeld van de National Sozialistische Volkswohlfahrt in Duitsland. Het algemene 
doel was de verzorging van alle (Arische) Nederlanders. Door middel van collec-
tes en Duitse subsidies werd geld bij elkaar gebracht.14 De nvd was per gemeente 

van baron Van Pallandt van Eerde. De bank werd tijdens de restauratiewerkzaamheden overgebracht naar 
Eerde en daar opgeslagen in een oude boerderij. Toen die afbrandde, ging de herenbank verloren (pkn-
ommen.nl, geraadpleegd op 9 april 2015). 
7   Ongedateerde autobiografische notitie zonder titel (familiearchief). 
8   De stichting sloot voor de oorlog nog een hypothecaire lening af ter hoogte van ƒ 3.000,– met als on-
derpand de tien woningen van het Edith-Hof alsmede de erfpachten ervan (hco, inventaris van de archie-
ven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijssel 1811-1989, Hypotheekkantoor 
Deventer, deel 311, nummer 3).
9   Boekjaar 1 september 1940-31 augustus 1941, opgesteld door de accountant en penningmeester van de 
Edith Stichting, L.F. Voorwijk uit Amsterdam (archief hko). Louis Frederik Voorwijk (1886-1962) was 
de jongste broer van de vader van Willie.
10  Brief van E.M.W. Wildervanck de Blécourt-Bech (secretaris van de Edith Stichting) aan L.F. Voorwijk 
gedateerd 10 november 1941 (archief hko). Elisabeth (Betsy) Maria Wilhelma Bech (1912-2003) werd ge-
boren in het Deense Aarhus. Op 26 januari 1934 trad ze in Warnsveld in het huwelijk met Paulus (Paul) 
Wildervanck de Blécourt (1905-2000). Ze ging met haar man in Ommen wonen waar hij in de jaren 1934 
tot 1970 huisarts was (Het Vaderland van 26 januari 1934; Stappenbelt, Ommen onder kroon en kruis. 
Deel 1, 182-183). Zij volgde als bestuurslid A.F. Folkersma op die met zijn tweede echtgenote naar Put-
ten was verhuisd.
11  Brief van E.M.W. Wildervanck de Blécourt-Bech aan L.F. Voorwijk gedateerd 10 november 1941 (ar-
chief hko). 
12  Archief hko. 
13  De kassaldi (ƒ 157,06), de saldi bij de Rijkspostspaarbank (ƒ 54,65) en de Girodienst (ƒ 123,32) werden 
ook door de nvd overgenomen. De liquidatiedatum bleek uit een brief van 20 april 1949 van de Commis-
saris voor niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen (archief hko) en de akte inzake het rechtsherstel 
van 31 december 1949 (hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het ka-
daster in Overijssel 1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 311, nummer 3).
14  L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden. Deel 4: mei ’40-maart ’41, tweede helft (Den Haag 1972) 
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georganiseerd en de burgemeester werd gedwongen voorzitter te worden van de 
plaatselijke afdeling. De Ommer burgemeester Nering Bögel weigerde dit. Zijn ar-
gument was dat zijn werk het niet toeliet om zich voor 100% in te zetten voor de 
nvd. Wel zegde hij toe leden proberen te winnen als de Edith kleuterschool weer 
zou worden geopend. Dat zou lastig zijn omdat de bevolking de nvd het sluiten 
van de school verweet.15 Er zijn geen aanwijzingen dat de school in de oorlog weer 
open ging.

De exploitatie van Philips landgoed Eerde liet in 1942 een positief resultaat zien 
van bijna achtduizend gulden. De houtopbrengsten, pachten en huren hadden het 
tij van negatieve resultaten weten te keren.16 Gedurende de rest van de oorlog zou 
het landgoed uit de rode cijfers blijven. Het was voor Philip sinds zijn terugkeer 
op Eerde weer business as usual. Hij hield zich bezig met het beheer van zijn land-
goed en met zijn bestuursfuncties. Zo lang er vervoer mogelijk was, bezocht hij 
bestuursvergaderingen van Natuurmonumenten en Vogelbescherming die in het 
westen van het land gehouden werden.17 Maar hij deed tijdens de oorlogsjaren nog 
veel meer, zoals we later zullen zien. 

Ontwikkelingen op de Quakerschool Eerde

Op Eerde merkte ook de Quakerschool de gevolgen van de oorlog. Het leerlin-
genaantal liep terug omdat veel Joodse ouders Nederland en het quakerinternaat 
niet meer zagen als een veilige plek voor hun kinderen.18 Omdat er minder ruimte 
nodig was, liep de huurprijs die de quakers Philip betaalden terug.19 De school be-
gon wel meer Nederlandse kinderen te trekken, onder wie Philips dochters Erin en 
Irthe. De belangrijkste opdracht die de Quakerschool Eerde zichzelf stelde, bleef 
niettemin het geven van onderwijs aan Joodse kinderen uit Duitsland, ook om hen 
bescherming te bieden.20 Dat laatste doel werd voor een aantal kinderen helaas niet 
waargemaakt. Wat de kinderen te wachten stond, geldt als de zwartste bladzijde uit 
de quakergeschiedenis ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 

De eerste anti-Joodse maatregel die de Joodse kinderen op de school trof, ging in 
per 1 september 1941: zij mochten geen openbare en bijzondere scholen meer be-

681-686; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden. Deel 5: maart ’41-juli ’41, eerste helft (Den Haag 
1974) 424-425; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden. Deel 6: juli ’42-mei 43, eerste helft (Den Haag 
1975) 489-497.
15  Stappenbelt, Ommen onder kroon en kruis. Deel 1, 291-292.  
16  Gelders Archief, inventarisnummer 0920, Heidemij, Bedrijfsboekhouding, archieftoegang 31.168 
Landgoed Eerde, Ommen (Ph.D. baron van Pallandt van Eerde), 391 balansen, winst- en verliesrekenin-
gen 1942-1965.
17  Stadsarchief Amsterdam, 999 Archief Natuurmonumenten, inventarisnummer 1.1.1, vergaderstuk-
ken, 1.1.1.2 algemeen bestuur 1916-1974; archief Vogelbescherming te Zeist.
18  L. Jansen, ‘De Quakerschool Eerde tijdens de Tweede Wereldoorlog’ in: Haverkorn van Rijsewijk en 
Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 73.
19  De huurprijs bedroeg voor de oorlog ƒ 3.289,– en werd in oktober 1940 verlaagd tot ƒ 2.280,– (ibidem, 
26).
20  IJspeert, De Quakers, 46.

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   270 18-07-19   15:22



ontwikkelingen op de quakerschool eerde 271

zoeken en moesten ondergebracht worden in Joodse scholen waar ze alleen maar 
door Joodse leerkrachten mochten worden onderwezen. Weigering om de maatre-
gel op te volgen, zou hebben betekend dat de Quakerschool gesloten moest wor-
den.21 De achttien Joodse leerlingen betrokken vervolgens de Eerder Esch, de villa 
die Philip al eerder in huur had afgestaan aan de quakers. Op het kasteel bleven de 
niet-Joodse leerlingen met hun leraren achter. Op 30 maart 1943 kregen de Joodse 
leerlingen te horen dat Overijssel Jodenvrij gemaakt zou worden en dat zij zich in 
Vught moesten melden.22 Van de achttien leerlingen zouden veertien de oorlog niet 
overleven.23 

De Quakerschool werd na het vertrek van de Joodse leerlingen voortgezet op 
het kasteel totdat de bezetter het eind 1943 vorderde. Daarna trokken de leerlingen 
en leerkrachten in de Eerder Esch. Er waren nog negentien leerlingen en een paar 
leraren. Zestien kinderen woonden intern. De villa was aan de kleine kant, maar 
een groter gebouw was er niet te vinden. Tijdens een vergadering van de financiële 
commissie op 27 januari 1944 werd overlegd of de school door moest gaan. De ou-
ders van de overgebleven leerlingen waren hier voor. Toch moest de school nood-
gedwongen voorlopig sluiten in september 1944 toen een leraar voor Duitse mili-
taire dienst opgeroepen werd.24 De Quaker Landbouwschool bleef wel de gehele 
oorlog open en zorgde voor voldoende voedsel op Eerde.25 Philip verhuurde De 
Esch vervolgens aan een aantal families onder wie de gezinnen van de directeuren 

21  Jansen, ‘De Quakerschool Eerde tijdens de Tweede Wereldoorlog’ in: Haverkorn van Rijsewijk en 
Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 83-84. Volgens historica Lieke Jansen is er tot op de dag 
van vandaag nog discussie of het sluiten van de school niet beter geweest was. Onderzoek van de histo-
ricus Joep Schenk toont aan dat geen enkele school in Nederland naar aanleiding van de verordening uit 
protest sloot. Verder waren de mogelijkheden tot onderduiken in september 1941 nog weinig ontwikkeld 
(Schenk, In stilte getuigen, 48).
22  Een van de leerlingen, Klaus Seckel (1928-1945), hield een dagboek bij en noteerde daarin dat alle leer-
lingen met de grootste rust van het bericht kennis namen. ‘Die Stimmung war selten so gut, hier im Hause, 
wie in diesen Tagen, alle sind nett und kameradschaftlich und hilfsbereit’ (K. Seckel, W.E.A. Hermans en 
M.R. Bonnermann, Die Tagebücher des Klaus Seckel. Das letzte Stückchen Eerde (Assen 1961) 101. Zie 
ook www.wikiwand.com/de/Quäkerschule_Eerde).
23  Jansen, ‘De Quakerschool Eerde tijdens de Tweede Wereldoorlog’ in: Haverkorn van Rijsewijk en 
Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 87-90; Schenk, In stilte getuigen, 55-56; IJspeert, De 
Quakers, 46-47. Volgens de historicus Schenk bepaalden een zekere naïviteit van de quakers, praktische 
moeilijkheden en de wil tot behoud van de enige Quakerschool op het continent het lot van de kinderen 
(Schenk, In stilte getuigen, 86). Op 28 mei 1999 werd op de westelijke oever van de gracht van Eerde een 
klein monument geplaatst met daarop de namen van alle veertien leerlingen van de Quakerschool die om-
kwamen in de Tweede Wereldoorlog. 
24  Jansen, ‘De Quakerschool Eerde tijdens de Tweede Wereldoorlog’ in: Haverkorn van Rijsewijk en 
Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 100-101. De voorlopige sluiting betekende dat de leerlin-
gen de school moesten verlaten. De Nederlandse leerlingen keerden naar huis terug. De anderen hadden 
het veel moeilijker en verlieten de school na een geïmproviseerd Oxford-eindexamen (J. Haverkorn van 
Rijsewijk, ‘De samenleving op Quakerschool Eerde 1934-1945’ in: Haverkorn van Rijsewijk en Mörzer 
Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 55. In de jaren 1934-1944 bezochten 454 leerlingen de school: 288 
jongens en 166 meisjes (Kuipers, ‘Quakerschool of Landerziehungsheim in ballingschap’ in: Haverkorn 
van Rijsewijk en Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 163). Na de bevrijding zou de school 
heropend worden.
25  Jansen, ‘De Quakerschool Eerde tijdens de Tweede Wereldoorlog’ in: Haverkorn van Rijsewijk en 
Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 87-90; Schenk, In stilte getuigen, 59.
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van de Quakerschool.26 Hij eiste wel van de quakers dat ze betaalden voor repara-
ties aan de villa, die het gevolg waren van het gebruik door de school.27 

Kasteel Eerde gevorderd

Op 30 november 1943 kreeg Philip opdracht om per 15 december 1943 het kasteel 
te ontruimen. De bezetter wilde geëvacueerde schoolkinderen van de Hitlerjugend 
uit Osnabrück in het kasteel onderbrengen. Hun school was door de geallieerden 
gebombardeerd en de Duitsers zochten een vervangend gebouw.28 Het schoolmeu-
bilair en keukengerei moesten blijven. Philip liet de antieke inboedel via boeren-
wagens uit de omgeving wegvoeren. De gobelins gingen in eerste instantie naar het 
Rijksmuseum en later naar grotten in Limburg.29 Het oude familiezilver begroef hij 
in de grond dichtbij zijn bungalow. Het gezin bleef wel met het zilverbestek eten, 
maar de grotere stukken zoals kandelabers en een volumineus zilveren dienblad ver-
dwenen onder de grond. Toen de bezetter koperwerk ging vorderen, begroef Phi-
lip dat ook in de grond.30 De uitgebreide tuinen voor groente en fruit van de school 
werden eveneens door de Duitsers in beslag genomen.31 Ook de auto van Phi-
lip viel ten prooi aan de vordering, of zoals hij het zelf zei: ‘ontdekt en gestolen’.32 

De Hitlerjugend betrok eind 1943 het kasteel en vertrok weer in september 1944. 
Vervolgens kwamen er uit het westen gevluchte nsb-families te wonen, later ge-
volgd door medewerkers van de Grüne Polizei en de sa. Daarna vonden zo’n twee-
honderd gevangen Russen er tijdelijk onderdak.33 Juist toen de bezetter bezig was 

26  Sinninghe Damsté-Hopperus Buma, Erin, 30-31. 
27  iisg, archief Religieus Genootschap der Vrienden, bespreking van de financiële commissie op zater-
dag 10 april 1943.
28  Gesprekken met de oudste dochter in 2005. Toen Philip het kasteel voor de intrek van de Duitsers in 
orde liet maken, constateerde hij de nodige schade aan meubelen. Hij eiste hiervoor een schadevergoeding 
van de Quakerschool. De schoolleiding was het niet eens met zijn eis, omdat hij zelf nooit aan het verzoek 
van de school tegemoet had willen komen om de kostbare stukken op te bergen. Bij de vordering van het 
kasteel bleek dit opeens wel te kunnen. Daarnaast vond de school het niet correct om in een tijd van hoge 
prijzen een schadevergoeding te eisen. Philip kreeg het voorstel om de verbeteringen die de school had 
aangebracht als compensatie te laten dienen. Er was een zwembad aangelegd, een gymzaal gebouwd en het 
pand had een nieuwe cv-ketel gekregen. Omdat de schoolleiding vooral graag in vrede met Philip wilde 
leven en op het kasteel terugkeren als de Duitsers weg waren, besloot ze Philip toch een vergoeding te be-
talen (Jansen, ‘De Quakerschool Eerde tijdens de Tweede Wereldoorlog’ in: Haverkorn van Rijsewijk en 
Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 99).
29  Gesprekken met de oudste dochter in 2005. 
30  Sinninghe Damsté-Hopperus Buma, Erin, 32. Toen Philip na de oorlog het zilver en koper weer had 
opgegraven, bleek dat de drukinkt van de krant waarin het grote zilveren dienblad was verpakt, zich in 
het zilver had gevreten. Hij liet het blad restaureren, maar er bleven  afdruksels van letters te lezen (idem).
31  Stappenbelt, Ommen onder kroon en kruis. Deel 2, 88-90.
32  Overgenomen uit een brief van Philip gedateerd 10 juni 1945 die hij stuurde aan vrienden en beken-
den (familiearchief en hco, archief kasteel Eerde bij Ommen deel ii 1553-1932, toegangsnummer 217.2, 
inventarisnummer 118bis).
33  Tussen de gevangenen en de beide dochters van Philip kwam een contact tot stand dat liep via de slot-
gracht. Tijdens de winter van 1944-1945 kon daarop geschaatst worden. Vanaf de gracht ontstond een 
ruilhandel: de gevangenen maakten uit hout allerlei speelgoed dat ze aan een touwtje lieten zakken. Erin 
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het kasteel in te richten voor de nationale Volkswohlfahrt rukten de geallieerde 
Canadezen op.34 In allerijl verlieten ze het kasteel, waarna het leeg kwam te staan. 
Toen de bezetter definitief vertrokken was, mocht Philip zijn kasteel nog niet bin-
nen. Eerst moesten leden van de Binnenlandse Strijdkrachten het kasteel inspecte-
ren.35 Zij zagen dat het pand in de laatste anderhalf jaar van de oorlog zwaar te lijden 
had gehad. Ramen en deuren waren kapot. In de pannen zaten etensresten waaraan 
muizen en ratten zich te goed hadden gedaan. Philip kreeg het bericht dat de eeu-
wenoude zetel van de adellijke familie Van Pallandt van Eerde op een stal leek.36

’t Weversnest

Naast zijn bovengrondse bezigheden ging Philip vanaf 1942 een rol vervullen in 
‘ondergrondse’ netwerken. Al voor de oorlog kwam hij in contact met Anne Mac-
laine Pont (1916-1969), de dochter van een borstelfabrikant uit Bilthoven.37 Ze 
woonde in Zwolle in huis bij Harro Bouman, de juridisch adviseur van Philip, 
toen ze eindexamen deed aan het Christelijk Lyceum in Zwolle in 1937.38 Volgens 
de historicus Bert Jan Flim raakten Philip en Maclaine Pont ‘zeer bevriend’.39 Hij 
sprak met twee nichtjes van haar, die zich herinnerden dat Maclaine Pont in haar 
jeugd menigmaal bij Philip logeerde.40 De jonge vrouw studeerde bij het uitbreken 

en Irthe namen dat speelgoed in ontvangst en gaven in ruil daarvoor onder meer brood terug (Stappenbelt, 
Ommen onder kroon en kruis. Deel 2, 244).
34  J.C.F. Last, Aan de bronnen van het verzet: de strijd der gemeente Ommen tegen de Duitse overheer-
sing, 1940-1945 (Amsterdam 1945) 24a. De Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (nsv) was werkzaam op 
sociaal gebied bijvoorbeeld voor moeders en jonge kinderen. Wanneer een Nederlandse vrouw een bui-
tenechtelijk kind verwachtte van een Duitse militair, kon de aanstaande moeder vanaf de zomer van 1942 
een beroep doen op de hulp van de nsv (De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 1, voorspel, 562; 
deel 5, eerste helft, 247; deel 6, eerste helft, 489). 
35  Last, Aan de bronnen van het verzet, 24a.
36  Aanduiding ‘stal’ overgenomen van Jef Last (idem).
37  B.J. Flim, Omdat hun hart sprak. Geschiedenis van de georganiseerde hulp aan Joodse kinderen in Ne-
derland, 1942-1945 (Kampen 1996) 50; Willem Pieter Maclaine Pont (1885-1958) trouwde op 20 novem-
ber 1913 met Anna Wilhelmina Stork (1888-1973). Het echtpaar kreeg vier kinderen: drie zonen en een 
dochter die zij Anne (Anna) noemden. Zie Nederland’s Patriciaat 75 (1991) 270 (Maclaine Pont) en Ne-
derland’s Patriciaat 10 (1919) 377 (Stork).
38  Hendrik Jan (Harro) Bouman werd in 1896 geboren als zoon van een Groningse huisarts. Zijn maat-
schappelijke loopbaan als jurist begon hij rond 1920 in de praktijk van een oom in Zwolle. In 1926 nam 
hij diens advocatenpraktijk over. Een jaar later trouwde hij met Catharina Annette Jacoba Hofstede Crull 
(1898-1989), telg uit een vooraanstaande Twentse familie (W. van der Veen, ‘Carina en Harro Bouman. 
Bijzonder echtpaar op Koestraat 18’ in: Zwols Historisch Tijdschrift 22:1 (2005) 4-34, aldaar 9 en 13). Fei-
telijk waren er geen directe familiebanden tussen Bouman en Maclaine Pont. Hofstede Crull was echter 
eerder getrouwd met Charles Stork, een broer van de moeder van Anne (Nederland’s Patriciaat 12 (1921) 
252-253). Flim spreekt van Bouman als een aangetrouwde oom (Flim, Omdat hun hart sprak, 49). 
39  Flim, Omdat hun hart sprak, 50.
40  De twee nichtjes zijn Ankie (Anna) Stork en Annemieke (Anna Wilhelmina) de Wit (e-mail van 
B.J. Flim van 26 juni 2015). De vader van Ankie Stork, Charles Stork (1885-1966), was een broer van zo-
wel de moeder van Annemieke de Wit als de moeder van Anne Maclaine Pont. Voor een beknopte stam-
boom van de familie Stork zie Scholten, Horizon City, 98-99. Volgens Ankie Stork onderhielden de 
ouders van  Mac laine Pont contacten met Philip en Willie. Mogelijk kwam een ontmoeting met Anne Mac-
laine Pont langs deze weg tot stand (gesprek met mevrouw A. Stork op 1 september 2015). In de logeer-
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van de oorlog kunstgeschiedenis aan de universiteit van Utrecht. Tijdens de oor-
log maakte ze deel uit van de inner circle van het Utrechts Kindercomité, opgericht 
door Utrechtse studenten, dat vanaf het voorjaar van 1942 Joodse kinderen hielp 
vluchten uit Amsterdam.41 Volgens ooggetuigen bracht Maclaine Pont in de zomer 
van 1942 Philip op de hoogte van het bestaan ervan en dacht Philip met haar mee als 
zij onderduikadressen zocht.42 Ook zegde hij toe enkele Joodse kinderen te willen 
verbergen op zijn landgoed.43 Hij bracht Maclaine Pont vervolgens in contact met 
een bekende uit zijn scoutingnetwerk: de Haagse Adri (Adriana Henriëtte Elisa-
beth Susanne) Knappert (1904-1991).44 Zij woonde op Eerde in ’t Weversnest, een 
woning die ze van Philip huurde.45

Toen de bezetter in september 1941 de padvinderij verbood, kwam Knappert 
– mogelijk op voorstel van Philip – naar Eerde. Ze hoopte dat ’t Weversnest haar 
een bron van inkomsten kon verschaffen als zomerhuis. Die opzet slaagde, maar 
langzaam maar zeker kwamen er minder toeristen en steeds meer Joodse kinderen, 
eerst als gewone gasten, maar toen op 3 mei 1942 de Jodenster werd ingevoerd, als 
onderduikers.46 Vervolgens ging Knappert, met medeweten van Philip, fungeren 
als onderduikadres voor Joodse kinderen. Ze wilde bij voorkeur jongens opvan-
gen, met wie ze binnen de padvinderij de meeste ervaring had. Het hoofd van het 
Utrechts Kindercomité, Jan Meulenbelt (1921-2011), wist haar ervan te overtuigen 
ook meisjes onderdak te geven. In ’t Weversnest woonden ongeveer tien kinderen 
variërend in leeftijd van zes tot dertien jaar. Knappert, die veel ervaring had met 
scouting, onderwees ze in moed, uithoudingsvermogen, overleven en respect voor 
de natuur en de naasten.47

kamer van de bungalow van Philip en Willie hing een grote foto van Krishnamurti (gesprek met mevrouw 
J. Haverkorn van Rijsewijk op 23 oktober 2018).
41  Flim, Omdat hun hart sprak, 31-92, 172-196 en 364-365. De andere leden van de inner circle wa-
ren Hetty Voûte, Frits Iordens, Ger Kempe, Jan Lubberhuizen, Rut Matthijsen en Jan Meulenbelt. Het 
Utrechts Kindercomité wierf door het land verspreid adressen hoewel ze het werk het liefst dicht bij huis 
hielden. Het hoge aantal van 124 adressen (35 procent) in de provincie Utrecht was hiervan het gevolg. 
De overige 65 procent lag verspreid over geheel Nederland met uitzondering van Drenthe en met een uit-
schieter in Overijssel waar de studente Ankie Stork werkzaam was (ibidem, 401).
42  Flim, Omdat hun hart sprak, 67; e-mail van B.J. Flim van 26 juni 2015; gesprek met mevrouw A. Stork op 
1 september 2015. Zie ook db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4043307, ge-
raadpleegd op 9 april 2015. Flim kreeg de informatie van Hetty Voûte (1918-1999), een van de andere leden 
van de inner circle van het Utrechts Kindercomité en destijds biologiestudente in Utrecht. Voor Hetty  Voûte 
zie K. Krediet, ‘Voûte, Henriette’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, geraadpleegd op 28 au-
gustus 2015 via resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/VouteHetty [28/08/2015].
43  Gesprek met mevrouw A. Stork op 1 september 2015. 
44  Adri Knappert was een cursusleidster binnen de padvinderij, had in die hoedanigheid de hele wereld 
gezien en leerde Philip zeer waarschijnlijk langs deze weg kennen (Flim, Omdat hun hart sprak, 263).
45  Ibidem, 74. ’t Weversnest dankte de naam aan Nerah, de vrouw van een Franse bosarbeider op Eer-
de genaamd Pierre. Zij was geboren in voormalig Nederlands-Indië en haar moeder was bevriend met de 
moeder van Willie. Nerah kwam op een gegeven moment onder de hoede van de moeder van Willie, die 
haar als een soort van halfzusje beschouwde. Nerah woonde in het huis en weefde, hetgeen de naam ver-
klaart (informatie van de oudste dochter uit 2009). 
46  B.J. Flim, Onder de klok. Georganiseerde hulp aan joodse kinderen (Amsterdam 2012) 39.
47  db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4043307, geraadpleegd op 9 april 
2015; Flim, Omdat hun hart sprak, 191-196.
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In de zomer van 1943 maakte Knappert kennis met een andere belangrijke con-
tactpersoon van het Utrechts Kindercomité, Ankie (Anna) Stork (1921-2015) uit 
het gelijknamige Overijsselse patriciërsgeslacht. Zij was een nicht van Maclaine 
Pont.48 Zij coördineerde in die tijd de contacten namens het comité met de on-
dergedoken Joodse kinderen en volwassenen in Overijssel. Ze bracht ook Jood-
se kinderen naar ’t Weversnest.49 In de herinneringen van Stork waren het er een 
zestal.50 Het succesvolle netwerk rond de Joodse onderduikers op Eerde had een 
keerzijde: het begon de aandacht te trekken. De situatie werd gevaarlijk geacht en 
daarom moest Knappert begin 1944 van Eerde vertrekken. 

Een van de Joodse onderduikkinderen was Yehudi Lindeman (1938). Hij raakte 
in het najaar van 1942 gescheiden van zijn familie. Over zijn onderduiktijd op Eerde 
herinnerde hij zich dat de kinderen veel in de natuur waren en daar van alles leerden 
over planten, bomen, paddenstoelen, bloemen en vogels. Het leerproces ging aan 
de hand van kinderliedjes. Er werd aan spoorzoeken gedaan en de kinderen kregen 
Engelse les. De oudste meisjes gingen regelmatig spelen met de dochters van Phi-
lip. Ze vertelden dan over een pony waar ze van Erin, de oudste dochter, op hadden 
mogen rijden.51 In 1992 keek Lindeman met Knappert terug op de onderduikperi-
ode. Zij vertelde hem dat Philip haar raadsman was, alles wist van wat er speelde en 
bij de onderduik betrokken was.52 Dit bevestigde ook de eerdergenoemde Stork.53 

Maclaine Pont had ondertussen de rechtenstudent Frits (Herbert) Iordens (1919-
1944) leren kennen, de zoon van een Arnhemse bankdirecteur en tevens prominent 
lid van het Utrechts Studenten Corps.54 Hij werd overgehaald om lid te worden 
van het Utrechts Kindercomité en zocht in Arnhem en omstreken naar onderduik-
adressen. Na zich eerst op het kinderwerk te hebben toegelegd, begonnen Maclaine 
Pont en Iordens zich na de zomer van 1943 vooral bezig te houden met het onder-
brengen van neergeschoten geallieerde piloten. Daartoe werd een escape line naar 
België opgezet waarheen zij de geallieerde piloten vervoerden.55 De Belgische en 
Franse ondergrondse bewegingen zorgden er vervolgens voor dat de mannen naar 
onbezet gebied gebracht werden. Deze vorm van verzet sloot beter aan bij de drang 
van Maclaine Pont en Iordens naar actie.56 Ze trokken zich langzaam maar zeker te-
rug uit het kinderwerk.57 Philip was van deze ontwikkeling op de hoogte, zoals we 
later zullen zien.

48  Stork slaagde in 1942 voor de hbs en ging vervolgens in Utrecht sociale geografie studeren. Vanaf het 
moment dat de universiteit van Utrecht werd gesloten, in het najaar van 1943, ging zij werk doen namens 
het Utrechts Kindercomité (gesprek met mevrouw A. Stork op 1 september 2015). Voor het operatiege-
bied van Ankie Stork in de jaren 1943-1945 zie Flim, Omdat hun hart sprak, 275.
49  Gesprek met mevrouw A. Stork op 1 september 2015.
50  Met dank aan W.H. Stork-Schmidt die het gedeelte van de levensschets van Ankie Stork dat betrek-
king had op ’t Weversnest ter inzage gaf. De levensschets dateert van 2007.
51  Gesprek met Y. Lindeman op 11 juni 2009. 
52  Idem.
53  Gesprek met mevrouw A. Stork op 1 september 2015.
54  Flim, Omdat hun hart sprak, 48-49; Scholten, Horizon City, 329-347 en 359-386.
55  Flim, Omdat hun hart sprak, 174.
56  Idem.
57  Ibidem, 257.
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Op 2 maart 1944 werd Iordens in het Belgische Hasselt door de bezetter ontdekt 
toen hij piloten wegbracht. Bij zijn vluchtpoging werd hij doodgeschoten. Mac-
laine Pont, die kort daarvoor met hem was getrouwd, kwam de klap nooit te boven 
en stopte met het verzetswerk.58 Na de oorlog werd Iordens op verzoek van Mac-
laine Pont en met goedkeuring van Philip herbegraven op Eerde, aan de oever van 
de Regge.59 Leeser beitelde in de plaat op de keisteen die op het graf geplaatst is de 
personalia van Iordens en de laatste regels van het sonnet Le dormeur du val (de 
slaper in het dal) van Rimbaud. Vrij vertaald: ‘hij slaapt in de zon, rustig, de hand op 
de borst, hij heeft twee rode gaten in de rechterzij’.60

Jeugdwerkkamp en Kamp Erika

Na het verbod op de padvinderij in 1941 vorderde de bezetter alle eigendommen 
van de groepen. De padvindersboerderij aan de Koesteeg in Ommen, tot 1935 ei-
gendom van Philip, kreeg door inbreng van de Ommer burgemeester Nering Bögel 
een nieuwe bestemming. In april 1941 ging er een landbouwopleidingskamp, ook 
wel jeugdkamp genoemd, van start met als doel de jeugdwerkloosheid te verminde-
ren. Zo’n jeugdwerkkamp was geen nieuw fenomeen in Ommen. Het eerste vond 
plaats in oktober 1935 op het landgoed Eerde, georganiseerd door de Centrale voor 
de Werklozenzorg.61 Philip was een groot voorstander van deze vorm van jeugd-
werk en bij de officiële opening van het jeugdwerkkamp hield hij een vurig be-
toog.62 Hij sprak over de goede resultaten die sinds 1935 waren bereikt. Die had hij 
met eigen ogen waargenomen, want een deel van de praktische opleiding vond bij 
hem om de hoek plaats.63 Dat was ook nu weer het geval. De theoretische kant van 
de opleiding kregen de jongens in de padvindersboerderij. Nog maar enkele maan-
den na de start moest de groep echter plaatsmaken voor de kaderschool voor de 
Nationale Jeugdstorm, de enige door de Nazi’s toegelaten Nederlandse jeugdorga-

58  Ibidem, 261; Het huwelijk van Anne Maclaine Pont en Frits Iordens werd voltrokken door Geert 
Lubberhuizen, een ander lid van de inner circle van het Utrechts Kindercomité (Scholten, Horizon City, 
360).
59  Interview met mevrouw A. Stork op de website verzet.library.uu.nl/display.php?5; Flim, Omdat hun 
hart sprak, 48, 49, 51-53, 58, 60, 64-65, 70-71, 87-89, 134, 172-179, 183-190, 193-195, 257, 261-263, 292, 
364-365, 401, 427 en 433. 
60  H. Konijnenberg in Hammer Historie, ongedateerd. Zie ook: Flim, Omdat hun hart sprak, 261; Jan-
sen, ‘De Quakerschool Eerde tijdens de Tweede Wereldoorlog’ in: Haverkorn van Rijsewijk en Mörzer 
Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 89. 
61  Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 23 mei 1941. 
62  Agrarisch Nieuwsblad van 24 mei 1941.
63  Nieuwsblad van het Noorden van 23 mei 1941; Agrarisch Nieuwsblad van 24 mei 1941. Andere aan-
wezigen bij de opening waren onder meer Frens, de rentmeester van Philip, en Hermans, de directeur van 
de Quakerschool. Burgemeester Nering Bögel was niet aanwezig (Agrarisch Nieuwsblad van 23 mei en 
24 mei 1941). Het kamp ging in april 1941 van start, ruim voor de officiële opening in mei. De Leeuwar-
der Courant van 28 mei 1941 meldde dat de jongemannen onder leiding van de heer Van der Heijde uit 
Joure in de kwekerij van Philip onderricht kregen. Mogelijk gaat het hier om de rozenkwekerij. Zie ook de 
Delftse Courant van 24 mei 1941.
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nisatie.64 Het landbouwopleidingskamp vertrok naar het voormalige sterkamp, dat 
in vruchtgebruik was van de Eerde Stichting maar feitelijk eigendom was van Phi-
lip.65 Na afloop van het jeugdkamp kreeg het voormalige sterkamp een geheel an-
dere bestemming, dat van strafkamp. 

In het najaar van 1940 besloot Generalkommissar zur besonderen Verwendung 
F. Schmidt tot liquidatie van alle zogeheten ongewenste, volksvijandige organisa-
ties. De verzegeling en inbeslagname van goederen kwam onder verantwoording 
van de ss-er Werner Schwier, hoofd van het Referat Internationale Organizatio-
nen.66 De maatregel had directe gevolgen voor het voormalige sterkamp. Na de vor-
dering kwamen hier medewerkers van de Opbouwdienst te wonen, een voorloper 
van de Arbeidsdienst (Reichsarbeitsdienst) die in 1933 door de nazi’s in Duitsland 
was opgericht om de jeugd en jong volwassenen voor het nationaalsocialisme te 
winnen.67 Nadat Seyss-Inquart op 23 mei 1941 ook in Nederland een Arbeidsdienst 
instelde, ter vervanging van de Opbouwdienst, kreeg Ommen als eerste gemeen-
te een afdeling van ongeveer honderd mannen binnen zijn grenzen. Zij werden in 
het voormalige sterkamp ondergebracht.68 De mannen mochten uitsluitend werk-
zaamheden verrichten die anders niet zouden worden uitgevoerd. Zo werd er op 
Eerde specifiek gewerkt aan het egaliseren van ruim drie hectare bos, het rooien van 

64  H. Eefting, De bijzondere rechtspleging, 1944-1952. Rampzalige gevolgen voor politieke delinquen-
ten en collaborateurs (Soesterberg 2007) 28-30. Een van de oprichters en leider van de nsb, Anton Mussert 
(1894-1946), stond in 1934 aan de basis van de Jeugdstorm. Deze jeugdbeweging werd door de bezetter 
getolereerd als een soort vervanging van de padvinderij. Omdat scouting vooral was gebaseerd op de En-
gelse cultuur werd zij als vijandig gezien. De Jeugdstorm was een voorportaal voor militaire training om 
uiteindelijk als volwaardig militair mee te doen in het Duitse leger. In augustus 1941 ging de afdeling Om-
men van de Jeugdstorm van start. Er gaven zich 24 jongens en meisjes op. Zij kregen de beschikking over 
de inmiddels gevorderde Ada’s Hoeve, plus veertig hectare bos en weide in afwachting van de verdere uit-
breiding van de Jeugdstorm. De jongeren kregen op 6 juni 1944 bezoek van Mussert (Leeuwarder Cou-
rant en Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 8 juni 1941; Stappenbelt, Ommen onder kroon en 
kruis. Deel 1, 231; Eefting, De bijzondere rechtspleging, 13-28).
65  Agrarisch Nieuwsblad van 22 september 1941. Zie ook het Agrarisch Nieuwsblad van 9 augustus 1941 
en de Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van dezelfde datum. Voor het uitbreken van de Twee-
de Wereldoorlog hadden de quakers in het voormalige sterkamp een tijdelijk kamp ingericht voor legale 
Joodse vluchtelingen zonder ouders (Jansen, ‘De Quakerschool Eerde tijdens de Tweede Wereldoorlog’ 
in: Haverkorn van Rijsewijk en Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 71-72; De Jong, Het Ko-
ninkrijk der Nederlanden, deel 1, 491).
66  G. Veldman, Knackers achter prikkeldraad. Kamp Erika bij Ommen, 1941-1945 (Utrecht 1993) 13. 
Zie ook: B. Heyl, De vijf concentratiekampen in Nederland 1940-1945. Het vergeten hoofdstuk (Nieu-
werkerk aan de IJssel 1998) 25-45; M.J.M. de Haan, ‘Een nieuwe tijd? 1900-1950’ in: Ten Houten, Van de 
Sande, De Haan, Van den Brand, Gevers, Mensema, Bonneke, Harel, Meijer en Liagre, Vrijmetselaren, 
351-390, aldaar 386-387. De auteur noemt Schwier een barbaarse crimineel.
67  De bezetter wilde in Nederland naar Duits voorbeeld een verplichte Arbeidsdienst instellen als in-
strument voor het (her)opvoeden van het Nederlandse volk op nationaalsocialistische basis. Om zo min 
mogelijk weerstand op te roepen, gebeurde de invoering geleidelijk. Seyss-Inquart en Schmidt grepen de 
demobilisatie van het Nederlandse leger aan om een overgangsfase, in de vorm van de Opbouwdienst, te 
creëren. De Opbouwdienst trad op 15 juli 1940 in werking. Meer dan duizend beroepsofficieren, kadet-
ten en adelborsten, achthonderd reserveofficieren, vijftienhonderd beroepsonderofficieren en zo’n negen-
honderd beroepssoldaten meldden zich er vrijwillig voor aan (De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, 
deel 6, eerste helft, 497-514; www.gahetna.nl, geraadpleegd op 4 mei 2015).
68  Ibidem, 188.
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stobben, het graven van sloten en het aanleggen van brandgangen en wegen. Werk-
zaamheden waar Philip als landgoedeigenaar direct bij gebaat was. De eerste groep 
van de Arbeidsdienst was tevens de laatste.69  

Daarna nam Schwier de controle over het voormalige sterkamp over.70 Hij gaf 
het als naam Arbeitseinsatzlager Erika vanwege zowel de heide die het kamp om-
gaf als het destijds populaire, gelijknamige Duitse soldaten(mars)lied.71 Als La-
gerführer werd de in Amsterdam geboren voormalige politieagent Karel Lodewijk 
Diepgrond aangesteld. Een van zijn eerste taken was het aannemen van perso-
neel.72 Schwier breidde het kamp uit en liet een groot deel van de omringende bo-
men kappen. Daarna liet hij het terrein omheinen.73 Voor de inrichting van het 
kamp werd maar liefst ƒ 150.000,– uitgetrokken, hoofdzakelijk afkomstig uit de li-
quidatie van Joodse verenigingen en stichtingen.74 Kampcommandant Schwier liet 
de dagelijkse leiding over aan Lagerführer Diepgrond, die met zijn gezin in een wo-
ning op het kampterrein woonde. 

In de zomer van 1942 kreeg kamp Erika van Seyss-Inquart een definitieve be-
stemming: een gevangenenkamp voor mannen die door de Nederlandse justitie 
– vooral voor economische delicten – veroordeeld waren. Zij hadden clandestien 
geslacht of hielden zich bezig met sluikhandel.75 Officieel ging het justitie- of ge-
vangenenkamp open op 22 juni 1942. De eerste gevangenen kwamen al op 19 juni 
binnen.76 Vanaf medio juli kwamen ook gevangenen naar het kamp die vanwe-
ge diefstal, heling en verduistering veroordeeld waren. Na augustus van hetzelfde 
jaar werden ook ‘zware’ jongens naar Ommen gebracht met een veroordeling voor 
moord, mishandeling met de dood ten gevolge of doodslag. Opvallend was het gro-
te aantal mannen dat vanwege een zedenmisdrijf werd opgesloten.77 

Om het groeiende aantal gevangenen te kunnen herbergen, werden barakken bij-
gebouwd.78 De gevangenen kregen de bijnaam knackers hetgeen zoveel als luis, 
onwaardig, lastig dier of parasiet betekende. De meesten moesten in Duitsland 
werken, maar sommigen bleven in de buurt van Ommen om bosarbeid te verrich-
ten of boeren in de omgeving te helpen met het aardappels rooien. Mishandelingen 
door de bewakers waren aan de orde van de dag en de gevangenen moesten onmen-

69  Ibidem, 285.
70  Wormgoor, Ommen op de drempel van de moderne tijd, 129. Deze voormalige paardenslager had zich 
in de jaren 1930 aangesloten bij de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (nsdap).
71  Stappenbelt, Ommen onder kroon en kruis. Deel 1, 210-214. Zie ook: Veldman, Knackers achter prik-
keldraad, 17 en De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 5, eerste helft, 419 en 421. 
72  Veldman, Knackers achter prikkeldraad, 17.
73  Ibidem, 419.
74  De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 5, eerste helft, 421; J.A.M.C. Hilbrink, De Onder-
grondse. Illegaliteit in Overijssel 1940-1945 (Den Haag, 1998) 214. 
75  Veldman, Knackers achter prikkeldraad, 36-40. 
76  Ibidem, 41.
77  Ibidem, 43.
78  In de periode van juni tot oktober 1942 kwamen er meer dan 2.300 gevangenen in het kamp. Het aan-
tal bewakers nam toe tot 250 (Stappenbelt, Ommen onder kroon en kruis. Deel 1, 287-290). Veldman stelt 
dat het gevangenenregister op 30 november 1942 een aantal van 2.851 vermeldde. Er waren 251 bewakers 
in dienst (Veldman, Knackers achter prikkeldraad, 46).
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selijk hard werken met soms de dood tot gevolg.79 De wantoestanden in Kamp 
Erika eindigden eind mei 1943. Toen verlieten de gevangenen op commando van 
Seyss-Inquart het kamp.80 Zij werden elders ondergebracht.

Nadien huisvestte kamp Erika ‘asocialen’ en weigeraars van de Arbeitseinsatz.81 
Voor de laatstgenoemde groep werd een doorgangskamp ingericht. De ‘asocialen’ 
kregen onderdak in een afzonderlijke afdeling: het strafkamp.82 Tegen hen werd 
minder bruut opgetreden dan tegen de eerdere justitiële gevangenen. Ze werden 
bij binnenkomst niet meer kaalgeschoren, op zondag werd een kort familiebezoek 
toegestaan en er mocht post verstuurd en ontvangen worden. Toen het kamp in het 
najaar van 1944 onder toezicht kwam van de Ordnungspolizei, functioneerde het 
inmiddels uitsluitend als strafkamp. De gevangenen waren voor het grootste deel 
afkomstig uit de wijde omgeving van Ommen.83 Ze waren gearresteerd door de Si-
cherheitspolizei of door de knokploeg van kamp Erika. Die was berucht en bestond 
uit ongeveer vijftien geselecteerde bewakers. Ze terroriseerden de omgeving onder 
leiding van Schwier.84 Pas met het naderen van het einde van de oorlog namen de 
mishandelingen in het kamp en daarbuiten af.85 Philip heeft zich in zijn autobio-
grafische notities nooit uitgelaten over de ontwikkelingen op zijn landgoed. De 
gebeurtenissen waren voor Krishnamurti de aanleiding nooit meer een voet in het 
voormalige sterkamp te zetten.

Onderduikers op Eerde en hongerwinter

Vanaf 1943 stelden Philip en Willie hun huis en de directe omgeving ervan open 
voor onderduikers die buiten het zicht van de bezetter en de knokploeg van  Schwier 
wisten te blijven. Eerst kwam het gezin van de broer van Willie naar Eerde. Haar 
broer, die reserveofficier was, dook hier onder en de rest van het gezin woonde 
bovengronds in een huis op het landgoed. Gedurende de laatste zeven maanden 

79  Voor een uitgebreide beschrijving van de mishandelingen zie onder meer Veldman, Knackers achter 
prikkeldraad, 47-61 en Heyl, De vijf concentratiekampen in Nederland 1940-1945, 31-36. Na het vertrek 
van de gevangenen kwam voor een periode van acht dagen een groep studenten in het kamp. Ze hadden 
geweigerd de loyaliteitsverklaring, die nodig was om verder te studeren, te tekenen. De 3.700 studenten 
die wel aan de door Rauter afgekondigde verplichting wilden voldoen voor een inzet in Duitsland, werden 
ook tijdelijk ondergebracht in kamp Erika. Het was alleen niet berekend op zoveel personen. Tientallen 
tenten, gebruikt tijdens de sterkampen, werden op het terrein opgezet.
80  Voor getuigenverslagen zie onder meer: K. Seinen (samensteller), L. de Jong en D. van den Dool, Ne-
derland Gedenk. Gedenkboek van het Nederlandse concentratiekamp ‘Erika’ te Ommen (De Krim 1946).
81  Veldman, Knackers achter prikkeldraad, 87.
82  Ibidem, 95.
83  Ibidem, 103. Zij waren gearresteerd wegens ontduiking van de Arbeitseinsatz, het overtreden van dis-
tributiewetten, verboden radiobezit en illegaal werk.
84  Ibidem, 104.
85  In januari 1945 werd Kamp Erika door geallieerde vliegtuigen beschoten. Daarbij vielen drie doden en 
vijftien zwaargewonden. De bewakers keerden steeds vaker niet terug van verlof of namen de vlucht. In de 
nacht van 4 op 5 april 1945 moesten de gevangenen in de richting van Hoogeveen marcheren. Na twee da-
gen bereikte men het einddoel: kamp Westerbork. Bij controle bleek dat een groot aantal gevangenen on-
derweg was gevlucht. De rest werd een paar dagen later, op 10 april 1945, bevrijd (idem). 
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van de oorlog kreeg hij gezelschap van 
de Amerikaanse boordschutter William 
(Bill) Hammer. Diens vliegtuig stortte op 
11 september 1944 in Dalfsen neer.86 Na 
enig dwalen kwam hij terecht op Eerde. 
Daar trof hij eerst een van de pachters, die 
vervolgens naar Philip ging om zijn komst 
te melden. Volgens bronnen van de Om-
mer amateurhistoricus Stappenbelt, zou 
Philip hebben gezegd: ‘laat de vlieger maar 
komen, ik weet wel een route om hem ver-
der te brengen’.87 Stappenbelt bevestigt 
hiermee het vermoeden dat Philip op de 
hoogte was van de escape line naar België 
waarheen Maclaine Pont en Iordens neer-
gehaalde geallieerde piloten vervoerden. 
De vluchtlijn was echter niet meer bruik-
baar vanwege verraad eerder dat jaar. 

Ondanks de risico’s die eraan verbon-
den waren, besloten Philip en Willie de 
geallieerde piloot zelf te verbergen. Ham-
mer en de broer van Willie zaten onder 

een schuur in de directe nabijheid van de houten bungalow. Deze schuur werd ge-
bruikt voor de bijenspullen en de grotere landbouwgereedschappen. Het had een 
uitgegraven ‘benedenverdieping’, in de familie aangeduid als ‘hol’.88 Er was een 
elektriciteitsvoorziening via een bovengrondse draad, die vanuit de zitkamer van 
Willie liep. Over en weer werd met lichtsignalen gecommuniceerd.89 De onder-
grondse ruimte had verwarming: een uitklapbaar, Amerikaans model broodrooster 
dat aan het plafond hing. De onderduikers hadden een radio die aan de verplichte 
inlevering was ontkomen, zodat ook Philip en Willie op de hoogte konden blijven 
van het nieuws.90 Op het plafond waren landkaarten aangebracht om het verloop 
van de oorlog inzichtelijk te maken. Onder het naastgelegen kippenhok was even-

86  Stappenbelt, Ommen onder kroon en kruis. Deel 2, 162-163. Het vliegtuig van Hammer kwam in aan-
raking met een ander geallieerd jachtvliegtuig. De piloot van dit vliegtuig, John Lougheed, overleed en 
werd op 13 september 1944 begraven op de begraafplaats aan de Hardenbergerweg in Ommen. Op 13 de-
cember 1945 werd zijn stoffelijk overschot herbegraven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.
87  Ibidem, 162. Bij het citaat dat Stappenbelt aanhaalde, stond niet vermeld of hij Philip persoonlijk hier-
over sprak of dat hij de informatie kreeg van Willie en/of haar dochters. 
88  Gesprek met de beide dochters op 5 juni 2008.
89  Idem. 
90  In de periode van 2 tot en met 11 juni 1943 moesten alle radio’s uit de kom van Ommen en uit alle 
buurtschappen worden ingeleverd. Waarschijnlijk werd een relatief groot aantal van 485 stuks ingeleverd 
omdat een Duitsgezinde P.T.T.-ambtenaar uit Ommen bij de inzameling betrokken was. Daarnaast werd 
het register van de radioverkoper J. Steen uit Ommen in beslag genomen waarin alle door hem verkochte 
radio’s stonden geregistreerd (Stappenbelt, Ommen onder kroon en kruis. Deel 2, 36).

De bij Philip en Willie ondergedoken 
Amerikaanse boordschutter W. Hammer 
(archief fam. Stegeman, Den Ham).
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eens een hol uitgegraven waar de mannen zich konden verstoppen voor het geval de 
Duitsers op hun zoektocht naar onderduikers honden meebrachten en het hol in de 
schuur zouden ontdekken. Wie verwachtte een tweede hol zo dicht hij het eerste, 
was de gedachte in de familie.91 

Voor een van de huishoudelijke hulpen hielden Philip en Willie de onderduikers 
goed verborgen. Zij kreeg pas na het einde van de oorlog van hun bestaan te horen, 
ook al had ze wel enig vermoeden. Er  kwam altijd veel melk naar het huis, meer 
dan nodig was. Er werd ook heel veel boter gekarnd.92 De inwonende hulp wist wel 
van de onderduikers af.93 Tegen het einde van de oorlog werd de situatie voor de 
beide onderduikers gevaarlijker, toen Duitse officieren regelmatig in de tuin van 

91  Gesprekken met de oudste dochter in 2005. Een dergelijke constructie kwam meer voor, zoals in 
Harfsen. De onderduikers bij de desbetreffende boerderij waren echter minder gefortuneerd. Zij kwamen 
om doordat leden van de sd een handgranaat in het lege hol gooiden. De onderduikers zaten in het naast-
gelegen hol en stierven (Hilbrink, De Ondergrondse, 260).
92  Gesprek met M. Kamphuis-Drent op 26 mei 2005. Zij werkte voor het gezin in de jaren 1943-1947.
93  Gesprek met I. Moser-aan ’t Rot op 16 januari 2008.

Dankbetuiging van generaal 
Eisenhower. 
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Philip en Willie kwamen. De bezetter legde in de buurt een groot munitiedepot 
aan. De commandant daarvan pochte dat er genoeg springstof opgeslagen lag voor 
een ‘jaartje vechten’.94 Achteraf gezien leverde de Duitse aanwezigheid voor Voor-
wijk en Hammer geen gevaar op. Na de bevrijding kreeg Philip een bedankbrief-
je met een certificaat van generaal Eisenhower (1890-1969), opperbevelhebber van 
de geallieerde strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij bedankte Philip 
voor het verlenen van onderdak aan een neergeschoten gunner (boordschutter).95

In september 1944 zag het er naar uit dat een snelle opmars van de geallieerden 
door Frankrijk en België ook zou leiden tot een snelle bevrijding van Nederland. 
Na de bevrijding van Antwerpen op 5 september 1944 zonden de bbc en Radio 
Oranje optimistische berichten uit. De geallieerden zouden de Nederlandse grens 
overschreden hebben. Later bleek dit bericht niet te kloppen. Niettemin kwam Ne-
derland in een bevrijdingsroes die de geschiedenis inging als ‘dolle dinsdag’. Door 
het mislukken van de geallieerde luchtlandingen in Arnhem, later die maand, duur-
de de Duitse bezetting ten noorden van de grote rivieren uiteindelijk nog maanden. 
Vele Nederlanders gingen met name in het laatste half jaar van de oorlog en voor-
al in de grote steden een winter tegemoet waarin een groot gebrek aan voedsel en 
brandstof heerste. Duizenden mensen kwamen om.96

In vergelijking met het westen van Nederland, was op Eerde geen gebrek aan 
eten. Philip en Willie konden daardoor mensen helpen die kwamen foerageren. 
Het waren vooral inwoners van Rotterdam, die via een nicht van Willie wisten 
dat ze op Eerde terecht konden.97 Philip en Willie kregen er ook meer onderdui-
kers bij die door de bezetter werden gezocht. Allereerst de Zwolse advocaat Bou-
man, de juridisch adviseur van Philip. Hij kon bovengronds leven omdat hij een 
vervalst paspoort had.98 Hij sliep in het logeerhuisje dat in de tuin van de bunga-
low stond.99 Om zijn onderduiktijd nuttig te besteden, gaf Bouman les aan een 

94  Last, Aan de bronnen van het verzet, 10c. De Duitse commandant had opdracht het Lager op te blazen 
bij een eventuele aftocht. Toen de commandant bij het vertrek op een knopje drukte om een ontploffing tot 
stand te brengen, gebeurde er helemaal niets. Vanuit de omgeving was namelijk een boer met zijn knecht, 
ondanks de landmijnen die overal tussen de bomen lagen, het bos in gegaan om de elektrische draden door 
te knippen. Na de oorlog bleek dat er kanonskogels, mitrailleurs, geweren en granaatwerpers lagen, ge-
noeg om een kleine privé-oorlog mee te voeren. De opruiming geschiedde op initiatief en onder leiding 
van de Binnenlandse Strijdkrachten. Volgens verzetsstrijder Last was de hele gemeente Ommen na veer-
tien dagen munitievrij (ibidem, 19a en 19b). Het was een wat optimistische opvatting die hij in de nadagen 
van de oorlog noteerde. Volgens Stappenbelt duurde het tientallen jaren voordat de munitie definitief was 
opgeruimd. Bij de bevrijding van Eerde lagen er landmijnen, zestien bommen, ongeveer anderhalf miljoen 
patronen, twee raketten, luchtafweerprojectielen, vele projectielen van vijf tot en met vijftien centimeter en 
pantservuisten, goedkope Duitse antitankwapens (Stappenbelt, Ommen onder kroon en kruis. Deel 2, 215).
95  Gesprek met de beide dochters op 31 maart 2008. De brief is geschonken aan het Streekmuseum in 
Ommen. In het familiearchief bevindt zich wel het certificaat dat Philip van generaal Eisenhower na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog ontving. 
96  Zie onder meer L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 10b: het laatste jaar ii, eerste helft 
(Den Haag 1981) 160-279 en 742-747.
97  Gesprek met de beide dochters op 5 juni 2008. De nicht was Nan (F.A.) Stephan. Haar moeder en Willie’s 
moeder waren zusters.
98  Idem.  
99  Idem. Zelf noemde Bouman zijn logeerplek een ‘prieel’ met dunne, houten wandjes (Van der Veen, 
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groepje van zeven kinderen, onder wie de beide dochters van Philip.100 De kinde-
ren kregen les in de eetkamer van de houten bungalow van Phillip en Willie. Bou-
man vond het een plezierige tijdbesteding.101 Daarnaast las hij uit Philips biblio-
theek boeken en dichtbundels van de Nederlandse schrijvers Gorter, Leopold, 
Adwaita (pseudoniem van de dichter Dèr Mouw) en Roland Holst, de Franse 
schrijver Gide en de Engelse schrijvers Huxley en Shakespeare.102 Op Eerde zat 
ook de schrijver Jef C.F. Last (1898-1972) ondergedoken, een bekende van Gide. 
Zijn vrouw Ied woonde er al eerder omdat zij voor de Quakerschool werkte.103 
Last was aan het einde van de oorlog actief als officier bij de Binnenlandse Strijd-
krachten in de omgeving van Ommen. Een andere onderduiker was Bram (Abra-
ham Cornelis) de Villeneuve (1923-onbekend).104 Hij was bevriend met Edie, de 
oudste dochter van Philips zuster Connie, en kwam eind 1944 op Eerde aan. Hij 
was tijdens een razzia in Den Haag opgepakt en vervolgens vrijgelaten.105 Tij-
dens zijn onderduik op Eerde gaf hij dansles aan het groepje kinderen dat thuis 
les kreeg.106 Sommige onderduikers kwamen uit Philips padvindersnetwerk, zoals 
de vrouw en beide kinderen van Adrianus Everhardus (‘Pom’) van Voorthuisen 
(1899-1980).107 

Op een gegeven moment waren de beschikbare huizen in de nabijheid van Phi-
lips bungalow bezet. Daarom woonde het gezin van de Haagse architect Jan (Ho-
ratius) Albarda (1910-1993) en de in Bandoeng geboren Elske van der Veen (1909-
2003) in het bijenhuisje. ’s Nachts sliepen ze in Philips caravan, die er in de buurt 

‘Carina en Harro Bouman. Bijzonder echtpaar op Koestraat 18’ in Zwols Historisch Tijdschrift 22:1 (2005) 
4-34, aldaar 24).
100  Deze kinderen waren de beide dochters van Philip, de zoon van Titus Leeser, de dochter en zoon van 
Werner Hermans (de directeur van de Quakerschool) en de zoon en dochter van Pom van Voorthuisen 
(een bekende van Philip uit de padvinderij) die tijdelijk op het landgoed woonden. Erin was met haar veer-
tien jaar de oudste (gesprek met de beide dochters op 5 juni 2008).
101  Brief van Bouman aan Philip gedateerd 21 januari 1945 (familiearchief).
102  Van der Veen, ‘Carina en Harro Bouman. Bijzonder echtpaar op Koestraat 18’ in Zwols Historisch 
Tijdschrift 22:1 (2005) 4-34, aldaar 23.
103  Josephus Carel Franciscus Last kwam uit een gegoede burgerlijke familie met wortels in voormalig 
Nederlands-Indië. In 1923 trouwde hij met Ied (Ida) ter Haar (1893-1982), dochter van een rector van een 
gymnasium te Delft. Samen kregen ze drie dochters. In 1925 kreeg Last een functie bij de toen opgerich-
te culturele organisatie van de sdap en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, het Instituut voor 
Arbeiders Ontwikkeling (IvAO). In 1930 nam hij afscheid van de sdap en sloot zich aan bij het Natio-
naal Arbeids Secretariaat (nas). Met zijn vrouw Ied maakte Last zich verdienstelijk in het ontwikkelings-
werk, in volkshuizen en in tehuizen voor moeilijk opvoedbare kinderen. Een jaar later kwam het tot een 
breuk waarna zijn literaire activiteiten het belangrijkst werden. Eind 1932 werd Last lid van de Commu-
nistische Partij in Nederland (cpn). Tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) vocht hij aan het front. 
In 1938 zegde hij zijn lidmaatschap van de cpn op en was gedurende de Tweede Wereldoorlog actief in 
de illegaliteit. Hij was biseksueel en stond mede aan de wieg van de emancipatoir-homoseksuele Shake-
speareclub, de voorloper van het coc (R. Wester op hdl.handle.net/10622/ccab39E4-1830-493C-85ba-
0791F9ec293C, geraadpleegd op 6 juni 2015; Hilbrink, De Ondergrondse, 214-215; W. Schenkeveld, 
Haar, Ida ter in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, geraadpleegd via resources.huygens.knaw.nl/
vrouwenlexicon/lemmata/data/TerHaar [17/11/2014] op 8 juni 2015). 
104  Nederland’s Adelsboek 46 (1953) 113. 
105  Brief van Connie aan Philip gedateerd 24 december 1944 (familiearchief).
106  Gesprek met de beide dochters op 5 juni 2008. 
107  Idem.

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   283 18-07-19   15:22



284 xi eerde en ommen

stond.108 Albarda kwam uit een rood gezin en was een zoon van staatsman J.W. Al-
barda, voorman van de sdap en minister in de Nederlandse regering in balling-
schap.109 Van der Veen kwam uit een filosofisch, esoterisch nest. Ze bezocht de 
sterkampen, nam actief deel aan dansvoorstellingen tijdens het kamp en maakte er 
kennis met Philip.110 Ze raakte ook bevriend met een zus van de moeder van Wil-
lie.111 De Albarda’s beschouwden Philip en Willie als ‘goede vrienden’.112 Na de 
oorlog ontwierp Albarda het oorlogsmonument in Zwolle met een bronzen beeld 
van een knielende mannenfiguur gemaakt door Leeser en teksten van Victor van 
Vriesland.113 

Daarnaast gaf Philip hulp in natura aan hongerlijdende bekenden in het westen, 
zo blijkt uit bewaard gebleven brieven. Bijna iedereen die hij met etenswaren hielp, 
wilde hem ervoor betalen. Het is onbekend of hij betalingen aannam. Philip be-
waarde de brieven vermoedelijk omdat er beschrijvingen van de ontberingen in ge-
noemd stonden. Deze informatie verwerkte hij kort na de oorlog in een brief aan 
bekenden. Ze vertellen iets over de contacten die hij in de oorlog onderhield. Een 
van de brievenschrijvers was de astroloog Jac.J. Mieremet (1906-1967) uit Amster-
dam. Mieremet gaf voor de oorlog lezingen over astrologie, het wereldgebeuren en 
de tijdgeest.114 Daarnaast voerde hij de redactie van het tijdschrift Astrologische We-
reldschouw, maandblad voor astrologie en aanverwante wetenschappen.115 Uit de 
brieven van Mieremet aan Philip, blijkt dat Philip hem eind november 1944 vroeg 
om de transits – de loop van de hemellichamen door ons zonnestelsel – voor 1945 
te berekenen en de tijden aan te geven dat de werkingssfeer aanwezig was.116 Phi-
lip kon het zijn schoonvader niet meer vragen. Monchâtre was in 1941 overleden.117 

108  Informatie gekregen van K. Sandford-Albarda in juni 2011. Zij is een dochter van Jan en Elske Al-
barda. 
109  Molema en Leemans, Jan Albarda en De Groep van Delft, 12. Albarda studeerde aan de Technische 
Hogeschool van Delft waar hij zijn toekomstige vrouw leerde kennen. Na zijn afstuderen in 1937, werkte 
hij enkele jaren bij J.J.P. Oud (1890-1963), lid van de kunstbeweging ‘De Stijl’ en voorvechter van moder-
ne architectuur. Daarna werkte Albarda zo’n dertig jaar als zelfstandig architect (ibidem, 69 en 95-107).
110  Ibidem, 19-20; informatie gekregen van K. Sandford-Albarda in juni 2011. 
111  Ibidem, 223 en 229; e-mail van K. Sandford-Albarda op 18 juni 2011. 
112  Ibidem, 221.
113  Het monument verbeeldt een mens die zich weer opricht nadat er veel leed is geweest. Door naar 
de toekomst te kijken, krijgt hij weer levensmoed. Het monument is gedeeltelijk omgeven door een lage 
muur die symbool staat voor weerstand (ibidem, 294-297; www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonu-
menten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/874). 
114  Het Vaderland van 21 september 1936. Jac.J. Mieremet was de zoon van de in Wassenaar geboren mag-
netiseur en wichelroedeloper J.G. Mieremet (zie Kloosterman, Wetenschap van gene zijde, 157 en 161).
115  Het tijdschrift verscheen voor het eerst in januari 1937 en ieder nummer opende met een astrologi-
sche beschouwing over de toestand in de wereld en de vooruitzichten. Verder werden horoscopen be-
sproken van landen, politici, staatshoofden en leden van koninklijke huizen in binnen- en buitenland 
(T.W.M. van Berkel op www.nostradamusresearch.org/nl/wo2/willigen-1940.htm, geraadpleegd op 8 juli 
2015; Het Vaderland van 3 december 1939; De Sumatra Post van 1 juni 1940; Fotocollectie van Het Leven 
(1906-1941) op www.geheugenvannederland.nl met de zoekingang ‘astroloog Mieremet’).
116  Brief gedateerd 13 december 1944 (familiearchief).
117  In de nacht van 9 op 10 november 1941 overleed Philips schoonvader op 60-jarige leeftijd. Hij had 
een longziekte waarvan men dacht dat het tuberculose was. Het stoffelijk overschot van Monchâtre werd 
op 15 november gecremeerd te Westerveld, nabij Velsen, in die tijd het enige crematorium in Nederland 
(archief Centraal Bureau voor Genealogie, overlijdensadvertentie, registratienummer vfadnl094794-1; 
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Eigenlijk vroeg hij om een soort van voorspellende astrologie. Philip stuurde hem 
roggemeel, waar Mieremet hem in een volgende brief voor bedankte.118 De astro-
loog had bij meer mensen een verzoek om voedsel gedaan. Philip was de enige die 
gereageerd had.119

Vanuit Utrecht stuurde de psycholoog Tenhaeff ook een verzoek om etenswa-
ren.120 Hij schreef dat hij voor de oorlog contact had gehad met een helderziende 
vrouw, die hem toen een periode van ontberingen voorspeld had en vroeg of Phi-
lip nog ervaringen met helderzienden had. Ook van magnetiseur D. Riem uit Den 
Haag kreeg Philip een verzoek om pakketjes met eten. Riems behandelingen had-
den hem genezen van een zeer hardnekkige zenuwontsteking aan zijn rechter-
been.121 Tot slot verzocht Philips zuster Connie om aardappelen, rogge, eieren en 
boter te sturen. Toen ze eind november 1944 dit verzoek deed, woonde ze niet 
meer op Duinrell. Het huis en het landgoed waren gevorderd en inmiddels flink 
beschadigd.122 Connie woonde met haar kinderen nog wel in Wassenaar. Ze had 
twee van haar personeelsleden moeten ontslaan. Een van hen had ongevraagd ei-
eren, boter en spek naar een familielid gebracht.123 De ander had al haar juwelen 
gestolen, die ze inmiddels deels terug had gekregen. Connie had wel een paar per-
soneelsleden voor de huishouding kunnen aanhouden. Haar beide dochters kook-
ten nu om beurten. Dagelijks kwamen er kinderen uit Rijswijk, Voorburg en Den 
Haag om aardappels of brood vragen. Dinsdags en vrijdags kwam er een arm meis-
je bij het gezin eten.124

De meeste brieven die uit de laatste oorlogsmaanden bewaard bleven, zijn van de 
hand van Mona Winter (1918-1968), woonachtig in Amsterdam.125 Zij was volgens 
de oudste dochter waarschijnlijk een van de ‘vriendinnetjes’ van haar vader.126 Zoals 

gesprek met de beide dochters op 31 maart 2008; ‘Enige kennisgeving’ in De Telegraaf van 11 november 
1941. De crematie vond plaats ‘na aankomst van de trein van 13.46’).
118  Brief gedateerd 18 januari 1945 (familiearchief).
119  Idem.
120  Brief gedateerd 8 januari 1945 (idem).
121  Autobiografische notitie getiteld ‘Dr. Gillingham en D. Riem’ (idem).
122  Brief van Connie van Zuylen van Nijevelt-van Pallandt gedateerd 30 november 1944 (idem). Ze 
schreef: ‘Duinrell looks awful now they have torn the silk from the wall in the drawing room, broken 
glasses, windows, also some window frames etc. The worst is that they won’t give it free, as it is sperge-
bied and they don’t use it any more. They had a bewaker in the house but he had his leg smashed from a 
land mine and now no one is in. Now they have promised to have it properly closed (…) It is awful but 
they have laid landmines in the pines up till the duinsloot. After the war I will never be sure that they have 
 taken them all away!!’
123  Idem. 
124  Brief van Hugo van Zuylen van Nijevelt, de zoon van Connie, aan Philip gedateerd 13 december 1944 
(idem).
125  Mona Winter was een dochter van Hendrik Winter (1877-onbekend) uit Amsterdam en Anna Catha-
rina Keen (1879-onbekend) uit Den Haag. Het paar trouwde in 1917 te Bandoeng waar Hendrik Winter 
werkte als agent van de Nederlands Indische Escompto Maatschappij. Deze onderneming was in 1859 in 
Batavia opgericht en gold als een van de drie bankondernemingen in voormalig Nederlands-Indië. Vanaf 
1910 tot 1960 zat het Nederlandse hoofdkantoor aan de Keizersgracht in Amsterdam. Mona Winter werd 
in Amsterdam geboren waar het gezin zich in mei 1919 permanent vestigde (Stadsarchief Amsterdam, per-
soonskaart en bevolkingsregister).
126  Gesprekken met de oudste dochter in 2005 en op 16 juni 2008. Philip ontmoette regelmatig in zijn 
ogen interessante vrouwen in de trein en knoopte dan een gesprek aan. Hij nodigde ook wel eens spontaan 
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we nog zullen zien, voelde Philip zich aangetrokken tot jonge vrouwen. Soms ont-
stond van zijn kant een gehechtheid, maar die was niet zo groot dat hij bereid was 
uit zijn huwelijk te stappen. De contacten pasten binnen de ‘vrije liefde’ van Philip 
en Willie. Winter was ongehuwd en zou dat haar leven lang blijven. In de oorlog 
werkte ze vermoedelijk in het Gemeentemuseum van Amsterdam.127 Uit de brieven 
blijkt dat Philip haar meestal iedere week een brief stuurde, soms vaker. Zijn brie-
ven bleven niet bewaard, maar uit de antwoorden van Winter valt op te maken dat 
Philip haar meermalen vroeg naar Eerde te komen. Daar was voldoende te eten en 
het was er veiliger dan in Amsterdam.128 Ze ging niet op zijn verzoeken in. Philip 
stuurde haar ongevraagd pakketjes met onder meer rogge en honing. Over een ver-
goeding repte ze niet. In haar brief van 14 februari 1945 vraagt Winter of Philip de 
vrouwen die de brief komen brengen wil helpen met foerageren: ‘Je hebt een poos 
geleden eens gezegd, dat ik gerust iemand naar je toe mocht sturen (…) Zou jij ze 
nu wat willen helpen met onderdak en adressen e.d.? Als ze in het wilde weg moe-
ten gaan boeren aflopen, duurt alles zo lang en ze moeten, tevens met het oog op de 
oorlogshandelingen, zo spoedig mogelijk weer terug’.129 Latere brieven bleven niet 
bewaard. Hoe het ging met het contact tussen Philip en Winter na afloop van de 
oorlog, is niet bekend.

Laatste oorlogsmaanden op Eerde

Begin april 1945 rukten geallieerde troepen op richting Ommen. De Duitse bezet-
ter werd steeds nerveuzer.130 Vele Duitse soldaten passeerden Eerde vanuit het zui-
den op fietsen. Dat waren damesfietsen zonder banden en met slingerende wielen. 
Het ratelen was al vanuit de verte te horen. ‘What a contrast to how they marched 
into Holland five years ago!’, was Philips schampere commentaar in een van zijn 
autobiografische notities uit die tijd.131 Op 6 april 1945 bevrijdden Canadese troe-
pen Den Ham en Eerde.132 Het goede nieuws belde Philip door aan burgemeester 
Nering Bögel van de nog bezette stad Ommen. Deze vertelde op zijn beurt dat een 
grote groep Duitse soldaten, mogelijk op doortocht, in de stad was aangekomen. 
Philip had de beschikking over een fiets en ging naar Den Ham om het bericht door 

een onbekende uit om naar Eerde te komen. Soms nam iemand die uitnodiging aan. Als Philip het bezoek 
bij nader inzien toch minder interessant vond dan kwam het regelmatig voor dat hij het huis verliet en er 
alleen op uittrok. De gaste liet hij dan achter bij zijn echtgenote Willie.
127  Stadsarchief Amsterdam, persoonskaart. 
128  Brieven gedateerd 21 oktober 1944, 13 november 1944, 5 december 1944 en 14 februari 1945 (fami-
liearchief).
129  Familiearchief.
130  Ongedateerde autobiografische notitie zonder titel (idem).
131  Idem.
132  Het ging om het Canadese verkenningsregiment xii Manitoba Dragoons. Het was een eenheid met 
alleen wielvoertuigen, meer berekend op snelheid en waarneming dan op vuur- en slagkracht. Voor een 
beschrijving van de gevechten op 6 april 1945 zie Stappenbelt, Ommen onder kroon en kruis. Deel 2, 244-
255.
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te geven aan het Canadese verkenningsregiment. Het had tot gevolg dat het verken-
ningsregiment niet verder naar Ommen oprukte.133 

Eerde werd een soort van niemandsland. Philip bleef in contact met de bevelheb-
ber van de Canadese troepen en fungeerde als intermediair tussen hem en de burge-
meester van Ommen. Hij reed niet alleen op de fiets, maar soms ook ‘on the top of 
those high armoured cars.134 Pas vijf dagen na Eerde werd Ommen bevrijd door de 
Canadese infanterie.135 De oorlog was voorbij. Philip kon geen woorden vinden om 
uit te drukken hoe hij zich voelde: ‘That feeling of liberation, after so much perse-
cution, can hardly be expressed’.136 

Over de rol van Philip in de illegaliteit in Ommen en omgeving is tot nu toe wei-
nig naar buiten gekomen. In de omvangrijke studie naar de illegaliteit in Over-
ijssel tijdens de Tweede Wereldoorlog van de historicus Coen Hilbrink komen 
we zijn naam niet tegen.137 Wel noemt Hilbrink de Ommer huisarts Wildervanck- 
de Blécourt, de Ommer burgemeester Nering Bögel en twee edelen – L.H.A. ba-
ron van Boetzelaer en S.W.A. baron van Voërst van Lynden, de burgemeester van 
Gramsbergen – en hun rol in het verzet in Overijssel.138 Ook lezen we over de 
schuilplaats voor Joodse onderduikers en neergehaalde bemanningsleden van geal-
lieerde vliegtuigen bij kasteel Rechteren.139 

Zonder twijfel was Philip een van de naamloze deelnemers aan de illegaliteit in 
Overijssel. Hij maakte deel uit van, wat Hilbrink noemt, een ‘sociaal-maatschap-
pelijk complex waarin door de illegaliteit een beroep gedaan kon worden zon-
der daarin beschaamd te worden’.140 Illegale werkers als Anne Maclaine Pont en 
Adri Knappert konden op Philips hulp rekenen. Mensen uit zijn woonomgeving 
konden bij hem aankloppen als een geallieerde soldaat bij hen om hulp had ge-
vraagd. Met weerzin zag Philip dat Ommen tijdens de bezetting uitgroeide tot een 
centrum van nationaalsocialistische activiteit. De bezetter vorderde zijn eigendom-
men als het sterkamp en het kasteel Eerde plus de padvindersboerderij en Ada’s 
Hoeve. Daarnaast had de nsb vrij veel aanhang onder boeren, die hoopten aan 
Duitsland te kunnen leveren.141 

133  Ibidem, 244.
134  Brief van Philip gedateerd 10 juni 1945 (familiearchief; hco, archief kasteel Eerde bij Ommen deel ii 
1553-1932, toegangsnummer 217.2, inventarisnummer 118bis).
135  Ommen werd bevrijd door de Black Watch van de 2e Canadese infanterie divisie (Stappenbelt, Om-
men onder kroon en kruis. Deel 2, 255). De bevrijding werd uitbundig gevierd. In een brief gedateerd 10 
juni 1945 die Philip stuurde aan vrienden en bekenden schreef hij: ‘some weeks we have had dances and 
fetes, often nearly every night, until late in the morning. Erin, who is 14 now, was allowed to join us and 
she is having the time of her life. She has had lessons in Jeep-riding, while Irthe, who is 12, may go along 
too’ (familiearchief).
136  Brief van Philip gedateerd 10 juni 1945 (familiearchief; hco, archief kasteel Eerde bij Ommen deel ii 
1553-1932, toegangsnummer 217.2, inventarisnummer 118bis).
137  J.A.M.C. Hilbrink, De illegalen. Illegaliteit in Twente en het aangrenzende Salland 1940-1945 (Den 
Haag 1989); Hilbrink, De Ondergrondse. 
138  Hilbrink, De Ondergrondse, 213-225 en 254.
139  Ibidem, 224-225.
140  Definitie van illegaliteit is gebaseerd op Hilbrink, De Ondergrondse, 15. 
141  Ibidem, 214.
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Na zijn terugkeer uit Buchenwald trad Philip op geen enkele manier op de voor-
grond. Er zijn geen aanwijzingen dat hij een inzinking kreeg na het kamp. Philip 
was zich bewust dat hij in de schijnwerpers van de bezetter stond en hield zich ge-
deisd. Hij kreeg door zijn low profile niet nog een keer te maken met Duitse reper-
cussies. Volgens de verzetsstrijder Jef Last hield de adel in oost-Nederland zich 
principieel afzijdig van ondergronds werk op een enkele goede uitzondering na.142 
Zo’n uitzondering was Philip. Zijn belangrijkste wapenfeit in de illegaliteit lag niet 
zozeer in het geven van onderduikmogelijkheden. We moeten het meer zoeken in 
de sfeer van het netwerken. Hij bracht mensen met elkaar in contact waardoor af-
zonderlijke illegale activiteiten versterkt werden en nieuwe ondergrondse netwer-
ken tot stand kwamen. Daarbij waakte hij er zorgvuldig voor mensen in gevaar te 
brengen. Dat hierover na de oorlog weinig naar buiten is gekomen, duidt op onver-
biddelijke discretie van Philip en Willie aangaande hun rol in het verzet. Gedurende 
zijn latere leven reflecteerde Philip nooit op zijn rol in het ondergrondse werk. Hij 
refereerde alleen aan ‘doing illegal work’, maar daar bleef het bij.143 Nu de oorlog 
ten einde was, is de vraag hoe Philip zijn leven weer oppakte en welke uitdagingen 
op zijn pad kwamen.

142  Last, Aan de bronnen van het verzet. Het boekje verscheen in juli 1945.
143  Brief van Philip gedateerd 10 juni 1945 (familiearchief; hco, archief kasteel Eerde bij Ommen deel ii 
1553-1932, toegangsnummer 217.2, inventarisnummer 118bis).
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Landgoed Eerde (foto gemaakt door Philip).
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xii Wederopbouw en landgoed

Nederland kwam zwaar gehavend uit de oorlog, zo luidde de bittere conclusie van 
de latere minister-president, en mede-gevangene van Philip in Buchenwald, Willem 
Drees.1 Hij hield in de jaren na de bevrijding contact met zijn medegevangenen.2 Het is 
onbekend of Philip dezelfde behoefte voelde. In het familiearchief bevindt zich in ieder 
geval geen correspondentie die daar op wijst. Philip werd jaren later ook geen lid van 
de Vereniging van Oud-Buchenwalders, die in 1977, kort voor zijn dood, werd opge-
richt. Evenmin sloot hij zich aan bij Expogé, de Nederlandse Vereniging van ex-poli-
tieke gevangenen die op 28 september 1945 werd opgericht.3 Volgens Jolande Withuis, 
die een biografie schreef over Pim Boellaard, sprak het voor veel ex-gevangenen tame-
lijk vanzelf dat ze lid werden van deze vereniging.4 Philips oudste dochter herinnerde 
zich dat haar vader op latere leeftijd wel eens een reünie bezocht van de ex-gijzelaars 
in Vught.5 Het lijkt erop dat Philip zijn gevangenneming en de gedwongen intimiteit 
van Buchenwald na de bevrijding achter zich liet en zijn leven en bezigheden weer 
oppakte zonder nog behoefte te hebben aan contact met zijn vroegere lotgenoten.6  

1  Daalder, Gedreven en behoedzaam, 310-312.
2  Ibidem, 434.
3  Op de ledenlijsten van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen (197p) uit de bezet-
tingstijd die zich in het archief van het niod bevinden, komt de naam van Philip niet voor (e-mail van 
H. Berkhout van het niod van 15 april 2016).
4  J. Withuis, Na het kamp. Vriendschap en politieke strijd (Amsterdam 2005) 86 en 131-140.
5  Gesprekken met de oudste dochter in 2005. In de voor een deel bewaarde stukken van naoorlogse reü-
nies van de zogenaamde ‘Indische Gijzelaars’ georganiseerd door de ‘Club van ex-gedetineerden voor Ne-
derlands Indië’ vinden we de naam van Philip niet terug (archief niod, Gijzelaarskampen, 250j, inventa-
risnummer 134, digitaal geraadpleegd op 15 april 2016 via www.archieven.nl). Het gaat om delen van het 
archief, een compleet archief van de ‘Club van ex-gedetineerden voor Nederlands Indië’ bevindt zich niet 
in het archief van het niod (e-mail van H. Berkhout van het niod van 15 april 2016).
6  Philip initieerde evenmin een herdenkingscultuur op Eerde. Pas in 1999, twintig jaar na zijn overlijden, 
werd in de nabijheid van het kasteel een herdenkingszuil onthuld met daarop de namen van de vermoor-
de joodse leerlingen van de Quakerschool. Dit past binnen het beeld dat Rob van der Laarse en Frank van 
Vree schetsen: in de Nederlandse herinneringscultuur was aanvankelijk bitter weinig aandacht voor de ge-
beurtenissen die zich binnen het joodse deel van de bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden vol-
trokken. Niet bij officiële herdenkingen, niet in het onderwijs en zelfs niet op de plaatsen van verschrik-
king zelf. Pas in 1970 werd bijvoorbeeld Kamp Westerbork als oorlogserfgoed erkend. Toch was het kamp 
nog tot in de jaren tachtig op geen gemeentelijke of provinciale kaart te vinden, niet opgenomen in anwb-
gidsen of toeristenfolders. In de gelijknamige gemeente stond de naam niet op verkeersborden, zodat nie-
mand wist dat het kamp, na een gemeentelijke herindeling, in de buurgemeente Hooghalen lag. Hiermee 
vergeleken duurde het in Ommen relatief lang voordat het traumatische erfgoed, de moord op de joodse 
leerlingen van de Quakerschool, erkenning kreeg. Het is opmerkelijk dat acht jaar eerder, in 1991, een ge-
denkteken werd geplaatst bij het voormalige Kamp Erika. Het was in de oorlog geen Jodenkamp, maar een 
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Kort na de bevrijding begon Philip met 
het schrijven van een rondzendbrief aan 
vrienden en bekenden, in het Engels, over 
de oorlogsjaren in Nederland en zijn erva-
ringen op Eerde.7 Wanneer precies is niet 
bekend, wel dat hij al voor 10 juni 1945, 
de datum die op de brief is vermeld, be-
gon. Dit blijkt uit de bewaard gebleven 
kladversie. Bij het schrijven, maakte hij 
gebruik van krantenknipsels en losse no-
titieblaadjes waarop hij allerhande infor-
matie had geschreven, die bekenden met 
hem hadden gedeeld. Ook verwerkte hij 
informatie uit ooggetuigenverslagen van 
familie, vrienden en bekenden uit het wes-
ten van het land. Philip liet zijn vijf kantjes 
tellende brief door middel van een stencil-
machine vermenigvuldigen, zodat hij niet 

iedereen afzonderlijk hoefde te schrijven. De brief ging medio augustus op de post, 
zoals uit een kladversie van een brief aan Krishnamurti van 8 augustus 1945 valt op 
te maken.8 Krishnamurti kreeg overigens wel een persoonlijke brief.

In zijn brief verkoos Philip de rol van observator. Hij vond het lastig zijn herinne-
ringen onder woorden te brengen en probeerde het daarom ook maar niet.9 De strek-
king van Philips brief past binnen het door Withuis geschetste mentale klimaat van 
kort na de Tweede Wereldoorlog, waar ‘flink zijn’ en ‘zwijgen is goud’ als de beste 
remedies golden.10 De maatschappelijke druk tot zwijgen en de individuele onwil om 
te luisteren, sloten aan bij het verlangen te vergeten en ‘gewoon’ door te leven.11 Wit-
huis spreekt van een stiff upper lip masculiniteit zonder sentimentele introspectie.12 

strafkamp voor bedelaars, ontduikers van de Arbeitseinsatz en leden van vijandige organisaties als theosofen 
en vrijmetselaars (F. van Vree en R. van der Laarse (red.), De dynamiek van de herinnering. Nederland en de 
Tweede Wereldoorlog in een internationale context (Amsterdam 2009) 7-11; R. van der Laarse, De oorlog als 
beleving: over de musealisering en enscenering van Holocaust-erfgoed (Amsterdam 2010) 40-51 en 68-70). 
7   Familiearchief en hco, archief kasteel Eerde bij Ommen deel ii 1553-1932, toegangsnummer 217.2, 
inventarisnummer 118bis. De brief heeft geen aanhef en een lijst met geadresseerden bleef niet bewaard.
8   Familiearchief.
9   Idem en hco, archief kasteel Eerde bij Ommen deel ii 1553-1932, toegangsnummer 217.2, inventaris-
nummer 118bis.
10  J. Withuis, Erkenning. Van oorlogstrauma naar klaagcultuur (Amsterdam 2002) 8.
11  Ibidem, 101-102.
12  Ibidem, 221. Toch bestond in de eerste jaren na afloop van de Tweede Wereldoorlog wel aandacht voor 
mogelijke psychische gevolgen ervan, maar pas sinds de jaren 1970 kwam het verschijnsel trauma in de pu-
blieke belangstelling te staan (ibidem, 9). In 1980 werd de posttraumatische stressstoornis internationaal er-
kend waarbij een externe stressor werd erkend als exclusieve oorzaak van latere psychische aandoeningen 
(ibidem, 52). Toen in de loop van de jaren 1960 de dreiging van een Koude Oorlog afnam, de verstarring van 
de jaren vijftig en zestig verdween, de verzuiling af- en de welvaart toenam, ontstond langzaam maar zeker 
een behoefte aan praten, begrip, uitwisseling en expressie van gevoelens. Mensen kregen meer oog voor ei-
gen en andermans psychologische motieven. De aandacht, in het bijzonder de aandacht voor de slachtof-

Philip na de bevrijding op Eerde.

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   292 18-07-19   15:22



xii wederopbouw en landgoed 293

Philip refereerde aan zijn rol als verbindingsman tussen de burgemeester van het 
nog niet bevrijde Ommen en het Canadese verkenningsregiment in Den Ham. Met 
geen woord repte hij over zijn ondergrondse netwerken, waaraan hij een minstens 
zo belangrijke bijdrage leverde. Wel zwaaide hij veel lof toe aan de ondergrondse 
werkers. Ze hadden ervoor gezorgd dat het voormalige sterkamp niet door de Duit-
sers werd platgebrand toen de Canadezen naderden. Ze hadden er ook alles aan ge-
daan om het transport van de Duitse V2-raketten te saboteren. De bezetter zette ze 
op Archem, in de buurt van Eerde, in elkaar en lanceerde ze vanuit Hellendoorn. 
Zeker toen het de geallieerde vliegtuigen niet lukte om de spoorwegverbindingen 
te bombarderen, was de inzet van de ondergrondse noodzakelijk. Het was volgens 
Philip ‘a fantastic sight to see these rockets go up into the stratosphere against a 
clear sky in daytime or at night’.13 Aan de andere kant zorgden de raketten voor suf-
fering in zijn geliefde Engeland. De onderduik van zijn zwager en een Amerikaan-
se piloot, die hij niet bij naam noemde, komt ook aan bod. Philip benoemde het 
gevaar van ontdekking en een mogelijke executie. Hij was niet bang geweest voor 
Duitse represailles, maar zijn echtgenote Willie wel. Zij dacht vaak aan wat haar 
beide dochters te wachten zou staan als de onderduikers ontdekt zouden worden. 

Dankzij de Canadezen waren de bossen van Eerde nog intact. De bezetter had 
geen kans gekregen in de laatste fase van de oorlog bomen om te hakken. Het kas-
teel was eveneens goed uit de strijd gekomen. Het was wel erg smerig, maar de ei-
kenhouten lambrisering had niet erg geleden. Philip bevond zich in een zeer be-
voorrechte positie en was zich daarvan ook bewust. In het westen van het land 
hadden vele inwoners alles wat brandbaar was tijdens de hongerwinter uit hun hui-
zen gesloopt, zo bleek uit de ooggetuigenverslagen waarnaar Philip verwees. Ook 
vertelde hij over de mensen die dagelijks door Ommen kwamen om voedsel te ver-
zamelen. Aan het verbod van scouting of de vordering van scoutingbezittingen 
in Ommen schonk hij geen aandacht. Wel noemde hij de Nederlandse padvinder 
Jan van Hoof (1922-1944), die met gevaar voor eigen leven de draden van de Duitse 
explosieven onder de brug bij Nijmegen afkoppelde. Daarmee hielp hij de opmars 
van de geallieerde troepen in het kader van de operatie Market Garden. Dat Van 
Hoof later in de oorlog omkwam tijdens andere verzetsacties, vermeldde hij niet.14  

Om zijn gevangenschap in Buchenwald kon Philip niet helemaal heen. Hij wijd-
de er niet veel woorden aan: 

Nothing that has been said about Buchenwald has at all been exaggerated. The Poles and 
the Jews had even a shorter life than the political prisoners and nearly all were starved, 
 beaten or frozen to death while they had always to work 12 hours or more a day, for 7 days 
a week on a few slices of bread and not enough of the watery cabbage soup.15 

fers van de Tweede Wereldoorlog, groeide in de welvarende jaren zeventig (Withuis, Na het kamp, 285).
13  Familiearchief en hco, archief kasteel Eerde bij Ommen deel ii 1553-1932, toegangsnummer 217.2, 
inventarisnummer 118bis.
14  Zie biografie van Jan Jozef Lambert van Hoof (1922-1944) op www.biografischwoordenboekgelder-
land.nl/bio/5_Jan_van_Hoof, geraadpleegd op 24 februari 2016.
15  Familiearchief en hco, archief kasteel Eerde bij Ommen deel ii 1553-1932, toegangsnummer 217.2, 
inventarisnummer 118bis.
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Uit de rondzendbrief blijkt dat Philip naar Amsterdam was geweest. Hij had van 
het Militair Gezag een vergunning gekregen om naar Amsterdam en Den Haag 
heen en terug te reizen ‘in verband met de verzorging van oorlogspleegkinderen’.16 
Concrete aanwijzingen dat Philip deel uitmaakte van de op 8 mei 1945 opgerichte 
Rijkscommissie voor Oorlogspleegkinderen (opk) zijn er niet.17 Deze commissie, 
onder voorzitterschap van Gezina van der Molen (1892-1978), droeg namens de 
overheid zorg voor de voogdij van minderjarige oorlogspleegkinderen.18 In Am-
sterdam hoorde Philip dat tijdens de hongerwinter door gebrek aan hout geen 
doodskisten gemaakt konden worden. De lijken werden in kerken gelegd, terwijl 
de Duitsers in auto’s met luidsprekers omriepen dat mensen niet hoefden te sterven 
van de honger. In Duitsland was voldoende te eten als men daar kwam werken. Bij-
na niemand deed dat, tenzij hij of zij gedwongen werd. 

Philip was positief over de toekomst en hoopte dat de regering grote sociale ver-
anderingen zou kunnen bewerkstelligen op educatief gebied. De jeugd was immers 
de drager van de toekomst. Hij ging er wel van uit dat er de nodige tijd overheen 
zou gaan, want er was veel werk te verrichten. Aan het slot van zijn rondzendbrief 
ging hij nader in op de toekomst van Eerde. Het was nog onzeker wat daar ging 
gebeuren. Er werd nu waardevol werk gedaan voor de repatriëring van zieke Ne-
derlanders die uit Duitsland terugkeerden en hij verwachtte dat er ander werk uit 
voort zou komen dat de op Eerde residerende quakers op zich zouden nemen. Ver-
der was het plan dat de internationale Quakerschool in de lente van 1946 de deu-
ren weer zou openen. Hij hoopte dat Eerde een plek zou blijven waar iedereen 
die geïnteresseerd was in humanitaire idealen, naartoe kon komen voor zomerbij-
eenkomsten. Hij noemde met name de geïnteresseerden in het gedachtegoed van 
Krishnamurti. 

Contact met Krishnamurti

Op 8 augustus 1945 schreef Philip een persoonlijke brief aan Krishnamurti.19 Het 
origineel ging verloren, maar de concepttekst is wel overgeleverd. Hieruit blijkt dat 
Philip tijdens de oorlog een aantal brieven via het Rode Kruis aan Krishnamurti 

16  Idem. Het Militair Gezag was tot maart 1946 in bevrijd Nederland het hoogste bestuursorgaan dat 
door de regering in Londen was aangesteld en bestond, zoals de naam al doet vermoeden, uit militairen 
(L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden. Deel 10a: Het laatste jaar, eerste helft (Den Haag 1980) 99-
100, 132-133 en 162-164; tweede helft (Den Haag 1980) 533-672 en 857-899).
17  G. van Klinken, Strijdbaar & omstreden. Een biografie van de calvinistische verzetsvrouw Gezina van 
der Molen (Amsterdam 2006) 191-209.
18  Het ging om kinderen over wie vanwege de oorlogsomstandigheden de ouderlijke macht of de voogdij 
gedurende een termijn van tenminste drie maanden in feite niet was uitgeoefend, alsmede minderjarigen van 
wie de identiteit niet vaststond. Over de voogdij van ieder oorlogspleegkind diende de commissie advies 
uit te brengen aan de arrondissementsrechtbank, die de uiteindelijke beslissing nam (L. de Jong, Het Ko-
ninkrijk der Nederlanden. Deel 12, Epiloog, eerste helft (Leiden 1988) 57-58; www.oorlogsgetroffenen.nl, 
geraadpleegd op 2 februari 2016).
19  Familiearchief.
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had gezonden. Hij ging ervan uit dat er maar één was aangekomen, omdat Krishna-
murti die had beantwoord. Philip vertelde over de bevrijding van Eerde op 5 april 
1945.20 Ook berichtte hij over het lot van het sterkamp. Dat was na de bevrijding 
van Ommen in gebruik genomen voor de huisvesting van landverraders. Philip 
hoopte dat dit van korte duur zou zijn.21 

Philip maakte dankbaar kenbaar dat hij met zijn gezin nog altijd ‘in our little 
wooden house’ woonde.22 Wij waren erg bevoorrecht, schreef hij. Bijna iedereen in 
Nederland had wel een familielid of bekende verloren tijdens de oorlog. Velen wa-
ren in een concentratiekamp door een hel gegaan. Desondanks, zo schreef Philip, ‘I 
have not yet come across the man or woman who regrets what he or she has expe-
rienced and mind you this applies to all types of people’. Tijdens zijn eigen gevan-
genschap in Buchenwald, in ‘a sort of cage’ met driehonderd andere Nederlandse 
mannen, kwam hij dezelfde houding tegen. Maar er waren ook uitzonderingen: 
‘Only the more orthodox church people had, I found, a harder time. They used to 
come twice a day together to pray to be released’.23 Bij nader inzien besloot Philip 
deze zin uit zijn brief te schrappen, uit begrip voor de geloofsopvattingen van me-
degevangenen. Hij voelde zich in het kamp meer thuis bij de lotgenoten met een fi-
losofische benadering. ‘They inwardly recognized their hardships as the greatest 
opportunity they were given in life. Yes, this daily feeling stronger until the very 
end was a very real thing to us all’.24  

Uit de brief spreekt de wens van een ontmoeting met Krishnamurti. Philip hoop-
te dat hij in 1946 of 1947 weer naar Europa zou komen. Maanden later, op 5 april 
1946, beantwoordde Krishnamurti de brief. Discussies en lezingen hadden hem 
ervan weerhouden eerder te schrijven. Hij toonde zich verheugd dat het met Phi-
lip goed ging, maar over de toestand in de wereld was hij minder positief.25 Hij had 
geen plannen om op korte termijn naar Europa te komen. Eerst wilde hij ande-
re landen als India, Nieuw-Zeeland en Australië bezoeken. In de zomer van 1947 
hoopte hij naar Europa af te reizen en Philip te ontmoeten. Dit plan liet Krishna-
murti uiteindelijk ook varen. In zijn volgende brief aan Philip, gedateerd 22 juli 
1949, vertelde hij dat hij later dat jaar in Londen lezingen zou gaan geven, maar hij 
deed geen toezeggingen voor een bezoek aan Nederland of Eerde.26 

20  Hierbij vergiste hij zich in de datum, want Eerde werd pas een dag later bevrijd. Voor de bevrijding 
van Eerde zie Stappenbelt, Ommen onder kroon en kruis. Deel 2, 244-255.
21  Het zou nog tot eind december 1946 duren voordat het kamp, na de bevrijding omgedoopt tot kamp 
Erica, opgeheven werd.
22  Conceptbrief gedateerd 8 augustus 1945 (familiearchief).
23  Idem. 
24  Idem.
25  Brief van Krishnamurti aan Philip gedateerd 5 april 1946 (idem).
26  Familiearchief.
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Voormalig sterkamp verkocht

Zoals Philip aan Krishnamurti schreef, kreeg het door de bezetter opgezette ge-
vangenkamp Erika onmiddellijk na de bevrijding van Ommen een nieuwe bestem-
ming.27 Kamp Erika ging als kamp Erica, verwijzend naar de heide, dienst doen als 
bewaringskamp voor gearresteerde Nederlanders die zich tijdens de oorlog aan de 
kant van de Duitsers hadden geschaard.28 Het ging om door de Nederlandse Bin-
nenlandse Strijdkrachten (bs) gearresteerde nsb’ers en andere vijandelijke personen 
uit Ommen en omgeving.29 Daarna kwamen ook in het oosten van het land gearres-
teerde collaborateurs naar kamp Erica. Twee dagen na de bevrijding zaten er al on-
geveer vijfhonderd gevangenen. De bewaking bestond uit leden van de bs en enkele 
Amsterdamse politieagenten, ex-gevangenen van het voormalige kamp Erika. De 
leiding kwam op 13 april 1945 in handen van Werner Hermans, docent en plaats-
vervangend hoofd van de Quakerschool op Eerde. Hij deed dit op verzoek van de 
plaatsvervangend commandant van de bs, Jef Last. Hermans werd bijgestaan door 
Philips zwager, Gerard Voorwijk. De drie mannen hadden elkaar leren kennen via 
Philip. 

De leiding probeerde de gevangenen door middel van lezingen een heropvoe-
ding te geven. Cursussen werden georganiseerd, er waren een bibliotheekje, een 
zangkoor en zelfgemaakte schaakspelen. Het lukte Hermans en zijn medewerkers 
al na een week een groot deel van de gevangenen aan het werk te krijgen.30 Binnen 
het kamp werden allerlei werkplaatsen opgezet voor onder meer auto’s, schoenen, 
kleding, fietsen en horloges. De vrouwen maakten schoon, werkten in de keuken 
of in een wasserij in Ommen. Buiten het kamp werkten de mannen onder meer in 
het bos en de kasteeltuin van Eerde. Volgens de staatsrechtgeleerde A.D. Belinfante 
was de situatie in kamp Erica ‘goed’.31 De gevangenen kregen in de zomer van 1945 
wel te maken met een tyfusepidemie, die pas na ruim een jaar was bedwongen.32 
Hermans stopte op 1 april 1946 met zijn werk in kamp Erica om zich weer op zijn 

27  De meeste bewakers van dit kamp wisten na de bevrijding strafvervolging te ontlopen. Ter nagedach-
tenis van de slachtoffers (van vóór de bevrijding) in Kamp Erika werd een eenvoudig gedenkteken opge-
richt, dat op 4 mei 1991 werd onthuld. Op 4 mei 2006 is het monument uitgebreid met een informatie-
paneel, een tweede plaquette en een zitbank. De uitbreiding was het initiatief van de Historische Kring 
Ommen (www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten; Veldman, Knackers achter prikkeldraad, 127; Stappen-
belt, Ommen onder kroon en kruis. Deel 2, 292; Eefting, De bijzondere rechtspleging, 266; K. Groen, Fout 
en niet goed: de vervolging van collaboratie en verraad na de Tweede Wereldoorlog (Hilversum 2010) 14, 
16, 494, 530, 669 en 672; Van der Laarse, De oorlog als beleving, 68-70).
28  Veldman, Knackers achter prikkeldraad, 118-127.
29  De bs waren geformeerd uit leden van de drie verzetsorganisaties waarvan het verzetswerk recht-
streeks militaire waarde had (de Ordedienst, de Landelijke Knokploeg en de Raad van Verzet), in de laat-
ste oorlogsmaanden aangevuld met een groot aantal sympathisanten. Dat alleen de bs arrestatiebevoegd-
heid kreeg, lag voor de hand. Zij was, in tegenstelling tot het Militair Gezag, georganiseerd en ter plekke 
aanwezig. Het politieapparaat werd in eerste instantie buitenspel gezet omdat het in veel gevallen zelf ver-
dacht was (ibidem, 118).
30  Ibidem, 121 en 124.
31  A.D. Belinfante, In plaats van bijltjesdag: de geschiedenis van de bijzondere rechtspleging na de Twee-
de Wereldoorlog (Assen 1978) 227. 
32  De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 12: epiloog, eerste helft, 520.
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werk in de Quakerschool te kunnen richten. Kamp Erica werd op 31 december van 
hetzelfde jaar opgeheven.33 

Inmiddels was het Philip langzaam maar zeker duidelijk geworden dat Krishna-
murti, zeker op korte termijn, niet terug zou keren naar het sterkamp. ‘I have not yet 
spoken to Krishnaji myself since before the war but I am very much afraid that (…) 
he himself [Krishnamurti – jd] will not like to use the site which was used by them 
[de bezetter – jd] for their work’.34 Zelfs een optimistische Philip had een paar jaar na 
de bevrijding moeite zich voor te stellen dat de Eerde Stichting weer sterkampen in 
het voormalige Duitse gevangenkamp zou gaan organiseren. Op 29 januari 1948 nam 
de Eerde Stichting met Rajagopal, de secretaris van Krishnamurti, aan het hoofd in 
haar vergadering in Los Angeles het besluit afstand te doen van het recht van vrucht-
gebruik van het voormalige sterkamp.35 In Nederland passeerde de akte op 3 maart 
1948 waarmee Philip de volledige zeggingskracht terugkreeg. De akte werd onder-
tekend door de voormalige manager van het sterkamp en de secretaris-penning-
meester van de Eerde Stichting A.F. Folkersma, als gevolmachtigde van Rajagopal.36 

Het terrein waar de sterkampen plaats hadden gevonden, leek in 1948 niet meer 
op het woeste, gedeeltelijk met dennen beplante terrein dat het ooit was geweest. 
De Eerde Stichting had geïnvesteerd in opstallen als badinrichtingen met douche-
gelegenheid, een magazijn met een machinekamer en pompinstallatie en transfor-
matorhuisjes. Er waren wegen en waterleidingen aangelegd en elektrische kabels 
getrokken. Bij de overdracht aan Philip had het sterkamp een taxatiewaarde van 
ƒ 500.000,– vermeerderd met het recht op een bijdrage in de oorlogsschade. Die 
werd geschat op ƒ 79.380,–. De Eerde Stichting vroeg Philip om een vergoeding van 
ƒ 463.715,42 voor de aangebrachte verbeteringen.37 Hij kon aan deze betalingsver-
plichting voldoen door het terrein met de opstallen op dezelfde dag voor de taxatie-
waarde te verkopen aan de Stichting Besthmenerberg.38 Omdat Philip meer ontving 
dan hij betaalde, besloot hij een deel ervan te beleggen. Voor ruim ƒ 30.000,– koch-
ten Willie en hij effecten in de Texaanse tinmijn Pioche en Ely Valley Mine.39 

De Stichting Besthmenerberg gaf op haar beurt de grond vervolgens voor der-
tig jaar in erfpacht uit aan de Stichting Jeugdkampen.40 Deze stichting nam een bij-

33  Veldman, Knackers achter prikkeldraad, 127. 
34  Ongedateerde handgeschreven autobiografische notitie zonder titel (familiearchief). 
35  hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijssel 
1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 924, nummer 93.
36  Idem.
37  Idem. Uit de akte blijkt dat de Eerde Stichting een luchtvaartterrein had willen inrichten ten behoeve 
van het sterkamp. Dit plan is nooit ten uitvoer gebracht.
38  Ibidem, nummer 94. Een van de bestuursleden van de Stichting Besthmenerberg was Joan Albert van 
Steijn (1884-1964), hoofd van de afdeling boswezen en jacht van het Ministerie van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening. Daarnaast was hij in de jaren 1937-1949 directeur van Staatsbosbeheer dat in 1938 
een in de nabijheid van het sterkamp gelegen terrein van Philip had gekocht. 
39  Gelders Archief te Arnhem, inventarisnummer 0920 Heidemij, Bedrijfsboekhouding, archieftoegang 
31.168 Landgoed ‘Eerde’, Ommen (Ph. D. baron van Pallandt van Eerde), inventarisnummer 377. 
40  Archief Hypotheekkantoor Deventer, deel 925, aktenummer 26 de dato 3 maart 1948 (archief Ka-
daster). Aangezien de Stichting Jeugdkampen de overeengekomen erfpacht vanaf het jaar 1951 niet vol-
deed, beëindigde de Stichting Besthmenerberg de overeenkomst in maart 1952 (idem). Het campingterrein 
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zondere plaats in het Europese jeugdwerk in.41 Zij had ten doel gebouwen, kamp- 
sport- en andere terreinen te exploiteren voor het werk van de vrije jeugdvorming. 
Jeugdgroepen van allerlei schakeringen en nationaliteiten konden onder eigen lei-
ders en in eigen stijl in Ommen kamperen, op het grootste en best geoutilleerde van 
de zeven kampen van de stichting.42 De nieuwe bestemming van het kamp, dat in 
de zomer van 1948 in gebruik was genomen, lag Philip na aan het hart. Op de cen-
trale kampvuurplaats kwam een openluchttheater met plaats voor vijfduizend be-
zoekers. De Nederlandse Spoorwegen herstelden de halte van het voormalige ster-
kamp aan de spoorlijn die vlak langs het kampterrein liep, zodat voor bijzondere 
gebeurtenissen de treinen daar konden stoppen.43 In augustus 1949 waren tegelij-
kertijd in het kamp de Nieuwe Koers (Partij van de Arbeid), de Joodse Jeugdfe-
deratie, Gereformeerd Jeugdverbond, een afdeling van de Vrijzinnig Christelijke 
Jeugd Centrale en enige groepjes fabrieksjeugd aanwezig.44 Langzaam maar zeker 
verwijderden de kamperende jongeren de zichtbare herinneringen aan de oorlog, 
de prikkeldraad-barricade en de wachttorens. 

Gevraagd naar de bezoekers van allerlei pluimage die op het voormalige ster-
kampterrein kwamen, antwoordde Philip rond 1950: ‘Werkelijk last heb ik nooit 
van die duizenden gehad. Er ligt wel eens een prop papier hier en daar en dat is niet 
nodig, maar vernield werd er niets. Ook niet door brand. Ik geloof, dat je vertrou-
wen in de mensen moet hebben. Ik heb er althans nooit spijt van gehad’.45 In Om-
men lag dat anders. In 1948 werden op de Besthmenerberg ruim twintigduizend 
overnachtingen in tenten, hutten en barakken gerapporteerd.46 De komst van zo-
veel mensen leidde tot bezorgdheid om de zedelijkheid. In een rapport van de ge-
meente uit 1949 staat te lezen dat veel kampeerders niet wisten hoe ze moesten 
kamperen ‘zodat daardoor dikwijls een onverantwoordelijke toestand ontstaat op 
allerlei gebied. Zowel hygiënisch als moreel, zowel lichamelijk als geestelijk ont-
staan daardoor gevaren die niet onderschat mogen worden’.47 Excessen deden zich 
voor zover bekend niet voor. In 1972 zou het terrein in eigendom en beheer over-
gedragen worden aan Staatsbosbeheer en gevoegd worden bij het perceel bos (bos-
wachterij Ommen) dat Philip in 1938 aan deze organisatie had verkocht.48 

werd vervolgens in erfpacht uitgegeven aan de stichting Vakantievreugd. De eerste gasten waren mede-
werkers van grote Nederlandse bedrijven als Stork, Hoogovens, Werkspoor, akzo en de Nederlandse 
Spoorwegen die ook de stichting Vakantievreugd hadden opgericht. De stichting werd in 1996 omgezet 
in een besloten vennootschap met een winstoogmerk genaamd Recreatiecentrum Besthmenerberg b.v. 
(www.hko-ommen.nl/userfiles/Besthmenerberg-1.pdf en www.besthmenerberg.nl, beide geraadpleegd 
op 16 februari 2016). 
41  Lugard en Alma, Het landgoed Eerde, 17-18.
42  Volgens Lugard en Alma werden in 1948, het eerste jaar, 26.000 kampnachten genoteerd. In 1949 wa-
ren het er 32.000 en in het jaar van het verschijnen van Het landgoed Eerde (1950) was de verwachting dat 
de 50.000 zou worden gehaald (ibidem, 18).
43  Het Vrije Volk van 10 juli 1948; Limburgs Dagblad van 16 juni 1948.
44  Lugard en Alma, Het landgoed Eerde, 18-19.
45  Ibidem, 20.
46  Nieuwsblad voor Salland van 26 maart 1949.
47  Wormgoor, Ommen op de drempel van de moderne tijd, 97.
48  Archief Staatsbosbeheer, vestiging Deventer, Beheersplan voor de boswachterij Ommen, 7. 
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Kasteel Eerde na de bevrijding

Na de bevrijding onderging het vervuilde interieur van kasteel Eerde een grote 
schoonmaak. Het ging dienst doen als herstellingsoord voor uit gevangenkampen 
teruggekeerde Nederlanders.49 Het Rode Kruis afdeling Ommen zorgde met vijf 
artsen en een staf van verpleegsters voor de medische en hygiënische verzorging.50 
De eerste bewoners van het kasteel waren arbeiders die via de grensplaatsen Har-
denberg en Ootmarsum Nederland binnen waren gekomen. Daar werden ze ge-
keurd, ontsmet en doorgestuurd. Daarna kwamen slachtoffers van de concentra-
tiekampen. Onder aanvoering van de quakers werd de mannen en vrouwen die te 
zwak en ziek waren om direct naar huis te gaan, hier een plaats geboden om aan te 
sterken. Philip zocht contact met de slachtoffers en constateerde dat ‘many of them 
are just skeletons and weigh less than half their normal weight although they have 
been liberated 7 of 8 weeks. Their stories are terrible and they all think it a marvel 
that just they have escaped being gassed or tortured to death’.51  

Regelmatig zou hij mensen uitnodigen om thuis bij hem en zijn familie de maal-
tijd te gebruiken. Zijn oudste dochter Erin herinnerde zich dat haar vader dan te-
gen haar moeder zei ‘dat er zus-of-zoveel mensen zouden komen eten en zij zorg-
de dat het in orde kwam’.52 Onder de gasten was een getraumatiseerde man die het 
niet aandurfde om alleen van de houten bungalow door het bos terug te lopen naar 
het kasteel. De oudste dochter van Philip kreeg de taak hem te begeleiden.53 Vanaf 
november 1945 werd het kasteel ingericht als tijdelijk revalidatiecentrum voor kin-
deren uit gebombardeerde gebieden.54 Meer dan honderd zwakke en ondervoede 
kinderen kwamen naar het kasteel waar ook ditmaal de quakers voor de opvang 
zorgden. Vermoedelijk had Philip ruimte aangeboden toen hij met de door het Mi-
litair Gezag afgegeven vergunning in Amsterdam en Den Haag was ‘in verband met 
de verzorging van oorlogspleegkinderen’.55 Het herstellingsoord sloot in mei 1946 
de deuren.

Quakerschool Eerde heropend en beëindigd

Tijdens de oorlog bleef de door de quakers gerunde landbouwschool geopend en 
na de bevrijding konden weer nieuwe leerlingen worden aangenomen.56 De school 
trok echter onvoldoende leerlingen en werd op 1 maart 1946 gesloten.57 Voor de 

49  Last, Aan de bronnen van het verzet, 10c; Schenk, In stilte getuigen, 59.
50  Last, Aan de bronnen van het verzet, 23a-24a.
51  Rondzendbrief gedateerd 10 juni 1945 (familiearchief; hco, archief kasteel Eerde bij Ommen deel ii 
1553-1932, toegangsnummer 217.2, inventarisnummer 118bis).
52  Gesprekken met de oudste dochter in 2005. 
53  Idem. 
54  Schenk, In stilte getuigen, 59.
55  De vergunning bevindt zich in het familiearchief. 
56  Het Vrije Volk van 9 juni 1945; Het Parool van 13 juni 1945; Nieuwsblad voor Salland van 27 juni 1945.
57  De financiën stelden teleur en er waren slechts zeven leerlingen. Het bestuur van de Stichting voor 
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Quakerschool Eerde met internaat voor lager- en middelbaar onderwijs was het 
daarna de vraag hoe men deze school weer geopend kreeg. Het schoolbestuur 
zocht steun bij de Engelse en Amerikaanse quakers.58 Na een oproep aan de Ameri-
kaanse Quakerscholen kwam geld binnen voor de aankoop van matrassen, lakens, 
handdoeken, schoonmaakmiddelen, tuingereedschap, kleding, zeep en tandpasta. 
Ook kwamen goederen in de vorm van typisch Amerikaanse producten als marsh 
mellows, jeans en peanut butter naar Eerde, die door Willie onder de leerlingen 
werden gedistribueerd.59 Zij had zitting genomen in het bestuur van de school en de 
taak van waarnemend secretaresse op zich genomen.60 Omdat ze geen quaker was, 
kon ze pas na een statutenwijziging in 1949 officieel worden benoemd.61 De Qua-
kerschool ging na het sluiten van het herstellingsoord weer van start. Philip bedong 
een jaarlijkse huur van ƒ 3.000,–.62

Van een Duitstalige school voor joodse leerlingen werd de Quakerschool Eerde 
een Engels-Nederlandse, meer internationaal georiënteerde lagere en middelbare 

Quakerscholen kreeg daarnaast een conflict met de huismoeder van Eerde. Haar man was schoolhoofd 
en nam op 1 maart 1946 ontslag. Op 1 mei 1946 werd de school gesloten (W. Mörzer Bruyns, ‘De Quaker 
Middelbare Landbouwschool 1934-1946’ in: Haverkorn van Rijsewijk en Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste 
kring de handen, 63).
58  Ibidem, 116-122.
59  Ibidem, 116.
60  iisg, archief Religieus Genootschap der Vrienden.
61  Brief van 26 september 1949 van Willie aan het bestuur van de Stichting voor Quakerscholen in Am-
sterdam waarin ze zich bereid verklaart voor een nieuwe periode zitting te nemen in het bestuur (iisg, ar-
chief Religieus Genootschap der Vrienden).
62  gao, dossier 3938, Monumentenzorg, Kasteel Eerde 1948 tot en met 1966. 

Kasteel Eerde (foto gemaakt door Philip).
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school met internaat.63 Het doel van de school was de intellectuele vorming te laten 
samengaan met handenarbeid, kunstnijverheid en lichamelijke opvoeding.64 Wer-
ner Hermans, die tijdens de oorlog de schoolleiding in handen had, werd vervan-
gen omdat hij niet over het noodzakelijk geachte diploma beschikte en geen quaker 
was. Wel werd hij aangesteld als plaatsvervangend directeur en uiteindelijk in 1949 
weer als directeur. Al snel na de heropening meldden zich 84 leerlingen aan.65 Behal-
ve kinderen van ouders die buiten Nederland werkten, trok de Quakerschool kin-
deren uit incomplete of door de oorlog ontwrichte gezinnen.66 Ook prinses Juliana 
liet, volgens de familieverhalen, haar oog vallen op de school voor haar twee oudste 
dochters.67 Ze werden uiteindelijk aangemeld bij de nabij paleis Soestdijk gelegen 
Werkplaats van de Nederlandse onderwijsvernieuwer Kees Boeke in Bilthoven.

Met de verhuur van het kasteel dienden zich ook weer nieuwe uitdagingen voor 
Philip aan in zijn rol van verhuurder. Zo was er dringend behoefte aan onderhoud. 
De huurder, de Stichting voor Quakerscholen, betaalde voor de restauratie en re-
paratie van het interieur.68 Voor de restauratie van het exterieur, de gevels, gracht-
muren, brug en stoep, vroeg Philip prijsopgaven aan. De kosten werden geraamd 
op zo’n ƒ 25.000,–.69 Het plan was om het werk in 1947 te laten beginnen en in het 
jaar erop de goten, ramen, onderdorpels en daken te repareren en het buitenschil-
derwerk uit te voeren. Daarmee was het werk nog niet klaar. Ook de luiken en deu-
ren vereisten reparatie en het dak van de beide koepels in de grachtmuur moest ver-
nieuwd worden. Met succes liet Philip de Heidemij in 1947 enkele subsidiebronnen 
aanboren.70 Omdat rekening gehouden werd met het lesprogramma van de school, 
was het werk pas in 1951 klaar. De kosten vielen hoger uit dan geraamd was. Twee 
subsidiegevers, het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de 
gemeente Ommen, waren bereid de subsidie te verhogen.71 Philip zat toen nog wel 

63  Mörzer Bruyns, ‘De Quakerschool na de Tweede Wereldoorlog’ in: Haverkorn van Rijsewijk en 
Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 116-122. 
64  Kuipers, ‘Quakerschool of Landerziehungsheim in ballingschap’ in: Haverkorn van Rijsewijk en 
Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 169. Zie ook K. Petersen, H.A. Eaton en J.G. van der 
Valk, De balans van twintig jaar Quakerschool 1934-1954. (z.p. z.j.).
65  Mörzer Bruyns, ‘De Quakerschool na de Tweede Wereldoorlog’ in: Haverkorn van Rijsewijk en 
Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 125-127. 
66  Ibidem, 123.
67  Gesprek met de beide dochters van Philip op 31 maart 2008. Volgens de herinneringen van een ande-
re oud-leerlinge van de Quakerschool Eerde hadden de leerlingen de prinsessen liever niet op hun school, 
omdat dit een beperking van de vrijheid zou betekenen vanwege de beveiliging en aandacht (gesprek met 
mevrouw J. Haverkorn van Rijsewijk op 23 oktober 2018).
68  De stichting betaalde ruim ƒ 18.000,– en kreeg een bijdrage van ongeveer ƒ 3.000,– van de Schade Enquê-
te Commissie (ongedateerde brief van de Stichting voor Quakerscholen aan Philip die zich in het iisg, ar-
chief Religieus Genootschap der Vrienden bevindt. Met potlood staat op de brief geschreven ‘± april 1948’). 
69  gao, dossier 3938, Monumentenzorg, Kasteel Eerde 1948 tot en met 1966.
70  Het totale subsidiebedrag bedroeg amper de helft van de begroting, te weten ƒ 12.745,35. Het Ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verleende maximaal ƒ 9.619,– aan subsidie. Philip had bij dit gre-
mium ook een aanvraag laten doen voor de restauratie van meubilair, zilverwerk, schilderijen en de elektri-
sche installatie. Die werd niet gehonoreerd. De gemeente Ommen droeg maximaal ƒ 1.202,35 bij. Dat was vijf 
procent van de begrote kosten. De Provinciale Staten van de provincie Overijssel toonde zich bereid een sub-
sidie van ƒ 1.924,– te verlenen (gao, dossier 3938, Monumentenzorg, Kasteel Eerde 1948 tot en met 1966).
71  Idem.
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met een tekort van circa ƒ 15.000,–. Het is onduidelijk waar hij dit bedrag vandaan 
haalde. Vermoedelijk gebruikte hij hiervoor geld uit de verkoop van een deel van 
zijn landgoed Eerde, zoals we nog zullen zien. 

De Quakerschool Eerde maakte in de jaren na de oorlog een enorme groei door. 
Het bestuur van de Stichting voor Quakerscholen besloot daarom in 1950 de lagere 
school onder te brengen in Huis Vilsteren, in het gelijknamige dorp ten westen van 
Ommen. Hoofd van deze school werd Cornelis (Kees) Oudshoorn (1917-1990). 
Hij trouwde in hetzelfde jaar met de oudste dochter van Philip. Veel leerlingen van 
Vilsteren zetten hun opleiding op Eerde voort, waardoor er een sterke band tussen 
de beide scholen ontstond en bleef.72 Willie was als bestuurslid nauw bij de school 
betrokken en zij bezocht met haar man geregeld de meetings op zondag.73 

Toen in mei 1951 het bestuur van de Stichting voor Quakerscholen door een spe-
ciale commissie van ouders liet inventariseren of directeur Hermans op zijn taak 
berekend was, constateerde deze commissie dat hij niet erg standvastig was en in 
zijn leidinggeven niet consequent.74 Hij beschikte niet over de formele lesbevoegd-
heid en enkele stafleden ervoeren het als een gemis dat Hermans geen christelijke 
levensachtergrond had, of dat hij deze onvoldoende liet uitkomen.75 De positie van 
Hermans bleek onhoudbaar en aan het einde van het schooljaar 1950-1951 verlieten 
zowel Hermans als Oudshoorn de Quakerschool en met hen circa veertig leerlin-
gen van wie de ouders de twee steunden. Ze vestigden zich op het landgoed Ulen-
pas bij Keppel, dat in bezit was van jonkheer F.L. van Schuylenburch, heer van 
Bommenede (1901-1961).76 

Een direct gevolg van het vertrek van Hermans en Oudshoorn was dat Willie 
haar lidmaatschap van het bestuur van de Stichting voor Quakerscholen opzegde. 
Zij stond vierkant achter Hermans, die door de jaren heen een huisvriend was ge-
worden. Vervolgens liet Philip het bestuur weten het huurcontract met de Stich-
ting voor Quakerscholen niet te willen verlengen.77 In een brief aan de ouders van 
de leerlingen legde hij, in pittige bewoordingen, uit hoe hij tot dit besluit gekomen 
was.78 Hij verhuurde Eerde sinds 1934 aan de quakers omdat zij er zijn ideaal van 
een progressieve, internationale school wilden verwezenlijken. Financieel gezien, 
was dit ‘zeer zeker niet de beste bestemming voor Eerde’.

72  Mörzer Bruyns, ‘De Quakerschool na de Tweede Wereldoorlog’ in: Haverkorn van Rijsewijk en 
Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 136-143.
73  Brief van Willie aan Louise en Piet gedateerd 7 april 1951 (iisg, archief Religieus Genootschap der 
Vrienden). Het gaat vermoedelijk om Piet Ariëns Kappers (1883-1968) en zijn vrouw jonkvrouwe Louise 
Feith (1890-1967).
74  Mörzer Bruyns, ‘De Quakerschool na de Tweede Wereldoorlog’ in: Haverkorn van Rijsewijk en 
Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de handen, 137. Docenten van de Quakerschool hadden eerder bij het 
bestuur aangegeven dat op de school sprake was van een oligarchie, bestaand uit Willie, Werner Hermans 
en Kees Oudshoorn (iisg, archief Religieus Genootschap der Vrienden).
75  Ibidem, 138.
76  Gesprekken met de oudste dochter in 2005.
77  Brief van Philip aan het bestuur van de Stichting voor Quakerscholen van 26 februari 1951 (iisg, ar-
chief Religieus Genootschap der Vrienden).
78  Brief gedateerd 27 april 1951 (idem).
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Ik heb dit offer gaarne gebracht ter wille van het doel. Vanzelfsprekend hebben zowel mijn 
vrouw als ik dan ook vanaf 1934 in nauw contact met de school gestaan en onze volle be-
langstelling en medewerking gegeven. Met bewondering hebben wij de team-spirit en op-
offeringsgezindheid van de toenmalige staff opgemerkt. Dit heeft het mij ook gemakke-
lijk gemaakt in tijden van nood – de oorlogsjaren – verlaging van de huur toe te staan en de 
school steeds in allerlei opzicht tegemoet te komen. Ik heb de school in al haar ups-and-
downs meegemaakt en ik geloof dat ik, beter dan wie ook, in staat ben te oordelen over 
deze school.79 

In de loop van de jaren had Philip met betrekking tot de Quakerschool steeds meer 
petten op gekregen met strijdige belangen. Hij was de huurbaas van de quakers, de 
ouder van twee leerlingen van de school, de echtgenoot van een van de bestuursle-
den en de schoonvader van een van de schoolhoofden. Mogelijk speelde in dit con-
flict met het bestuur van de Stichting voor Quakerscholen ook een soort van pa-
tronage mee. Philip voelde zich in zijn idealen gekrenkt en had zijn vertrouwen in 
het bestuur verloren. Wel had hij het volste vertrouwen in de leiding van de school, 
Hermans en Oudshoorn, en wilde hij niet dat zij de school verlieten. Hij wilde de 
mannen de kans geven hun eigen school te beginnen en het kasteel met de bijge-
bouwen aan hen in huur afstaan. Om die reden zegde Philip het huurcontract met 

79  Idem.

De buitengracht van kasteel Eerde (foto gemaakt door Philip).
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de quakers op.80 Hij kon echter, tot zijn grote frustratie, de quakers niet per direct 
de toegang tot het kasteel ontzeggen omdat de huurtermijn nog acht jaar doorliep.

Een direct gevolg van de breuk was wel dat Philip de historische inrichting aan 
het kasteel onttrok. De leerlingen van de Quakerschool Eerde begonnen hierdoor 
in september 1951 in een kaal kasteel, zonder meubilair, gordijnen of wandbedek-
king, aan het nieuwe schooljaar.81 Een deel van de inventaris ging naar de nieuwe 
school van Hermans en Oudshoorn op de Ulenpas.82 Acht jaar later zou de situatie 
weer heel anders worden. Na het vertrek van de Quakerschool in 1959 keerden na-
melijk Hermans en Oudshoorn met de leerlingen van de Ulenpas terug naar Eerde. 
Daar begonnen ze met de Internationale School Eerde. De school kreeg een inter-
naat en bij het onderwijs raakten nu ook Philips oudste dochter Erin betrokken als 
lerares wiskunde en zijn vrouw Willie als lerares Frans. Philip zal verheugd zijn ge-
weest over deze nieuwe wending in de geschiedenis van Eerde.

Humanitair werk in Duitsland

Net zoals hij na de vorige oorlog had gedaan, zette Philip zich na de Tweede We-
reldoorlog wederom in voor humanitaire hulp, ditmaal in Duitsland.83 Hij vertrok 
in 1949 met een Britse truck vanaf de Quakerschool Eerde naar Solingen om daar 
voedsel en kleren uit te delen. Hij zag dat mensen in diverse plaatsen in Duitsland al 
maanden geen vet en geen groente hadden gegeten. Aan een Nederlandse journalist 
vertelde Philip na afloop van zijn reis dat Duitsland een land was zonder civiel ver-
antwoordelijkheidsgevoel. Hij oordeelde opvallend hard: ‘Het [Duitse – jd] volk 
is een volk van een zieke natie en het denkt alleen aan zichzelf. Het denkt absoluut 
niet aan de moeilijkheden die bijvoorbeeld Nederland doormaakte. Het volk mist 
het gevoel van het sociale bewustzijn’.84 Toch komt uit zijn verhaal veel empathie 
met de Duitse jeugd naar voren.  

De Duitse schoolproblemen vond Philip ‘onuitsprekelijk’. Kinderen moesten zelf 
stenen bikken om een schoollokaal te kunnen krijgen en in een veengebied bouwde 

80  Een aantal media schonk aandacht aan de moeilijkheden op de school, zoals de Zwolse Courant van 
11 juli 1951. In het archief van het Religieus Genootschap der Vrienden in het iisg bevinden zich nog een 
paar andere artikelen zonder bronvermelding of datering.
81  Het bestuur van de Stichting voor Quakerscholen deed een oproep aan de ouders en had aan het begin 
van het schooljaar vooral nog stoelen en gordijnen nodig (iisg, archief Religieus Genootschap der Vrien-
den, verslag van de vergadering van het bestuur op 7 september 1951).
82  Brief van Philip aan het bestuur van de Stichting voor Quakerscholen gedateerd 18 juli 1951 (idem). 
Uit de brief blijkt dat Philip het verzoek had gekregen de gobelins te laten hangen. Hij wilde dit niet en 
vond dat ze ten onrechte als ‘behang’ werden beschouwd.   
83  In het familiearchief bevindt zich een artikel ‘Volk van een zieke natie zonder sociaal bewustzijn. Wat 
komt er van de jeugd? Een vraaggesprek met Baron v. Pallandt van Eerde’ dat verscheen in het Nieuws-
blad voor Salland, 4e jaargang, zaterdageditie, datum onbekend. (Volgens de website app.obd.nl/kran-
ten/resultaat.asp?veldnaam=id&zoekterm=175&sorteerveld=id, geraadpleegd op 17 augustus 2016, ver-
scheen het Sallands Nieuwsblad van 1945 tot 1990. Dit doet vermoeden dat het vraaggesprek met Philip in 
1949 plaatsvond, in de vierde jaargang van het Nieuwsblad).
84  Idem.
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men een school van turf. Papier was nog heel schaars. Een schoolkind moest vier-
honderd gram papier inleveren om een schrift te kunnen krijgen. Het viel hem op 
dat er weinig kranten verschenen en die waren dan ook nog eens heel dun. Daar-
naast vormde het ontbreken van schoolboeken een groot probleem: ‘alle geschiede-
nisboeken moesten vernietigd worden, de nazi’s hadden hun eigen geschiedenis’.85

Duitsland was voor Philip een land van onafzienbare vlakten met bergen puin. 
Onder dat puin bevonden zich vochtige en druipende woonkelders waar gezinnen 
met kinderen woonden. Toen de journalist Philip vroeg wat hij als zijn voornaam-
ste taak zag, antwoordde hij ‘goede Duitse jeugdleiders in contact te brengen met 
het buitenland’. Philip wilde bewerkstelligen dat geschikte Duitse jeugdleiders in 
het buitenland cursussen volgden. ‘In feite weet men weinig van de buitenlandse 
jeugdbeweging af’, vond hij. Zijn plan was in Duitsland verschillende conferenties 
te bezoeken namens de scouting om zodoende aan de wederopbouw van Duitsland 
bij te dragen, ook al was het vervoer in het land ‘zeer treurig’.86 Uit zijn autobiogra-
fische notities blijkt dat hij een paar reizen naar Duitsland maakte, maar onbekend 
is waar zijn verdiensten precies lagen. 

Bezittingen Edith Stichting verkocht 

Na de bevrijding pakte het bestuur van de in juni 1943 geliquideerde Edith Stich-
ting onder leiding van Philip ook de draad weer op. Zijn vrouw Willie trad nu of-
ficieel tot het bestuur toe. Dit was een formele kwestie, want ze was al sinds de op-
richting van de Edith Stichting in 1929 actief in het bestuur.87 De stichting nam de 
huurcontracten van het Edith-Hof over van de nationaalsocialistische Volksdienst 
en sloot weer nieuwe huurcontracten af voor het Edith Huis. De Edith Stichting 
kon van rechtswege nog niet beschikken over haar onroerende bezittingen. Wel 
kreeg ze van de Raad voor het Rechtsherstel (RvR) in december 1945 machtiging en 
volmacht om op te treden als sub-beheerder over het Edith Huis en Edith-Hof.88 
De Edith Stichting ging het jaar daarna een huurcontract aan met de gemeente Om-
men die gemeentelijk uitgebreid lager onderwijs (ulo) in het Edith Huis wilde ge-
ven. Daarnaast ging in het grote lokaal van het Edith Huis de Edith Kleuterschool 
weer van start en werd landbouwhuishoudonderwijs gegeven in het bijgebouw.

85  Idem.
86  Idem.
87  Opgemaakt uit een brief van  J.C. Stoop-de Jonge aan L.F. Voorwijk van 6 juni 1940 (archief hko). 
Johanna Cornelia Stoop-de Jonge (1889-1990) was de echtgenote van Jhr. Adriaan Stoop (1897-1949), di-
recteur van de n.v. Dordtsche Petroleum Industrie Mij. Het paar woonde op huize De Olde Vechte in de 
buurtschap Zeesse bij Ommen (notulen van de bestuursvergaderingen van de Edith Stichting van 17 fe-
bruari 1949 (archief hko); Nederland’s Adelsboek 45 (1952) 40; D. Horsman, ‘Zeesse. Een parel van na-
tuurschoon in een kleurrijk landschap’ in: De Darde Klokke 148, geraadpleegd via www.hko-ommen.nl/
userfiles/DardeKlokkenr148.pdf op 17 augustus 2016). 
88  Archief hko. De Raad voor het Rechtsherstel had als doelstelling het door de Duitsers tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gepleegde onrecht van het zich toe-eigenen en liquideren van vermogensbestand-
delen van personen en instellingen zoveel mogelijk ongedaan te maken.
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Het officiële rechtsherstel kreeg de Edith Stichting in de loop van 1949.89 De 
stichting besloot het jaar erop de huren van de huizen van het Edith-Hof te verho-
gen naar ƒ 4,50 voor de twee grootste woningen (was ƒ 3,50) en ƒ 4,– per week voor 
de overige acht (was ƒ 2,50).90 Het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken in Zwol-
le moest hiervoor goedkeuring verlenen.91 Als redenen voor de verhoging gaf het 
bestuur van de Edith Stichting aan dat de woningen gebouwd waren met een filan-
tropisch doel, om mensen die ‘toenmaals in krotwoningen in Ommen woonden, 
tegen een zeer lage huurprijs een goed onderdak te verschaffen’. Twintig jaar later 
waren de omstandigheden gewijzigd. De gezinnen voor wie de woningen waren 

89  hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijssel 
1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 945, nummer 75.
90  Brief gedateerd 18 januari 1950 van M.J. Rozenboom, hoofd van het ambtsgebied te Almelo van de 
Nederlandse Heidemaatschappij, gericht aan Philip. De Heidemij nam het innen van de huren van het 
Edith-Hof voor haar rekening en stelde deze huurprijzen aan Philip voor (archief hko).
91  Brief van de Edith Stichting aan het Prijzenbureau gedateerd 30 maart 1950 (idem).

Philip nabij zijn houten bun-
galow op Eerde, circa 1952.
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gebouwd, waren tot een zekere welstand gekomen. De kinderen waren volwassen 
en inwonend, terwijl enkele gezinnen waren verhuisd en de woningen nadien be-
trokken waren door personen met ‘normale inkomens’. 

Het traject om tot een huurverhoging te komen, duurde jaren. Pas medio 1953 
kreeg de Edith Stichting goedkeuring voor een verhoging van de huurprijs tot 
ƒ 4,45 per week voor de twee grootste woningen en ƒ 4,25 per week voor de overige 
woningen. De huurders van de twee grootse woningen tekenden bezwaar aan, dat 
niet werd gehonoreerd.92 Ondanks de huurverhoging was de financiële situatie van 
de stichting nog niet florissant. Eind 1959 besloot het bestuur daarom alle onroe-
rende goederen van het Edith-Hof van de hand te doen. In februari 1960 verkocht 
zij vier huizen, schuren en tuinen aan de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging 
‘Ommen en Omstreken’.93 Deze vereniging gebruikte de woningen vervolgens als 
personeelswoningen.94 De andere woningen werden verkocht aan hetzij de huur-
ders, hetzij particulieren.95 De sociale woningbouw ter nagedachtenis aan Philips 
moeder was dan wel beëindigd, de herinnering aan de liefdadigheid die in 1928 uit 
haar erfenis werd vormgegeven bleef voortbestaan in de naam van het hof.

De Edith Stichting behield nog wel het Edith Huis, maar kreeg in de loop van de 
jaren te maken met huurders die hun contract opzegden. De Edith Stichting kop-
pelde in 1949 het geven van kleuteronderwijs los van de Edith Stichting door het 
oprichten van de Stichting Nutskleuterschool ‘Edith’ met Philip als voorzitter.96 
In november 1965 liet de inspectrice van het Rijksschooltoezicht Kleuteronder-
wijs weten dat de uitbreiding van de kleuterschool in de vorm van een extra lokaal 
noodzakelijk was.97 Financieel was dat problematisch. Drie jaar later werd de Stich-
ting Nutskleuterschool Edith omgezet in de Stichting Kleuterschool Edith.98 Philip 

92  Een van de reclamanten was weduwe Sprik wonende op Schapenallee 2. Zij betoogde dat het onder-
havige perceel niet gelijk was aan Schapenallee 1 (J.W. Oldeman) en dat dezelfde huurprijs van ƒ 4,45 der-
halve niet correct was. Nummer 1 had een extra kelder van 2 x 2½ m. en 80 m² meer grond. De huurad-
viescommissie oordeelde het bezwaar niet gegrond. Op 20 juli 1953 stuurde de Edith Stichting een reactie 
op de brief van de heer J.W. Oldeman (Schapenallee 1) van 15 juni. Oldeman was het ook niet eens met de 
huurverhoging en sprak over persoonlijke moeilijkheden. Die konden volgens het bestuur geen aanleiding 
zijn om lagere huurprijzen te laten betalen ‘omdat het Edith-Hof nooit een winstobject is geweest en nooit 
zal zijn’ (archief hko). 
93  Archief hko; hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster 
in Overijssel 1811-1989, Hypotheekkantoor Deventer, deel 158, nummer 106.
94  Gesprek met M. Rhee-Luttekes op 27 januari 2009. Zij werd in 1941 geboren aan de Schapenallee 3 en 
woonde er later met haar gezin.
95  Archief hko. Van de totale opbrengst van ƒ 83.000,– ontving de Edith Stichting ƒ 29.880,– en Philip als 
privépersoon ƒ 53.120,–. De kopers van de beide poortwoningen (Schapenallee 1 en 2) verbonden zich aan 
de voorwaarde de aan de oostgevel van de beide woningen aangebrachte letters, die tezamen de aanduiding 
Edith-Hof vormen, intact te laten en de kosten voor het onderhoud ervan te dragen (hco, inventaris van 
de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijssel 1811-1989, Hypotheek-
kantoor Deventer, deel 158, nummers 164, 227, 42, 43, 44 en 106).
96  De stichting Nutskleuterschool ‘Edith’ huurde voor een bedrag van ƒ 1.800,– per jaar ruimte in het 
Edith Huis plus een schuurtje, erf en tuin alsmede de zich in de school bevindende inventaris. De school 
kreeg jaarlijks een schenking van ƒ 500,– van de Edith Stichting, zodat er uiteindelijk ƒ 1.300,– aan huur be-
taald moest worden (archief hko). In de archieven van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
te Zwolle (thans in het hco te Zwolle) bevond zich geen informatie over de inschrijving van de stichting. 
97  Brief gedateerd 11 november 1965 (idem).
98  Brief van het bestuur van de Stichting Kleuterschool Edith aan het College van Burgemeester en Wet-
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was inmiddels bijna tachtig en maakte geen deel meer uit van dit nieuwe bestuur. In 
hetzelfde jaar 1968 zegde de Edith Stichting de huur op, waardoor de kleuterschool 
een jaar later geen onderkomen meer had.99 Volgens de Stichting Kleuterschool 
Edith zou het Edith Huis waarschijnlijk door de inspectie worden afgekeurd als 
schoolgebouw en de kosten zouden te hoog uitvallen om het pand aan de eisen 
van de Kleuterschool Onderwijswet te laten voldoen. Het schoolbestuur liet aan 
de gemeente weten dat zij zelf geen voorzieningen aan het gebouw kon aanbren-
gen omdat zij het huurde.100 Het Edith Huis werd uiteindelijk in oktober 1971 door 
de Edith Stichting verkocht aan een tandarts en het ernaast gelegen houten clubge-
bouw aan de muziekvereniging ‘Crescendo’ te Ommen. De totale opbrengst van 
ƒ 120.000,– ging naar Philip.101 

Landgoed Eerde verkocht

Nadat Philip in 1938 een deel van Eerde aan Staatsbosbeheer had verkocht en tien 
jaar later een ander deel aan de Stichting Besthmenerberg, had hij nog steeds een 
aanzienlijk landgoed in zijn bezit. In de eerste jaren na de bevrijding was de ex-
ploitatie van het landgoed Eerde winstgevend, zo blijkt uit de administratie zoals 
die door de Heidemij is bijgehouden.102 De verkoop van bosbessen en aardappelen 
droeg naast de gebruikelijke inkomsten uit pachten en huren bij aan een winst van 
ruim ƒ 10.000,– per jaar. In de jaren 1949 en 1950 kwam er een hapering toen in to-
taal ruim ƒ 12.000,– verlies werd geleden. Vermoedelijk had een en ander te maken 
met Philips aankoop van een auto en een belastingaanslag, want bijvoorbeeld loon- 
en onderhoudskosten stegen niet significant in deze jaren. Na deze twee lastige ja-
ren bleef het landgoed tot 1965, het laatste jaar waarin de Heidemij de administratie 
voerde, uit de rode cijfers. Uit het archief van Natuurmonumenten komt een gro-

houders van Ommen gedateerd 18 november 1968 (gao, o.k.s. Edith kleuterschool 1976 tot en met 1981, 
dossier 3497). Het bestuur van deze stichting bestond uit zeven leden, drie personen uit het roomskatho-
lieke volksdeel van de gemeente Ommen, drie uit het niet-roomse volksdeel en samen benoemden zij een 
zevende lid, de voorzitter (archief hko, notariële akte de dato 15 juni 1968). 
99   gao, o.k.s. Edith kleuterschool 1976 tot en met 1981, dossier 3497; brief van de Stichting Kleuter-
school Edith aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen van 6 juni 1968 (idem).
100  gao, o.k.s. Edith kleuterschool 1976 tot en met 1981, dossier 3497. De ontwikkelingen beteken-
den niet het einde van de Edith Kleuterschool. Het schoolbestuur wilde samen met het bestuur van de 
roomskatholieke lagere school een nieuwe kleuterschool realiseren in de nabijheid van de Openbare La-
gere School van Ommen in het bouwcomplex ‘Laarakkers’ voor 89 kleuters. Acht jaar later, in december 
1978, waren de ontwikkelingen echter dusdanig dat het bestuur van de Stichting Kleuterschool Edith het 
gemeentebestuur van Ommen verzocht de kleuterschool over te nemen als openbare school. Vanwege een 
teruglopend leerlingenaantal ging de school in het schooljaar 1985-1986 over in die van de openbare ‘Laar-
akkers’. De Stichting Kleuterschool Edith beëindigde in 1984 haar bestaan vanwege liquidatie (Handels-
register van de Kamer van Koophandel, geraadpleegd op 23 november 2015; gao, o.k.s. Edith kleuter-
school 1982 tot en met 1986, dossier 3498).
101  hco, inventaris van de archieven van de bewaarders van de hypotheken en het kadaster in Overijssel 
1811-1989, Hypotheekkantoor Zwolle, deel 228, nummer 798. 
102  Gelders Archief te Arnhem, inventarisnummer 0920 Heidemij, Bedrijfsboekhouding, archieftoegang 
31.168 Landgoed ‘Eerde’, Ommen (Ph. D. baron van Pallandt van Eerde), inventarisnummer 391. 
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te financiële tegenvaller voor Philip naar voren: een aanslag vermogensheffing van 
ƒ 208.000,– in 1948, vermoedelijk omdat hij de eigendommen van de Eerde Stich-
ting had overgenomen.103 Philip was inmiddels ruim dertig jaar bestuurslid van Na-
tuurmonumenten en kende de vereniging goed. Om aan zijn belastingverplichting 
te kunnen voldoen, besloot hij een deel van het landgoed Eerde aan de vereniging te 
koop aan te bieden.104 

Het dagelijks bestuur van Natuurmonumenten kwam in november 1948 naar 
Eerde om het terrein te bekijken. Philip regelde auto’s en een kamer in het kas-
teel waar de bestuursleden na afloop van hun bezoek konden vergaderen. De ont-
vangst was bij hem en Willie thuis, in de houten bungalow. Zij zorgden voor kof-
fie en gingen ervan uit dat de heren zelf brood meebrachten. Na het bezoek besloot 
de vereniging tot aankoop te willen overgaan. Er volgden daarna maanden van on-
derhandelingen over de prijs en over het servituut, een zakelijk recht op niet-be-
bouwing, dat Natuurmonumenten op Eerde wilde vestigen. Philip ging daarmee 
begin november 1948 tijdens een vergadering met Natuurmonumenten monde-
ling akkoord, maar trok zijn toezegging ’s avonds per telefoon weer in nadat hij bij 
thuiskomst met zijn vrouw had gesproken en daarna met zijn contactpersoon van 
de Heidemij. Zij vreesden dat het servituut zou leiden tot een verregaande beper-
king in het beheer van het resterende deel van Eerde. Ook had het financiële nade-
len als de familie Van Pallandt dit deel later zou willen verkopen.

Philip bevestigde zijn ommezwaai schriftelijk en maakte het bestuur van Na-
tuurmonumenten duidelijk dat hij in financiële zin een te groot offer moest bren-
gen. Niet alleen nu maar ook in de toekomst, want door het leggen van een ser-
vituut van niet-bebouwing op het gehele landgoed Eerde zou er in de toekomst 
wellicht nog een tweede ‘héél groot financieel offer’ volgen.105 De voorzitter van 
Natuurmonumenten, P.G. van Tienhoven (1875-1953), speelde vervolgens een 
cruciale rol omdat hij Eerde als geheel wilde behouden als ‘een zeer bijzonder na-
tionaal park voor Nederland voor nu en in de toekomst’.106 Zijn prioriteit lag bij 
het natuurbehoud en hij gaf Philip nadrukkelijk in overweging deze kwestie te re-
gelen ‘nu wij beiden nog in leven zijn’.107 Medio 1949 bereikten de partijen over-

103  Stadsarchief Amsterdam, 999 Archief Natuurmonumenten, toegangsnummer, 1.2.11.5.17.1, aankoop 
en beheer Landgoed Eerde, inventarisnummer 955. 
104  Brief van Philip gedateerd 1 mei 1948 aan Natuurmonumenten (idem). Philip had vermoedelijk geen 
financiële buffer meer na de bouw van huizen, het kopen van auto’s en het maken van reizen. Hij lijkt zijn 
hand te hebben overspeeld.
105  Brief van Philip aan Natuurmonumenten gedateerd 14 november 1948 (idem). 
106  Brief gedateerd 18 november 1948 van Natuurmonumenten aan Philip (idem). Van Tienhoven stu-
deerde rechten en biologie. Hij promoveerde in 1902 aan de Universiteit van Amsterdam in de rechten. 
Vervolgens begon hij een loopbaan als assuradeur in het verzekeringswezen. Zijn grootste bekendheid 
kreeg hij als natuurbeschermer en als medeoprichter van Natuurmonumenten in 1905. In 1907 werd hij 
penningmeester van de vereniging en vanaf 1927 tot 1952 was hij voorzitter. Als bestuurslid speelde hij een 
belangrijke rol bij de aankoop van natuurgebieden en het werven van fondsen. Daarnaast was hij nauw be-
trokken bij de oprichting van internationale natuurbeschermingsorganisaties (E. Pelzers, ‘Tienhoven, Pie-
ter Gerbrand van (1875-1953)’ in: Biografisch Woordenboek van Nederland, geraadpleegd via resources.
huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn4/tienhoven [12-11-2013]).
107  Idem. Van Tienhoven zou in 1953 op 77-jarige leeftijd overlijden.
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eenstemming. Op 8 september 1949 tekende Philip de akte waarmee hij het Eerder 
Achterbroek met alle huizen, gebouwen, landerijen, bossen, wegen en water voor 
ƒ 408.000,– (nu ruim 1,7 miljoen euro) verkocht aan Natuurmonumenten.108 Het 
Eerder Achterbroek werd daarmee het eerste beschermde ‘boerenlandschap’ in 
Nederland.109

Vanwege zijn financiële positie stelde Philip als voorwaarde dat de vereniging 
het karakter van het landgoed gedurende vijfentwintig jaar moest handhaven. Dit 
had alles te maken met bepalingen van de Natuurschoonwet. Als deze termijn niet 
werd aangehouden, kon Philip nieuwe aanslagen in de vermogensbelasting tege-
moet zien. Het bedrag dat Philip door de verkoop ontving, viel uiteen in twee ge-
deelten. Allereerst ƒ 257.000,– voor het Eerder Achterbroek en een tweede deel van 
ƒ 151.000,– als tegemoetkoming voor het niet-bebouwen van percelen grond. Als 
uitzondering hierop golden gebouwen met een uitsluitend agrarische bestemming 
en gebouwen voor het beheer van het terrein mits ze niet zichtbaar zouden zijn 
vanaf de weg van Ommen naar Den Ham zolang de bomen blad droegen. 

Bij de verkoop bedong Philip dat Natuurmonumenten maximaal drie landhui-
zen voor particuliere bewoning op het niet-verkochte terrein moest toestaan zo-
dat zijn beide dochters, op dat moment respectievelijk achttien en zestien jaar oud, 
alsmede zijn zwager Gerard Voorwijk in de toekomst op het landgoed een woning 
konden bouwen. Natuurmonumenten bedong een recht van eerste koop voor de 
andere delen van het landgoed. Op dezelfde datum, 8 september 1949, passeerde 
nog een tweede akte waaruit blijkt dat Philip Natuurmonumenten ƒ 200.000,– leen-
de.110 Deze som moest worden afgelost in jaarlijkse termijnen van ƒ 20.000,– . Over 
het onafgeloste deel moest 3% rente per jaar worden voldaan.111 Philip behield 
bossen en waterpartijen rondom het kasteel, circa driehonderd hectare, plus het 
kasteel zelf en alle gebouwen op dit deel van zijn landgoed. Met de opbrengst van 
de verkoop van het Eerder Achterbroek betaalde hij de belastingaanslag en kreeg 
hij financiële ruimte om zijn overgebleven bezit door de Heidemij te laten onder-

108  In totaal ging het om 286 hectare, 174 are en 230 centiare (Hypotheekkantoor Deventer, deel 941, ak-
tenummer 64 van 9 september 1949 (archief Kadaster); Aktes genummerd 293 en 294 gepasseerd op 8 sep-
tember 1949 voor kandidaat-notaris Hugo Willemsen wonende te Amstelveen als plaatsvervanger van no-
taris Eco Theodorus Scheltinga Koopman te Amsterdam (Centraal Archief Systeem van de Koninklijke 
Notariële Broederschap te Winschoten); Statuten n.v. Landgoed Eerde, 29 mei 1965 (archief Natuurmo-
numenten te ’s-Graveland); Philips voorwaarde dat er geen konijnen met klemmen gevangen mochten 
worden in dit gebied, achtte de notaris niet gepast om in de akte van overdracht te vermelden (Stadsarchief 
Amsterdam, 999 Archief Natuurmonumenten, 1.2.11.5.17.1, aankoop en beheer Landgoed Eerde, inven-
tarisnummer 955). Van Tienhoven deed het voorstel het verkochte gebied niet aan te duiden met het in de 
volksmond gangbare ‘Eerder Broek’ of ‘Achterbroek’, maar als ‘Eerder Achterbroek’, een idee waarmee 
Philip, na raadpleging van zijn vrouw en zijn pachters, van harte instemde (brief van Philip aan Natuur-
monumenten (archief Natuurmonumenten) gedateerd 21 maart 1949).
109  Zie Purmer, Het landschap bewaard, 133.
110  Centraal Archief Systeem van de Koninklijke Notariële Broederschap te Winschoten, aktes 293 en 
294 gepasseerd op 8 september 1949 voor kandidaat-notaris Hugo Willemsen wonende te Amstelveen als 
plaatsvervanger van notaris Eco Theodorus Scheltinga Koopman te Amsterdam.
111  Stadsarchief Amsterdam, 999 Archief Natuurmonumenten, 1.2.11.5.17.1, aankoop en beheer Land-
goed Eerde, inventarisnummer 955. De geldlening werd uiteindelijk binnen twee jaar afgelost. Op 30 april 
1951 vond de laatste deelbetaling plaats. Philip ontving in totaal een bedrag van ƒ 6.525,– aan rente (idem).  
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houden.112 Daarnaast kreeg hij de middelen om het onderhoud van zijn kasteel te 
financieren. In de privésfeer werd het maandelijkse huishoudgeld van Willie, be-
kostigd vanuit de exploitatie van het landgoed, verhoogd van ƒ 400,– naar ƒ 525,–.113

Ook na de verkoop van het Eerder Achterbroek bleven de kinderen van de pach-
ters uit dit deel van Eerde op de kerstvieringen van Philip en Willie welkom. Een 
saillant detail is wel dat Willie aan de nieuwe eigenaar Natuurmonumenten vroeg 
om een bijdrage in de kosten van de vieringen te geven. De vereniging ging ermee 
akkoord, zij het ‘onder zwak protest’.114 In de jaren 1949, 1950, 1952 en 1955 droeg 
de vereniging in totaal ƒ 100,– bij voor de aanschaf van cadeautjes, versnaperingen 
en vuurwerk. Daarna stopten de betalingen. In 1964 verzocht Willie via haar zaak-
gelastigde bij de Heidemij om de betaling van de bijdrage voor de jaren 1960 tot en 
met 1963.115 Die zou, zo had zij van haar man begrepen, met ƒ 5,– verhoogd zijn tot 
ƒ 30,– per jaar. Het verzoek van Willie werd door Natuurmonumenten afgewezen 
vanwege het persoonlijke karakter van de vieringen.116 Daarnaast lag er geen schrif-
telijke overeenkomst ten grondslag aan de betalingen. 

Omstreeks de overdracht in 1949 informeerde een journalist bij Philip naar zijn 
beweegredenen voor de verkoop.117 Philip vertelde dat hij op een congres van de 
Internationale Unie voor Natuurbescherming in Parijs had gehoord dat, wanneer 
de bevolking in het huidige tempo bleef toenemen en men op dezelfde voet door 
zou gaan met ontbossing en cultivering van de gronden, er over vijftig jaar niet ge-
noeg voedsel op de wereld zou zijn. 

Mijn grote vrees was nu dat Eerde later ook aan deze cultuurhonger geofferd zou wor-
den, derhalve stelde ik mij als taak dit landgoed tegen versnippering te vrijwaren. Ondanks 
deze verkopen blijft Eerde toch een aaneengesloten geheel. De Lemelerberg, Archem, Jun-
ne, Beerse en Eerde vormen nu als het ware een eiland van natuurschoon, een soort oase, in 
deze gecultiveerde streek.118

112  Zie het krantenartikel ‘Aflossing van de wacht bij kasteel Eerde te Ommen. Oude beuken moeten 
verdwijnen’ van 24 november 1959 (familiearchief). De uitgave is onbekend. Het artikel heeft betrekking 
op 174 voor het oog prachtige beuken die in 1959 werden gerooid. Zij waren een paar eeuwen oud en ver-
keerden in een deplorabele toestand. In de plaats van deze beuken werden 250 jonge, sterke beukenbomen 
geplant die elders op het landgoed waren opgekweekt. Een artikel van dezelfde strekking staat onder meer 
in de Zwolse Courant van 24 november 1959 (‘Noodzakelijke operatie op het landgoed Eerde. Majestu-
euze beukenallee zal sneuvelen’). 
113  Gelders Archief te Arnhem, inventarisnummer 0920 Heidemij, Bedrijfsboekhouding, archieftoegang 
31.168 Landgoed ‘Eerde’, Ommen (Ph. D. baron van Pallandt van Eerde), inventarisnummer 378. 
114  Handgeschreven opmerkingen in de kantlijn van een kopie van een brief gedateerd 28 januari 1964 
van Natuurmonumenten aan de Nederlandse Heidemaatschappij. Deze brief is een reactie op die van de 
Nederlandse Heidemaatschappij van een dag eerder waarin Natuurmonumenten werd gevraagd de bijdra-
gen voor de jaren 1961 tot en met 1963 te voldoen (Stadsarchief Amsterdam, 999 Archief Natuurmonu-
menten, 1.2.11.5.17.1, aankoop en beheer Landgoed Eerde, inventarisnummer 959).
115  Brief van de Nederlandse Heidemaatschappij gedateerd 27 januari 1964 aan Natuurmonumenten 
(idem).
116  Kopie van de brief van Natuurmonumenten aan de Nederlandse Heidemaatschappij gedateerd 28 ja-
nuari 1964 (idem).
117  Zowel Het Vrije Volk, de Dedemsvaartse Courant als het Overijssels Dagblad, alle gedateerd 
29 maart 1949, refereren aan een gesprek met Philip. Het gaat in alle gevallen om hetzelfde artikel.  
118  Idem. Zie ook Onze Toekomst, jaargang 56, nummer 35 van 12 oktober 1949.
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Daarnaast had hij nog een andere reden: ‘De ware natuurliefhebber eist zijn plekjes 
niet voor zichzelf, hij geniet des te meer naarmate hij een ander kan laten meegenie-
ten’.119 Philip zorgde ervoor dat Eerde niet uiteenviel zoals bij de verkoop van het 
landgoed Rosendael bij Arnhem, eigendom van verre familieleden van Philip uit de 
wijdvertakte Van Pallandt familie, was gebeurd. Dit grote buiten van zo’n tiendui-
zend hectare viel vanaf beginjaren dertig langzaam maar zeker uit elkaar vanwege 
de hoge kosten van onderhoud.120 

In 1955, zes jaar na de verkoop van het Eerder Achterbroek, bood Philip het res-
terende deel van zijn landgoed, met uitzondering van het kasteel en de Eerder Esch, 
aan Natuurmonumenten te koop aan. Er werd over de prijs en voorwaarden onder-
handeld, maar Philip trok zijn aanbod hetzelfde jaar in vanwege het in zijn ogen te 
lage bod dat Natuurmonumenten uitbracht.121 Acht jaar later, in januari 1963, kreeg 
Natuurmonumenten de vraag af te zien van het recht van eerste koop van het reste-
rende deel van Eerde. Uit de stukken komt naar voren dat de familie het landgoed 
in delen wilde gaan verkopen als Natuurmonumenten hiermee akkoord zou gaan. 
Maar de vereniging ging niet akkoord. Vervolgens begonnen twee toekomstige er-
ven van de inmiddels bijna 75-jarige Philip, Willie en een van haar schoonzoons, 
het jaar erop nieuwe onderhandelingen met de vereniging. De insteek was dat de 
verkoop aan Natuurmonumenten voldoende inkomen garandeerde voor Philip en 
Willie. 

De onderhandelingen resulteerden in de oprichting van de n.v. Landgoed Eerde 
in 1965. Zowel het kasteel als het landgoed met opstallen en waterpartijen van on-
geveer 231 hectare werden ingebracht.122 Buiten de overeenkomst met Natuurmo-
numenten werden twee afgebakende delen (enclaves) gehouden die Philip aan zijn 
dochters overdroeg. De oudste dochter kreeg de Amaliaschuur toegewezen, de 
jongste dochter de Eerder Esch.123 Philips echtgenote Willie kreeg het persoonlijk 
recht om gedurende haar verdere leven gratis te mogen blijven wonen in de houten 
bungalow waar ze tot dan toe met haar man woonde, met de bijbehorende grond 

119  Overgenomen uit een interview met Philip onder de kop ‘Volk van een zieke natie zonder sociaal be-
wustzijn. Wat komt er van de jeugd?’ (Nieuwsblad voor Salland, 4e jaargang, zaterdageditie, datum onbe-
kend. Het artikel bevindt zich in het familiearchief. Volgens de website app.obd.nl/kranten/resultaat.asp?
veldnaam=id&zoekterm=175&sorteerveld=id, geraadpleegd op 17 augustus 2016, verscheen het Sallands 
Nieuwsblad van 1945 tot 1990. Dit doet vermoeden dat het vraaggesprek met Philip in 1949 plaatsvond, in 
de vierde jaargang van het nieuwsblad).
120  Zie Bierens de Haan, Rosendael, 238-250; Koman, De versnippering van  landgoed Rosendael (1902-
2017); Verstegen, ‘Adel en natuurschoon in Nederland 1928-1973’ in: Virtus 16 (2009) 177-194. 
121  Natuurmonumenten bood ƒ 566.250,– terwijl de taxatie van de Heidemij uitkwam op ƒ 918.000,– 
(Stadsarchief Amsterdam, 999 Archief Natuurmonumenten, 1.2.11.5.17.1, aankoop en beheer Landgoed 
Eerde, inventarisnummer 955).
122  Statuten n.v. Landgoed Eerde, 29 mei 1965 (archief Natuurmonumenten te ’s-Graveland); Leeuwar-
der Courant van 21 maart 1966; Gevers en Mensema, De havezaten van Salland en hun bewoners, 272. 
123  Brief van de directeur van de n.v. Landgoed Eerde aan de Minister van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk werk en de Minister van Financiën (archief Natuurmonumenten te ’s-Graveland). De beide 
enclaves hadden dezelfde financiële waarde hoewel de grondoppervlaktes verschilden. Dat kwam door-
dat de villa de Eerder Esch (toegewezen aan de jongste dochter) een hogere waarde had dan de verbouwde 
Amaliaschuur. In latere jaren kocht de echtgenoot van de jongste dochter grond aan bij de Eerder Esch 
(gesprek met de oudste dochter op 27 februari 2017).  

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   312 18-07-19   15:22



landgoed eerde verkocht 313

en tuin.124 Natuurmonumenten kocht voor een half miljoen gulden aandelen van de 
n.v. Landgoed Eerde.125 Daarmee kreeg zij de meerderheid (51%) van de aandelen 
in handen. Er waren in totaal drie aandeelhouders. De twee andere waren de doch-
ters van Philip. Door deze constructie had de familie het gevoel mede in het beheer 
van het landgoed te zitten terwijl Natuurmonumenten de eerste viool speelde.126 

Als eerste directeur van de n.v. Landgoed Eerde werd J. van Soest aangesteld, 
in het dagelijks leven adjunct-directeur van Natuurmonumenten.127 Er was verder 
geen personeel in dienst. In de praktijk bleek dat Natuurmonumenten hogere eisen 
aan het beheer stelde dan Philip tot dusverre via de Heidemij had laten uitvoeren. 
Dit gaf druk op de exploitatie van het landgoed, waarop de vereniging besloot ex-
tra in de n.v. te investeren ter dekking van de tekorten. Ook de verhuur van de jacht 
bleek een gevoelig punt, want Philip was nog altijd een tegenstander. Natuurmonu-
menten besloot daarom een deel van het terrein rondom de houten bungalow van 
Philip buiten de jachtvergunning te houden.128 De verhuur van het kasteel plus de 
bijbehorende percelen regelden de betrokken partijen (Philip en de directie van de 
in het kasteel gevestigde Internationale School Eerde) onderling. 

De inmiddels 76-jarige Philip beëindigde daarmee in 1965 de verantwoordelijk-
heid over zijn in 1913 gekregen omvangrijke erfenis en droeg die over aan zijn twee 
dochters en hun echtgenoten en aan Natuurmonumenten. Hij bleef op de ach-
tergrond nog wel een rol spelen. Dat blijkt uit een notariële akte waarin hij werd 
benoemd tot adviseur van de naamloze vennootschap voor een honorarium van 
ƒ 6.500,– per jaar.129 Vanaf 1 juli 1975 (als Philip 85 jaar oud zou zijn) zou het hono-
rarium omhoog gaan naar ƒ 10.000,– per jaar, eveneens te voldoen in maandelijkse 
termijnen. Daarnaast werd de intentie vastgelegd Willie als adviseur van de n.v. te 

124  Statuten n.v. Landgoed Eerde, 29 mei 1965 (archief Natuurmonumenten te ’s-Graveland).
125  Notariële akte inzake de aankoop van aandelen in n.v. Landgoed Eerde door Natuurmonumenten 
de dato 29 mei 1965 (archief Natuurmonumenten te ’s-Graveland). Het nieuwe beheer van Eerde leidde 
tot de kap van een aantal exoten waaronder de Amerikaanse eik en het krentenboompje, met als doel meer 
aandacht en prioriteit te geven aan de inheemse vegetatie (overgenomen uit het in opdracht van Natuur-
monumenten in 1998 opgestelde rapport Van het rechte pad. Cultuurhistorisch onderzoek en aanbeve-
lingen voor hetgeen door de lanen van Eerde omgeven wordt (L.J.J. Jansen en K. Bomert, Van het rechte 
pad. Cultuurhistorisch onderzoek en aanbevelingen voor hetgeen door de lanen van Eerde omgeven wordt 
(Wageningen 1998) 61). In de periode 1913-1949 plantte Philip met name de krenteboompjes, trosveen-
bessen en diverse andere exotische coniferen en struiken. Het rapport geraadpleegd in het archief Natuur-
monumenten te ’s-Graveland).
126  Stadsarchief Amsterdam, 999 Archief Natuurmonumenten, 1.2.11.5.17.1, aankoop en beheer Land-
goed Eerde, inventarisnummer 955.
127  Brief van de directeur van de n.v. Landgoed Eerde aan de Minister van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk werk en de Minister van Financiën (archief Natuurmonumenten te ’s-Graveland).
128  Besluit van 23 maart 1965 (Stadsarchief Amsterdam, 999 Archief Natuurmonumenten, 1.2.11.5.17.1, 
aankoop en beheer Landgoed Eerde, inventarisnummer 955).
129  Notariële akte inzake het adviseurschap van Philip aangaande de n.v. Landgoed Eerde opgemaakt op 
29 mei 1965 (archief Natuurmonumenten te ’s-Graveland). De benoeming vond plaats toen Willie stopte 
met haar werk aan de Internationale School Eerde en er inkomsten wegvielen (Stadsarchief Amsterdam, 
archief Natuurmonumenten, 999 Archief Vereniging Natuurmonumenten, 1.2.11.5.17.1, aankoop en be-
heer Landgoed Eerde, inventarisnummer 955). Zij was lerares Frans (W. Mörzer Bruyns, ‘Kasteel Eerde 
en de familie Van Pallandt’ in: Haverkorn van Rijsewijk en Mörzer Bruyns, Sluit tot vaste kring de han-
den, 25).

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   313 18-07-19   15:22



314 xii wederopbouw en landgoed

benoemen na het overlijden van Philip. Zij kreeg dan de helft van het adviseursho-
norarium van Philip.130 Drie jaar na het overlijden van Philip in 1979 zou de naam-
loze vennootschap omgezet worden in een besloten vennootschap. Alle aandelen 
werden uiteindelijk overgedragen aan Natuurmonumenten. In 1984, vijf jaar na het 
overlijden van Philip, hield de b.v. Landgoed Eerde op te bestaan.131 

Het lukte Philip niet de voorbeelden van adellijke eigenaren van andere Overijs-
selse landgoederen te volgen. De adellijke families Bentinck, eigenaar van Schoon-
heten en Stegeren, Van Dedem, eigenaar van Den Berg, en Van Rechteren Limpurg, 
eigenaar van Rechteren, wisten het bezit en beheer van hun landgoederen in de fa-
milie te houden. De Bentincks huldigden het credo ‘het is onze plicht Schoonheten 
in stand te houden en in goede staat over te dragen aan de volgende generatie’.132 Al 
deze landgoederen waren gerangschikt onder de Natuurschoonwet.133 

Als hij niet dringend om geld verlegen had gezeten, had Philip er bijvoorbeeld 
ook voor kunnen kiezen Eerde te vererven aan Natuurmomumenten, zoals bij-
voorbeeld eerder was gebeurd met de landgoederen Gooilust in 1934 en de Oude 
Buisse Heide in 1945.134 Of het voorbeeld kunnen volgen van de familie Van Wes-
terholt die bij leven bepaalde dat het landgoed en Huis Hackfort nabij Zutphen 
na het overlijden van de langstlevende zou vererven aan Natuurmonumenten.135 
Daarnaast had hij in de eigenaresse van het omvangrijke landgoed Twickel bij het 
Twentse Delden, Marie Amélie Mechthild Agnès baronesse Van Heeckeren van 
Wassenaar (1879-1975), geboren gravin van Aldenburg Bentinck, een ander voor-
beeld als het ging om natuurbehoud.136 Na haar dood erfde de door haar opgerichte 

130  Vastgelegd werd dat het honorarium op de fiscaal meest gunstige wijze uitbetaald zou worden ‘in-
dien en voor zover de inkomsten van de vennootschap dit zullen toelaten’ (archief Natuurmonumenten 
te ’s-Graveland). 
131  hco te Zwolle, Kamer van Koophandel Zwolle, Handelsregister, toegangsnummer 0232.2, doos-
nummer 885, dossiernummer 31394. Zie ook Purmer, Het landschap bewaard, 148-149.
132  W. Hoogeland, Schoonheten & de Bentincks. Geschiedenis van een landgoed, havezate en bewoners 
(Zwolle 2006) 118. Heden ten dage beheren vier zusters de landgoederen Schoonheten en Stegeren onder 
de naam van hun vader, de erven mr. R.F.C. baron Bentinck van Schoonheten. Een van de zusters heeft de 
dagelijkse zorg voor de boekhouding, de stierenmesterij en het landgoed Stegeren. Een ander zorgt voor 
de salarisadministratie, het onderhoud van het onroerend goed en de daarbij behorende contacten met 
monumentenzorg, het contact met pachters en bewoners en de juridische zaken. Een derde is verantwoor-
delijk voor de gehele bosbouw en het onderhoud van park en tuin. De jongste heeft de zorg voor het huis 
en het kalkoenvermeerderingsbedrijf. 
133  Voor de ontwikkelingen van landgoederen in Gelderland na de Tweede Wereldoorlog zie Van Cruy-
ningen, Landgoederen en landschap in de Graafschap, 114-127. 
134  De buitenplaats Gooilust in ’s-Graveland werd aan Natuurmonumenten nagelaten door Louise Dig-
na Catharina Six (1862-1934). De schrijfster en politica Henriëtte Roland Horst (1869-1952) schonk het 
landgoed de Oude Buisse Heide aan Natuurmonumenten (G.L. Mak, De levens van Jan Six. Een familie-
geschiedenis (Amsterdam 2016) 363; E.J. Etty, Henriëtte Roland Holst 1869-1952. Liefde is heel het leven 
niet (Amsterdam 2000) 616). 
135  M. Bakker en M. Ettema met medewerking van de werkgroep Oral History van de Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland en de Stichting Gelders Erfgoed, Verhalen over landgoed Hackfort (Wagenin-
gen 2015) 23. De familie Van Westerholt vererfde in 1981 landgoed en Huis Hackfort in de buurt van Zut-
phen aan Natuurmonumenten. Zie ook Van Cruyningen, Landgoederen en landschap in de Graafschap, 
115-127.
136  Voor een korte levensschets zie M.G.A. van Voërst-van Lynden, De tuinen van Twickel (Zwolle cir-
ca 1995) 7-10. Zie ook Stenvert, Kolman, Olde Meierink en Ten Hove, Monumenten in Nederland: Over-
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Stichting Twickel het landgoed, die als primair doel heeft, naast bestendigen van de 
historische betekenis van Twickel, het behoud van natuurschoon en het landschap-
pelijke karakter dat Twickel kenmerkt.137 

ijssel, 87-90; Van der Wijck, De Nederlandse Buitenplaats, 417-518; Haverkate, Brunt en Leyssius, Twic-
kel bewoond en bewaard, 117-118; M. Walstra en A. Brunt, Twickel: met hart en ziel (Hengelo 2003) 9; 
www.twickel.nl, geraadpleegd op 6 mei 2016.
137  Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden van wie er twee worden benoemd op voordracht van Na-
tuurmonumenten en de Nederlandse Kastelenstichting. Het hoogste orgaan is het ‘College van Regenten’ 
en de stichting beschikt over vijftig medewerkers die onder leiding van een rentmeester de eigendommen 
beheren. Het streven is het kasteel als een levend centrum een geheel te doen zijn met het bijbehorend ge-
bied. Heden ten dage spelen pachters nog altijd een rol bij het beheer van de landgoederen en zij dragen 
in economische zin bij aan de instandhouding van Twickel. De Stichting Twickel genereert tevens in-
komsten uit onder meer de bosbouw en de houtzagerij (Voërst van Lynden, De tuinen van Twickel, 4; 
A.J. Brunt, J. Haverkate, L. den Ouden en A.B. ter Brake, Twickel: wandelen, historie, architectuur, be-
woners, tuinen, kunstschatten, landschap (Delden 2013) 290-295; Walstra, Twickel: met hart en ziel, 10-14, 

Deze kaart (no. 322) werd gemaakt in het kader van de Natuurschoonwet en toont onder meer 
het landgoed Eerde en het Eerder Achterbroek (gemeente Den Ham), de delen die Natuur-
monumenten inmiddels tot haar bezit mag rekenen. De kaart werd op zijn laatst gemaakt in 
1947. De landgoederen die onder de Natuurschoonwet waren ondergebracht werden met de 
hand ingetekend tussen 1950 en 1957. Het origineel bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek 
van de vu te Amsterdam. Zie geoplaza.vu.nl/data/dataset/natuurschoonwet-landgoederen/
resource/93adf38b-2710-411d-b6ef-bf51fac82b48 en W. Verstegen, Vrije Wandeling. Het par-
lement, de fiscus en de bescherming van het particuliere Nederlandse natuurschoon. De Na-
tuurschoonwet tussen 1924 en 1995 (Amsterdam 2012).
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Bij de verkoop van Eerde won het natuurbehoud het, ruim op punten, van het 
economisch gewin, want Philip koos niet voor een commerciële partij. Evenmin 
volgde hij het voorbeeld van zijn familie op Duinrell die zich op het landgoed richt-
te op (dag)recreatie. Philip verkocht het landgoed gefaseerd aan natuurbescher-
mingsorganisaties. De eeuwenoude band van het adellijke geslacht Van Pallandt 
met Eerde, behield hij door twee enclaves buiten de verkoop te houden. Philip wil-
de zijn beide dochters niet belasten met het toekomstige beheer, maar zorgde er wel 
voor dat ze, met hun gezinnen, op Eerde konden blijven wonen. Het adellijke par-
ticuliere landgoed verdween, het waardevolle cultuurlandschap bleef bewaard.138 

49-51 en 104-105; L. Vrij en A.H. Schimmelpenninck, Boerenerven op het landgoed Twickel. Bouw, be-
heer en onderhoud (Hengelo 2004) 7-8).
138  Het beheer van Natuurmonumenten is gericht op de cultuurhistorische waarden van het landgoed 
en het behoud en beheer van het culturele erfgoed. Hiermee wil de vereniging de uniciteit van het comple-
te ensemble van het landgoed benadrukken. Natuurmonumenten werkt aan herstel van het landschap en 
landschapselementen en is exoten als de door Philip geplante Amerikaanse eiken en de blauwe bessen ac-
tief gaan bestrijden, alhoewel erkend wordt dat ze zeer karakteristiek waren voor Eerde. Ook de krenten-
boompjes worden bestreden, maar hier en daar worden zaailingen gedoogd. Voor een uitvoerig overzicht 
van het beheer van Eerde vanaf 1949 zie Purmer, Het landschap bewaard, 131-185.

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   317 18-07-19   15:22



xiii Herfstjaren 

In 1965 droeg Philip na veel wikken en wegen zijn gehele landgoed Eerde over aan 
de n.v. Landgoed Eerde. De drie aandeelhouders waren Natuurmonumenten en 
Philips beide dochters. In de praktijk werd het beleid bepaald door Natuurmonu-
menten, de grootste aandeelhouder. Philip zocht lang naar een evenwicht tussen 
zijn familiebesef en zijn natuuridealisme. Gedurende het proces van overdracht 
kreeg hij weer last van een darmkwaal die inmiddels chronisch was: colitis.1 Hij lag 
zelfs maandenlang in het ziekenhuis. De grote vraag die hem in de herfstjaren van 
zijn leven bezighield, is hoe hij zijn leven zin moest geven zonder eigen landgoed.

Toen Philip op 28 december 1949 zijn zestigste verjaardag vierde, had hij net een 
fors deel van Eerde, het Eerder Achterbroek, verkocht aan Natuurmonumenten. 
Van een journalist van de Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant kreeg hij en-
kele dagen voor zijn verjaardag het verzoek om gegevens over zijn levensloop op 
papier te zetten. Philip voelde er niets voor, hij vond ze totaal onbelangrijk. Het 
enige dat voor hem waarde had, waren de inzichten waartoe hij in het leven geko-
men was. Die wilde hij best opschrijven omdat ze misschien voor een ander van 
waarde konden zijn.2 Ook een journalist van het Ommer Nieuwsblad vroeg om 
een interview. Hij werd ‘vriendelijk en hoffelijk’ door Philip ontvangen.3 Maar op-
nieuw had hij niet veel zin om te vertellen over zijn filantropische aard of vele rei-
zen. De journalist weet het aan ‘hoffelijke bescheidenheid’.4 De beide journalisten 
moesten het doen met Philips tekst ‘Europa zal nog veel moeten leren’, een betoog 
dat hij opbouwde rond de kerstboodschap van vrede op aarde.5 Met dat vergezicht 
leek hij te worstelen, want Europa had weinig geleerd van de lessen van de Tweede 
Wereldoorlog vond hij. 

Het inzicht dat Philip met zijn lezers wilde delen, was gebaseerd op de ideeën van 
Krishnamurti.6 Als verkondiger van zijn grote voorbeeld bracht Philip het als volgt: 

1  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief). In het voorjaar van 1962 lag Philip 
drie maanden in het ziekenhuis waar hij langzaam maar zeker herstelde dankzij de toegediende medica-
tie. Hij kreeg het middel Luminal voorgeschreven. Dat werd in die tijd gebruikt als kalmeringsmiddel (ge-
sprek met R. van Overstraten Kruijsse op 6 mei 2013).
2  Overgenomen uit een kerstboodschap die Philip noteerde ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag 
(Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 31 december 1949); Ommer Nieuwsblad (ongedateerd). 
In deze uitgave werd het artikel opgenomen onder de kop ‘Baron van Pallandt 60 jaar’.
3  Ommer Nieuwsblad zonder datering.
4  Idem.
5  Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 31 december 1949; Ommer Nieuwsblad (ongedateerd). 
6  Zonder hem met name te noemen, put Philip uit de brief van Krishnamurti van 5 augustus 1946 waarin 
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Alle systemen of begrippen hebben tot nu toe grondig gefaald (…) Alleen wanneer de 
mens individueel, dus ieder persoonlijk, zijn denken, voelen en handelen gewaar zal wor-
den, dus ook zijn eigen motieven zo grondig mogelijk zal kennen, zal er een periode van 
geluk aanbreken.7

Om de voor zijn doen sombere toonzetting te doorbreken, eindigt Philip positief:  

Gelukkig [zijn] zij, die naar een geheel nieuwe levensbasis uitzien, door te trachten bewust 
te leven en te zien, dat het Wereld Probleem in ons zelf ligt en niet in een of ander land, niet 
in een of andere regering en niet bij onze buurman (…) eenmaal zal de tijd aanbreken, dat 
in plaats van milliarden [sic] aan oorlogen te besteden, de mensheid, deze zal gaan gebrui-
ken voor opbouwend werk en dan niet alleen in een Verenigd Europa, maar in een wereld, 
die één is.8

In zijn boodschap liet Philip zich amper van zijn positieve kant horen. Mogelijk 
was hij teleurgesteld. Enkele maanden eerder had hij een brief aan Krishnamurti ge-
schreven. Hij zei het niet met zoveel woorden, maar liet wel doorschemeren dat hij 
graag wilde dat Krishnamurti weer naar Nederland zou komen om lezingen te ge-
ven.9 Hij zou versteld staan van de interesse die er voor zijn gedachtegoed was ont-
staan sinds het laatste sterkamp te Ommen in 1938, schreef Philip. Op 22 juli 1949 
liet Krishnamurti hem echter weten dat een bezoek aan Nederland nog niet in de 
planning zat. 

Ook al vond Willie het niet gepast dat Philip zijn oude vriend op de hoogte hield 
van de gang van zaken op Eerde en de mensen die hij ontmoette, hij deed het toch. 
Willie meende dat haar man Krishnamurti hiermee niet moest belasten. Hij had 
toch afstand genomen van Eerde? Philip kon Krishnamurti echter niet loslaten en 
bleef als een trouwe volger zijn idealen uitdragen. Uit de genoemde brief aan Krish-
namurti weten we bijvoorbeeld dat Philip op bezoek was geweest bij de hertogin 
van Braunschweig (1892-1980) op het kasteel Mariënburg bij Hannover. Victoria 
Louise Adelheid Mathilde Charlotte was de enige dochter van keizer Wilhelm ii.10 
Met haar sprak hij twee avonden lang over de lezingen van Krishnamurti uit de ja-
ren 1945-1946, die hij aan haar voorlas.11 Dichter bij huis had Philip eveneens een 
‘interessante ervaring’.12 Hij was door ‘Mrs. Penning’ gevraagd naar Soestdijk te 
komen ‘and talk with them’.13 Hij liet in het midden met wie hij precies sprak en 
of koningin Juliana daarbij aanwezig was. Deze ‘Mrs. Penning’ was M.A. (Rita) 
Pennink-Nitschmann (1912-2005), de kinderverzorgster van de drie oudste prin-

hij zijn gedachten verwoordde over het bereiken van vrede: als de mensheid de wereld wilde veranderen en 
crises het hoofd wilde bieden, moest ieder mens bij zichzelf beginnen en in zijn bewustzijn een transfor-
matie tot stand brengen (de brief bevindt zich in het familiearchief). 
7   Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant van 31 december 1949; Ommer Nieuwsblad (ongedateerd). 
8   Idem.
9   Brief van Philip aan Krishnamurti gedateerd 18 juni 1949 (archief kfa). Het duurde tot mei 1955 voor-
dat Krishnamurti naar Nederland kwam.
10  Zie Y.B. Kuiper, ‘Trouw aan de keizer. Dagboeken van een vleugeladjudant’ in: Virtus 24 (2017) 236-
243.
11  Brief van Philip aan Krishnamurti gedateerd 18 juni 1949 (archief kfa). 
12  Idem.
13  Idem.

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   319 18-07-19   15:22



320 xiii herfstjaren 

sessen.14 Volgens Fasseur had zij met haar antroposofische belangstelling een hang 
naar het mystieke, het bovennatuurlijke. Dat leverde een hechte band op met de 
daarvoor ontvankelijke koningin Juliana.15 Op Soestdijk merkte Philip weldra dat 
mensen geïnteresseerd waren in de boodschap van Krishnamurti. Dat gold ook 
voor Juliana. Het was volgens hem een lang gesprek geweest en bij vertrek werd 
hem gevraagd nog een keer terug te komen.16 Een volgend gesprek op Soestdijk had 
plaats op 16 juni 1949, de dag voordat hij zijn brief aan Krishnamurti schreef. Phi-
lip moest toen beloven dat hij Krishnamurti zou vragen of hij op korte termijn naar 
Nederland wilde komen vanwege de grote belangstelling voor zijn boodschap.17 
Dat deed hij, maar het haalde niets uit bij Krishnamurti. 

14  Pennink-Nitschmann had zich sinds haar aantreden in november 1947 in de onmiddellijke omgeving 
van koningin Juliana en prins Bernhard een invloedrijke positie weten te verwerven (C. Fasseur, Juliana 
en Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956 (Amsterdam 2008) 143). 
15  Ibidem, 144. 
16  Wanneer Philip voor de eerste keer op Soestdijk was, is onbekend. Zijn agenda’s zijn verloren gegaan. 
Het Koninklijk Huisarchief in Den Haag gaf geen toestemming voor raadpleging van het archief. Navraag 
bij prinses Margriet leerde dat zij zich het bestaan van een gastenboek op Soestdijk, dat inzicht had kun-
nen geven in de data van de bezoeken van Philip, niet herinnert (schriftelijke mededeling van mevrouw 
R.  Eerkes in december 2007). 
17  Brief gedateerd 18 juni 1949 (archief kfa). 

Foto die bij het artikel ‘Baron van Pallandt 60 
jaar’ in december 1949 in het Ommer Nieuws-
blad geplaatst werd. 

Krishnamurti en Philip in het Zwitserse Saa-
nen.
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Vermoedelijk had Philip pas in mei 1955 voor het eerst weer een persoonlijke 
ontmoeting met Krishnamurti, toen deze lezingen gaf in Nederland. Ze vonden 
plaats in Bellevue en het Concertgebouw in Amsterdam en kregen veel publiciteit.18 
Folkersma, de voormalige sterkampmanager, had een comité gevormd dat alles 
rondom de toespraken voorbereidde.19 Philip bezocht ook latere lezingen en reisde 
zelfs naar het Zwitserse bergdorpje Saanen waar Krishnamurti in de jaren 1961 tot 
en met 1985 toespraken hield.20 Op Eerde zou Krishnamurti nooit meer komen.  

18  Het Parool van 23 februari en 21 mei 1955; De Telegraaf van 23 februari 1955 en 2 mei 1955; De Tijd: 
godsdienstig-staatkundig dagblad van 25 februari 1955; Gereformeerd Gezinsblad van 18 maart 1955; De 
Heerenveense Koerier van 28 mei 1955; Algemeen Handelsblad van 12 mei 1955; Leeuwarder Courant 
van 21 mei 1955. Ook in de zestiger en zeventiger jaren kwam Krishnamurti naar Nederland (1967, 1968, 
1969 en 1971) en voor het laatst in 1981 (Van der Kroft, Waarheid zonder weg, 27). In 1967 hield Krish-
namurti lezingen in Nederland en was hij te gast in een villa in Baarn. Onder de aanwezigen was de jonge 
Meindert Fennema, de latere hoogleraar politieke theorie van de Universiteit van Amsterdam. Hij herin-
nerde zich dat het gezelschap bestond uit zo’n twintig dames en een paar heren die een theosofische of an-
troposofische indruk maakten. Het betoog van Krishnamurti liep langs Socratische lijnen. Bij elke stap in 
zijn argumentatie vroeg hij om instemming van het publiek. Daarna ontstond de volgende situatie: ‘Op een 
gegeven moment kon - of wilde - ik zijn redenering niet volgen en zei dat ook. Hij begon zijn hele betoog 
opnieuw, weer bij elke stap om instemming vragend. Op het punt aanbeland waar ik hem niet kon volgen, 
vroeg hij opnieuw om instemming. Ik maakte opnieuw bezwaar, zeggende dat ik deze argumentatie niet 
kon volgen. Nu werd het onrustig in de kamer, maar Krishnamurti gaf geen krimp en begon weer helemaal 
opnieuw. Een van zijn begeleiders maakte een gebaar in mijn richting waaruit ik op kon maken dat tegen-
spraak de bijeenkomst danig zou verstoren. Wat moest ik doen? Ik raakte lichtelijk in paniek, maar ook in 
gewetensnood. Ik was niet van plan om instemming te betuigen met een redenering waar ik het niet mee 
eens was, maar ik wilde ook de bijeenkomst niet verstoren. Ik bedacht een list: bij het punt aangekomen 
waar ik Krishnamurti’s redenering niet wilde volgen vroeg hij opnieuw mijn instemming. Ik antwoordde 
toen: “According to your logic it seems plausible.” K. aarzelde even. De dames hielden hun adem in. Maar 
de grote leraar ging gewoon verder. Ik deed verder geen pogingen zijn redenering te volgen. K. vroeg ook 
minder nadrukkelijk om instemming. Zo eindigde de bijeenkomst in harmonie’ (informatie van M. Fenne-
ma in een e-mail van 19 november 2018).
19  Vanaf 1967 zou het optreden van Krishnamurti in Nederland verzorgd worden door de Stichting 
Krishnamurti Nederland (Van der Kroft, Waarheid zonder weg, 29). A.F. Folkersma maakte na 1955 geen 
volgende bezoeken van Krishnamurti meer mee. Hij overleed in november 1963 (archief van de Kanselarij 
der Nederlandse Orden in Den Haag, dienststaat van A.F. Folkersma).
20  Op de website www.youtube.com zijn diverse lezingen van Krishnamurti in Saanen te bekijken en be-

Krishnamurti en Philip in het 
Zwitserse Saanen.
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Oude Loo-conferenties

Het is de vraag wie Philip in 1949 liet beloven dat hij Krishnamurti zou vragen om 
op korte termijn naar Nederland te komen.21 Was dat Pennink of de aan het hof 
verbonden en door Fasseur als ‘doorgeefster’ aangeduide Margaretha (Greet) Hof-
mans (1894-1968)?22 De laatste was lid van de Theosofische Vereniging en had in 
1930 en 1933 de sterkampen in Ommen bezocht, waar Krishnamurti sprak.23 Prins 
Bernhard haalde Hofmans eind 1948 naar Soestdijk vanwege de oogkwaal van de 
jongste dochter, prinses Marijke.24 In het verlengde van haar omgang met Hof-
mans, lanceerde Juliana in april 1951 in kleine kring het denkbeeld van een ‘geeste-
lijke vredesconferentie’.25 Volgens de historicus Han van Bree was het onduidelijk 
hoe dergelijke religieus geïnspireerde bijeenkomsten te initiëren.26 Het idee was 
om prominente sprekers uit te nodigen voor een besloten gezelschap. Daarna zou 
een vrije gedachtewisseling volgen.27 De koningin had een lijst met mogelijke spre-
kers opgesteld, onder wie Krishnamurti.28 Het voorstel kreeg uiteindelijk vorm in 
de zogenaamde Oude Loo-conferenties, meerdaagse samenkomsten met circa ze-
ventig tot honderddertig, zorgvuldig geselecteerde deelnemers. In totaal werden er 
van juli 1951 tot eind augustus 1957 zeventien gehouden. De belangstelling werd 
gestimuleerd door de plaats van samenkomst: het kasteeltje ‘Het Oude Loo’ bij 
Apeldoorn.29 

De eerste conferentie had plaats van 24 juli tot en met 2 augustus 1951, zo’n 
twee jaar na Philips bezoeken aan Soestdijk.30 De bijeenkomst had als motto ‘God 
grondlegger van de wereld en daarom onoverwinlijk’.31 Ruim honderd genodigden 
hadden de acht organisatoren bij elkaar gebracht voor lezingen, vrije gedachtewis-
seling, persoonlijke ontmoeting en verstilling. De voertaal was Engels. Het centrale 
thema was de geestelijke crisis in de wereld en hoe die op te lossen.32 Op de deelne-
merslijst stonden acht dominees, enkele vriendinnen van de koningin en een aantal 
buitenlandse gasten. Ook de namen van Philip van Pallandt en Folkersma prijkten 

luisteren. Zie bijvoorbeeld www.youtube.com/watch?v=pWaeuYquzIw voor een audio-opname van een 
lezing uit 1968. Het is goed mogelijk dat Philip deze lezing bezocht ook al zijn er geen concrete bewijzen 
voor.
21  Brief gedateerd 18 juni 1949 (archief kfa). 
22  Fasseur, Juliana en Bernhard, 153. 
23  Ibidem, 155. Waarschijnlijk bezocht Hofmans toen de zogenaamde public day want de officiële pro-
grammaboekjes vermeldden haar naam niet op de deelnemerslijsten (kdsc).
24  H. van Bree, De geest van het Oude Loo. Juliana en haar vriendenkring 1947-1957 (Schoorl 2015) 10.
25  Fasseur, Juliana en Bernhard, 225.
26  Van Bree, De geest van het Oude Loo, 69.
27  Ibidem, 74.
28  Ibidem, 69.
29  Fasseur, Juliana en Bernhard, 226. Zie ook Y.B. Kuiper, ‘Zweven op het Oude Loo en Juliana’s hang 
naar het Hogere’ in: Tijdschrift voor Biografie 6 (2017) 67-76. 
30  Archief van de Universiteit van Amsterdam, afdeling bijzondere collecties, archief van de Oude Loo- 
en Open Veld-ontmoetingen, uba598; Gelders Archief in Arnhem, archiefblok 1140, inventarisnummer 
13.
31  Fasseur, Juliana en Bernhard, 233.
32  Van Bree, De geest van het Oude Loo, 88-89.
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op die lijst.33 Van het koninklijk huis waren koningin Juliana en haar moeder prin-
ses Wilhelmina aanwezig.34 

Van de eerste bijeenkomst bleven diverse verslagen bewaard.35 Philip liet geen 
enkele herinnering ervan na en bezocht evenmin een volgende Oude Loo-confe-
rentie. Volgens zijn dochters vond hij ze te ‘zweverig’.36 Misschien waren ze in zijn 
ogen ook nog te ouderwets confessioneel wat opzet en deelname betreft.37 Krishna-
murti schitterde op de eerste bijeenkomst door afwezigheid. Hoe graag hadden de 
organisatoren hem begroet. Het Oude Loo-comité liet zich echter niet ontmoedi-
gen en reisde naar Londen om persoonlijk kennis met hem te maken bij een lezing 
die hij daar in april 1952 gaf. Volgens de historicus Van Bree was Krishnamurti toen 
al via-via op de hoogte gebracht dat koningin Juliana hem wilde ontmoeten.38 Eer-
der had Philip in 1949 per brief zo’n verzoek overgebracht. Krishnamurti bleef al 
deze uitnodigingen afhouden.39 

Omzien naar voormalig personeel

In de jaren vijftig haalde Philip de banden met voormalige, inmiddels gepensio-
neerde personeelsleden aan. Het is petite histoire, maar kleine dingen vertellen soms 
meer dan de grote besluiten die Philip in zijn leven nam. Tussen kerst en oud en 
nieuw ging hij jaarlijks op bezoek bij bosbaas J.H. van Barneveld van Duinrell.40 
Zijn laatste bezoek was in 1957, want Van Barneveld overleed op 20 maart 1958 op 
89-jarige leeftijd.41 De kleindochter van de bosbaas was in huis als Philip kwam, 
maar nam niet deel aan het gesprek. Volgens haar herinneringen vroeg Philip op 
een keer toen hij wilde vertrekken of ze wist waarom hij op bezoek kwam. Ze ant-
woordde dat hij (‘de baron’) naar Duinrell kwam ‘om kerstfeest te vieren met zijn 
zuster en het misschien leuk vond om nog eens mensen van Duinrell te ontmoe-
ten’.42 Philips antwoord was geweest: ‘Ja, daar doe ik het ook voor. Maar ik doe het 

33  Deelnemerslijst ter inzage ontvangen van Han van Bree op 14 februari 2009.
34  Van Bree, De geest van het Oude Loo, 89.
35  Ibidem, 95-97.
36  Gesprek met de beide dochters op 31 maart 2008. Volgens hen ging Philip nog naar een volgende bij-
eenkomst samen met Werner Hermans, de voormalige directeur van de Quakerschool. De tweede Oude 
Loo-conferentie had plaats van 16 tot en met 18 november 1951. Op de deelnemerslijst stond wel de naam 
van W.E.A. (Werner) Hermans vermeld en zijn beroep directeur van ‘De Ulenpas’ te Laag Keppel, maar 
niet de naam van Philip. Die kwam op latere deelnemerslijsten evenmin voor (informatie per e-mail gekre-
gen van Han van Bree op 14 februari 2009).
37  Zie Kuiper, ‘Zweven op het Oude Loo’ in: Tijdschrift voor Biografie, 67-76, aldaar 70.
38  Van Bree, De geest van het Oude Loo, 186-187.
39  Idem. Krishnamurti organiseerde zijn lezingen liever zelf.
40  Gesprek met E. de Graaf-Klarenberg op 2 februari 2009. Haar grootvader was bosbaas Van Barne-
veld; www.wiewaswie.nl met zoekingang Johannes Hendrik van Barneveld te Wassenaar, geraadpleegd 
op 7 juni 2016.
41  www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/78313168/srcid/20713651/oid/ 
1, geraadpleegd op 28 april 2016.
42  Gesprek met B. de Graaf-Klarenberg op 2 februari 2009.
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eigenlijk voor uw grootvader. Want als hij niet gedaan had wat hij gedaan heeft dan 
was ik nooit geworden wat ik nu ben’.43 

Een paar keer per jaar ging Philip op bezoek bij Jan Hendrik Janssen (1874-
1962), de voormalige jachtopziener van Eerde die in Wierden woonde.44 Janssen 
ging op zijn vijftiende van school en kwam op Eerde werken als tuinjongen. Na een 
aantal jaren werd hij bevorderd tot huisknecht en weer later tot jachtopziener tot-
dat de jacht werd afgeschaft rond 1921.45 Daarnaast bleef hij werkzaamheden op 
het kasteel verrichten. Hij hielp bij het uitserveren van de gerechten en het bedie-
nen als er gasten waren, wat hij eerder als huisknecht ook gedaan had. Daarnaast 
trainde hij nieuw personeel. Na het overlijden van zijn vrouw in 1946 vertrok Jans-
sen van Eerde en woonde tot zijn dood bij een van zijn kinderen.46 Bij zijn vertrek 
van het landgoed zorgde Philip ervoor, net zoals zijn vader voor zijn personeel op 
Duinrell had gedaan, dat hij een pensioenuitkering kreeg.47 Ieder jaar zond Philip 
Janssen een gelukstelegram voor zijn verjaardag.48 

Philip bezocht ook regelmatig het gezin van Hermannus Voortman die van 1926 
tot 1931 voor hem had gewerkt als chauffeur, tuinman en huisknecht.49 Een van 
diens kinderen was ziekelijk en Philip informeerde geregeld hoe het met de ge-
zondheid ging. Als hij na een bezoek wegging en de moeder de theespullen op-
ruimde, vond ze vaak tien gulden onder het theeblad.50 Ze konden van het geld dan 
fruit kopen. Niet alleen vroegere personeelsleden, ook de pachters konden rekenen 
op een bezoek van hun pachtheer. Philip bezocht hen minstens eenmaal per jaar, 
zelfs nadat hij het Eerder Achterbroek in 1949 had verkocht aan Natuurmonumen-
ten. Ook de toekomstige echtgenoten van zijn dochters stelde hij aan hen voor.51 
Landheer bleef hij tot zijn dood.

Huwelijken van de dochters

Als eerste trouwde Philips oudste dochter Erin in 1950. Ze was toen negentien en 
haar echtgenoot was Cornelis (Kees) Oudshoorn, hoofd van de lagere schoolafde-
ling van de Quakerschool en de latere directeur van de Internationale School Eerde. 

43  Idem.  
44  Gesprek met mevrouw D. Janssen en de heer J.H. Janssen (kleinkinderen van Janssen) op 10 april 
2008.
45  Idem. 
46  Idem. 
47  Gelders Archief te Arnhem, inventarisnummer 0920 Heidemij, Bedrijfsboekhouding, archieftoegang 
31.168 Landgoed ‘Eerde’, Ommen (Ph. D. baron van Pallandt van Eerde), inventarisnummer 385, groot-
boek. 
48  Gesprek met mevrouw D. Janssen en de heer J.H. Janssen op 10 april 2008. Op een van de telegram-
men die bewaard bleef, staat te lezen ‘hartelijke gelukwensen van ons allemaal op deze dag. Van Pallandt’ 
(archief familie Janssen, Doesburg).
49  Gesprek met de broers Jan en Johannes Voortman (zoons van Hermannus Voortman) in november 
2007.
50  Idem.
51  Gesprek met M. Kamphuis-Drent op 26 mei 2008.
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Een aantal jaren later, in 1958, trouwde Irthe met Charles Henri (Han) André de la 
Porte (1926-2014), directeur van de technische groothandel Merrem & De la Porte 
b.v.52 In het tot stand komen van het contact tussen beiden speelde Philip zelf een 
rol.53 Volgens André de la Porte moest hij op een receptie Philip en Willie ‘even be-
zighouden’, omdat de auto nog niet was voorgereden.54 Tijdens het gesprekje dat 
volgde, vertelde André de la Porte dat hij in Amsterdam woonde waarop Philip ge-
vraagd zou hebben of hij misschien nog een kamer wist voor zijn jongste dochter. 
Ze zou binnenkort terugkeren uit het buitenland.55 Vervolgens haalde hij een foto 
van Irthe uit zijn binnenzak en toonde die met de woorden: ‘de kleding heeft ze zelf 
gemaakt’.56 

De kennismaking met de pachters kon André de la Porte zich jaren later nog 
goed voor de geest halen. Zo reed Philip hem met zijn aanstaande bruid op een zon-
dag in drie kwartier langs de ene helft van de pachters en de daaropvolgende zon-
dag in drie kwartier langs de andere helft.57 De kennismakingsbezoeken werden 
tussen het melken door afgelegd. Bij iedere pachter dronk hij koffie en bekeek de 
pachtboerderij.58 Volgens André de la Porte werd er weinig tegen hem gezegd. Hij 
hield er het gevoel aan over dat het hem niet in dank afgenomen werd dat hij Irthe 
van Eerde meenam.59 Irthe keerde in 1979 weer terug naar Eerde en betrok met haar 
man en kinderen de Eerder Esch.60 Voor de aanstaande echtgenoot van de oudste 
dochter lag de situatie anders. Kees werkte op de Quakerschool en bleef na zijn hu-
welijk op Eerde wonen.61 De pachtersfamilies kregen een trouwfoto van het huwe-
lijk van de beide dochters.62 In menig pachtboerderij kregen deze foto’s een pro-
minente plek aan de wand als een soort eerbetoon aan de kinderen van de adellijke 
pachtheer.63 

52  Ten tijde van zijn huwelijk was hij adjunct-directeur van het gelijknamige bedrijf (Nederland’s Adels-
boek 56 (1963) 227 en Nederland’s Adelsboek 76 (1985) 34).
53  Gesprek met C.H. André de la Porte op 31 maart 2008.
54  Idem. 
55  Irthe werkte een jaar in Londen als hoedenmaakster. De crème de la crème van de Londense upper 
class kwam in het desbetreffende modehuis want er werd ook couture gemaakt. Irthe zat in een apart ka-
mertje onder de trap en kon iedereen zien komen en gaan. Op de afdeling waar ze de hoeden maakten, 
zaten drie dames die altijd wilden weten wie Irthe gezien had. Jaren later herinnerde Irthe zich dat Lady 
Marks, de echtgenote van een van de directeuren van Marks and Spencer, regelmatig het modehuis be-
zocht (gesprek met de jongste dochter op 31 maart 2008).
56  Gesprek met C.H. André de la Porte op 31 maart 2008.
57  Idem. 
58  Idem; gesprek met H. Minkjan-Nevenzel op 25 januari 2008. Zij woonde op de gelijknamige boerderij 
(Nevenzel) in het Eerder Achterbroek.
59  Gesprek met C.H. André de la Porte op 31 maart 2008.
60  Gesprek met de beide dochters op 31 maart 2008.
61  Idem.
62  Gesprek met H. Minkjan-Nevenzel op 25 januari 2008; gesprek met de heer R. Volkerink en M. Kolk-
man-Volkerink op 1 april 2008.
63  Gesprek met de heer R. Volkerink en M. Kolkman-Volkerink op 1 april 2008.
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Reislustig

Zonder twijfel was Philip reislustig. Hij reisde in zijn lange leven vaak en veel van-
uit zijn hoedanigheid als bestuurslid; daarnaast liet hij zich vergezellen door familie 
of vrienden. In september 1948 woonde hij als bestuurslid van Vogelbescherming 
een internationaal natuurbeschermingscongres bij in het Franse Fontainebleau.64 
Daar betoogde hij dat de vogelbeschermingsgedachte veel meer verspreid moest 
worden onder de jeugd.65 In hetzelfde jaar werd hij gevraagd zitting te nemen in het 
algemeen bestuur van de Stichting Het Overijssels Landschap dat als kerntaak had 
het natuur- en cultuurlandschap van Overijssel te beschermen.66 

Met Willie, Irthe, Werner Hermans en diens vrouw en dochter trok Philip in de 
zomer van 1952 een maand lang met zijn caravan door Denemarken, Zweden en 
Noorwegen. Het Ommer Nieuwsblad stond na hun thuiskomst uitgebreid stil bij 
deze trektocht van 4.500 kilometer.67 Ditmaal was Philip, samen met Hermans, be-
reid om de pers te woord te staan. Drie jaar later, in 1955, maakte Philip op uitnodi-
ging van S.G.A. Doorenbos een reis naar Engeland en Schotland om zeldzame za-
den en gewassen te vinden.68 Doorenbos was directeur van de Haagse plantsoenen 
en voorzitter van de Nederlandse Dendrologische Vereniging. Ter gelegenheid van 
zijn zilveren jubileum als voorzitter, kreeg hij op 21 juli 1955 een studiereis aange-
boden. Philip, lid van de vereniging, kreeg de vraag hem te vergezellen.69 

Volgens zijn dochters maakte Philip nog veel meer reizen in de herfstjaren van 
zijn leven.70 Nadat hij afstand had gedaan van zijn landgoed Eerde toonde hij zich 
weer net zo reislustig als in zijn jaren als vrijgezel. Met uitzondering van een win-
tersportvakantie begin 1962 met Erin en haar kinderen documenteerde hij zijn rei-
zen niet. Slechts enkele foto’s ervan bleven bewaard. Philip was al ver in de zeventig 
toen hij in 1963 voor een twaalfdaagse reis naar Hong Kong vertrok.71 Zijn reisge-
zel was de puissant rijke Hagenaar Ocker Repelaer, heer van Molenaarsgraaf (1888-
1975).72 De mannen kenden elkaar via de padvinderij en deze Repelaer had voor de 

64  Handgeschreven notitie zonder titel of datering.
65  Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur van Vogelbescherming op 24 november 1948 (ar-
chief Vogelbescherming te Zeist).
66  De Stichting Overijssels Landschap werd opgericht op 28 december 1932 en fuseerde in 1999 met de 
Stichting Landschapsbeheer Overijssel tot de Stichting Landschap Overijssel (www.landschapoverijssel.
nl, geraadpleegd op 4 november 2016). Philip werd in zijn bestuursfunctie viermaal herbenoemd in ter-
mijnen van eerst zes en later vier of vijf jaren. In 1976 was hij aftredend. Zijn bestuurslidmaatschap duurde 
van 1948 tot 1976, achtentwintig jaar (e-mail de dato 14 oktober 2016 van Jessica Kostwinder en Acklien 
Lautenbach van Landschap Overijssel). 
67  Ommer Nieuwsblad van 6 september 1952 (familiearchief).
68  Ongedateerde autobiografische notitie (idem); J.J.C. Janssen, ‘Zestig jaren Nederlandse Dendrologi-
sche Vereniging’ in: Dendroflora 20 (1983) 9.
69  Gesprek met de beide dochters op 5 juni 2008.
70  Idem.
71  Over de precieze reisduur is Philip onduidelijk. Hij liet een drietal reisverslagen na: één handgeschre-
ven versie en twee uitgetypt. In het ene spreekt hij over een reis van tien dagen. In de beide andere over een 
twaalfdaagse reis. Vandaar dat ik een twaalfdaagse reis heb aangehouden. 
72  Gesprek met de beide dochters op 31 maart 2008; Nederland’s Adelsboek 62 (1969) 472.
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Tweede Wereldoorlog grond van Philip gekocht, waarop hij het kinder- en va-
kantiehuis Wolfskuil liet bouwen.73 De aanleiding tot de reis naar Hong Kong was 
een televisieprogramma dat Philip had geboeid. Toen hij er zijn oude vriend over 
vertelde, zou deze geantwoord hebben: ‘Dan gaan wij samen naar Hong Kong!’74 

73  Repelaer bood arme (padvinders)kinderen uit de Randstad in de bosrijke omgeving van Ommen een 
vakantie aan. Het gebouw van 34 bij 8 meter was voorzien van centrale verwarming en stromend koud en 
warm water. Er was plek voor vijfentwintig stadskinderen die een vakantie van zes weken kregen aange-
boden. Het vakantiehuis werd geopend op 9 oktober 1940. In 1947 werd het, als gevolg van een defect aan 
de centrale verwarming, door brand verwoest. Een jaar later stond er weer een nieuw gebouw met de naam 
Sint Jorishoeve (H. Woertink op www.oudommen.nl/gallery/index.php/Ommen/Wolfskuil/Kinder-
huis-De-Wolfskuil). Na het overlijden van Repelaer in 1975 zette het bestuur van de Hopman Repelaer-
stichting diens idealen voort, zij het dat de padvinderij als specifieke doelgroep werd losgelaten. De Sint 
Jorishoeve kreeg de naam Repelaerhoeve. De stichting richt zich inmiddels op de hele Nederlandse sa-
menleving (H. Woertink op www.oudommen.nl/vakantiehuis-wolfskuil-zet-idealen-jonkheer-repelaer-
voort-3/; www.wolfskuil.nl, beide geraadpleegd op 7 juni 2016).
74  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief).

Foto gemaakt tijdens een 
reis naar Tripoli waar Philips 
zwager Gerard Voorwijk 
woonde.
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 Repelaer betaalde vervolgens alle kosten.75 
In zijn reisverslag besteedt Philip op-

vallend veel aandacht aan de vluchtelin-
genproblematiek.76 Hij is lovend over het 
werk dat het Leger des Heils in de stad 
verrichtte. Wat hem trof, was dat de dui-
zenden Chinese vluchtelingenkinderen 
er zo vrolijk en opgewekt uitzagen. Tij-
dens de reis werd Philip gevraagd in de 
kerk van het Leger des Heils enkele woor-
den te spreken en hij baseerde zijn tekst 
op ‘Tenzij gij als kinderkens wordt, kunt 
gij het Koninkrijk der Hemelen niet be-
treden’.77 Zijn overdenking kwam erop 
neer dat in zijn ogen de inwoners van Eu-
ropa de ‘simpelheid van het leven’ nage-
noeg verloren hadden. ‘Hoe kan men dan 
verwachten dat dit geen sterke terugslag 
heeft op de jeugd? Slechts als de ouders 
zelf geen gecompliceerde en verwrongen 
levens leiden, dan pas kunnen hun kinde-
ren gelukkig worden’.78 

Lokale betrokkenheid

De Haagse Philip raakte met het verstrijken van de jaren steeds meer verknocht aan 
het Sallandse platteland. Hij kreeg daar vaak te maken met lokale initiatiefnemers. 
‘Als de baron meedoet, dan lukt het’, dachten velen.79 Ook al was hij inmiddels 
geen grootgrondbezitter van formaat meer, Philip bleef een regionale notabele die 
toegankelijk was. Zowel in Ommen als Den Ham slaagden projecten ‘doordat de 
baron met zijn innemende persoonlijkheid andere vooraanstaande personen in ac-
tiviteit aanspoorde’.80 Een voorbeeld van zo’n initiatief waren demonstraties kunst-
rijden op de ijsbaan bij Het Laar die in 1956 plaatsvonden. Dat was enkele dagen 
voor het wereldkampioenschap kunstrijden in Garmisch-Partenkirchen plaats-
vond.81 Het publiek zag demonstraties van onder meer Adrian Swan, de kampi-
oen van Engeland en Australië in 1953. Hier bleef de inzet van Philip niet bij. In het 

75  Idem.
76  Ommer Nieuwsblad van 30 mei 1963.  
77  Idem.
78  Idem. 
79  Ommer Nieuwsblad van 20 december 1962.
80  Idem. 
81  Ommer Nieuwsblad no. 526. Datum onbekend (familiearchief).

Philip tijdens een bijeenkomst van scouts 
op Eerde. 
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Ommer Nieuwsblad lezen we: ‘Baron van Pallandt heeft nu medegedeeld, dat hij 
gaarne bereid is les te geven, mits men even een afspraak maakt door no. 66 te bel-
len. Hij kent de knepen van deze kunst en u kunt in korte tijd veel leren’.82 

Een ander voorbeeld gold de in 1961 voor het eerst in Ommen gehouden Teen-
ager Show, een evenement dat paste binnen de veranderende Nederlandse jeugd-
cultuur. Jongeren wilden meer vrijheid en drie zussen uit Ommen, de ‘meisjes 
Makkinga’, vonden dat er in Ommen niets voor de teenagers te beleven was. Ze na-
men het voortouw voor de show. Philip speelde met verve zijn rol. Hij ‘rende van 
voor naar achter om alles zo vlot mogelijk te laten helpen verlopen’.83 Ook stelde 
hij spontaan extra prijzen beschikbaar. In de jaren erna bleef Philip betrokken bij 
de ‘Teenagershow Ommen’. 

Na de eerste succesvolle avond in 1961 kwam er kritiek uit onverwachte hoek. 
Dominee J.L. Bloemsma van de Hervormde Kerk in Ommen hekelde het feit dat 
de Teenagershow op Tweede Paasdag werd gehouden. De organisatie trok zich 
weinig van de kritiek aan en ook de volgende show werd onder grote belangstelling 
op Tweede Paasdag gehouden. Uit het voorwoord van Philip in de derde editie van 
de speciale Teenager-Expres, een krant met het programma van de show die huis-
aan-huis verspreid werd, blijkt dat de derde show op Hemelvaartsdag werd gehou-
den.84 In 1964 trad Sandra Reemer (1950-2017) op.85 Philip haalde het jonge zan-
geresje naar Ommen.86 Hij had Sandra leren kennen via haar ouders waar hij eens 
logeerde toen hij een keer een reünie van oud-Buchenwalders in Vught bezocht. 
Volgens Reemer zei Philip destijds tegen haar ‘kom eens zingen’.87 De laatste Teen-
ager Show in Ommen werd in 1965 gehouden. Philip was inmiddels 75. Hij bleef 
ook daarna een fascinatie houden voor de jeugd en ging wel eens naar het poppodi-
um Paradiso in Amsterdam om ‘de sfeer te proeven’.88 

Een derde voorbeeld was de hulp die Philip gaf aan de totstandkoming van het 
buitenzwembad ‘De Groene Jager’ in Den Ham, dat op 24 juni 1961 werd ge-
opend.89 Aan de realisatie ervan ging een verhitte strijd vooraf tussen de twee ker-

82  Idem.
83  Ommer Nieuwsblad van 20 december 1962.
84  Idem. 
85  www.oudommen.nl/twisten-op-de-ommer-teenager-shows-van-de-zusjes-makkinga geplaatst op 
17 april 2014 en geraadpleegd op 17 augustus 2016.
86  Gesprekken met de oudste dochter in 2005.
87  Gesprekken met mevrouw S. Reemer op 25 en 26 maart 2008.
88  Gesprekken met de oudste dochter in 2005.
89  Informatie gebruikt uit de Volkskrant van 10 maart 1961; De Telegraaf van 14 maart 1961; Algemeen 
Handelsblad van 23 juni 1961; artikel ‘Dienst aan de gemeenschap: een grote christelijke deugd’ uit een 
onbekende bron van 26 juni 1961; Algemeen Handelsblad van 26 juni 1961; artikel ‘Heel Den Ham viert 
vandaag de opening van het eigen bad’ in een onbekende uitgave zonder datering; artikel ‘Zwembad “De 
Groene Jager” ging open’ uit een onbekende uitgave zonder datering; dossier M061 (Bouw openlucht 
zwembad ‘De Groene Jager’ Den Ham) uit het archief van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-
Vroomshoop en Vervlogen tijden: oud Den Ham verbeeld in unieke foto’s en gedichten van H. Pool dat 
zich ook in dit archief bevond (H. Pool, Vervlogen tijden: oud Den Ham verbeeld in unieke foto’s en ge-
dichten (Den Ham-Vroomshoop 2002) 25-26 en 73). In het Dossier M061 bevinden zich onder meer arti-
kelen uit de Twentsche Courant van 9 maart 1961, Het Vrije Volk van 18 maart 1961, Trouw van 20 maart 
1961, de Zwolse Courant van 20 mei 1961, De Spiegel van 8 april 1961, Haagsche Courant van 24 juni 1961, 
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nen van de tweelinggemeente Den Ham-Vroomshoop. De plaatselijke, regionale 
en landelijke media wierpen zich en-masse op de tweestrijd.90 Het conflict begon 
in 1959 toen de meerderheid van de gemeenteraad besloot dat een nieuw te bou-
wen gemeentelijke zwembad aan de rand van Vroomshoop moest komen te liggen, 
het grootste dorp van de twee. Dat stak de Hammenaren en een aantal strijdlusti-
ge middenstanders uit Den Ham richtten de vereniging Plaatselijk Belang op. ‘Eén 
nijdige krachtsexplosie’, kopte een landelijk dagblad.91 De vereniging had slechts 
één opdracht: de bouw van een zwembad.92 In korte tijd kregen de inwoners van 
Den Ham voldoende kapitaal bij elkaar. Vervolgens werd aangeklopt bij Philip, die 
volgens de media enthousiast achter de hele gemeenschap ging staan.93 

Philip stelde een stuk grond ter beschikking, dicht bij het dorp Den Ham, met 
daarop een eenvoudige boerderij en voormalig tolhuis, genaamd ‘De Groene Ja-
ger’, gebouwd omstreeks 1860.94 Hij vond de bouw van het bad een aanwinst voor 
de plaatselijke recreatie.95 Wel hield hij de vinger aan de pols zodat ‘dit nieuwe oord 
van ontspanning een waardig onderdeel’ zou worden van zijn landgoed.96 Het hele 
dorp Den Ham werkte vervolgens mee aan de realisatie van het zwembad.97 Philip 
kreeg het verzoek het bad officieel te openen.98 Hij had toestemming gegeven het 
bad ‘De Groene Jager’ te noemen, ter herinnering aan het tolhuis dat op het terrein 
stond. Na de opening sprongen schoolkinderen uit Den Ham direct het bad in.99 

Het Parool van 24 juni 1961 en Leeuwarder Courant van 26 juni 1961. Ook kon ik putten uit het archief 
van H. Stegeman uit Den Ham met daarin een artikel van H. Konijnenberg over ‘De Groene Jager’ (De 
Koerier, 1974).
90  Idem en nts Journaal van 17 maart 1961 (archief nibg te Hilversum, Taak id 468718).
91  Algemeen Handelsblad van 23 juni 1961.
92  Artikel ‘Heel Den Ham viert vandaag de opening van het eigen bad’ in een onbekende uitgave zonder 
datering (familiearchief).
93  Idem. Het Algemeen Handelsblad typeerde Philip als ‘de altijd hulpvaardige mensenvriend en natuur-
beschermer’ (Algemeen Handelsblad van 23 juni 1961).
94  In ‘De Groene Jager’ woonde oorspronkelijk een tolgaarder die tevens boer was. De toenmalige eige-
naar van het landgoed Eerde, Louis van Pallandt, had in het midden van de negentiende eeuw de verhar-
ding van de wegen op en rond zijn landgoed voor zijn rekening genomen. Om zijn investering terug te 
verdienen, werd tol geheven aan iedereen die over de grindweg van Eerde naar Vriezenveen kwam. Circa 
1910 werd de tolheffing afgeschaft toen de provincie de weg overnam. 
95  De Telegraaf van 14 maart 1961.
96  Idem. 
97  Algemeen Handelsblad van 23 juni 1961; de Volkskrant van 10 maart 1961.
98  Artikel ‘Feestend Den Ham nam eigen bad op grootse wijze in gebruik’ in een onbekende uitgave zon-
der datering (familiearchief).
99  Met ingang van 1 mei 1967 sloot Philip een overeenkomst inzake de erfpacht met de vereniging ‘Plaat-
selijk Belang’. Laatstgenoemde verplichtte zich jaarlijks een bedrag (erfpachtcanon) van ƒ 1.000,– te beta-
len gedurende een periode van vijftig jaren. De erfpachtster kreeg zonder schriftelijke goedkeuring van 
Philip geen toestemming aan de gebouwen of op het terrein reclameborden of automaten aan te brengen, 
muziek ten gehore te brengen of  een geluidsinstallatie te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het 
geven van instructies (akte van 11 april 1969 in het archief van de gemeente Twenterand in Vriezenveen). 
De vereniging ‘Plaatselijk Belang’ exploiteerde het zwembad tot 1 januari 1972. Daarna nam de gemeente 
het over (akte van 26 april 1973 in het archief van de gemeente Twenterand). Sinds juni 2013 is ‘De Groe-
ne Jager’ geprivatiseerd. Ook Vroomshoop kreeg uiteindelijk een eigen gemeentelijk zwembad genaamd 
‘De Zandstuve’ (zie www.zwembaddegroenejager.nl en www.twenterand.nl/zwemmenintwenterand, ge-
raadpleegd op 7 september 2016). 
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Pers en jubilea

Met het verstrijken van de jaren vierde Philip een aantal jubilea. In 1964 werd hij in ho-
tel Krasnapolsky te Amsterdam tijdens de jaarvergadering van Natuurmonumenten 
gehuldigd omdat hij vijftig jaar bestuurslid was.100 Hij werd geroemd om zijn lange be-
stuursinzet, langer dan wie ook, en voor zijn trouwe aanwezigheid bij de vergaderin-
gen. Ter gelegenheid van zijn vijftigjarig jubileum als padvinder, verscheen omstreeks 
deze tijd Philips artikel ‘Herinneringen aan B.P.’101 Vogelbescherming, waaraan Philip 
ook ruim vijftig jaar als bestuurslid verbonden was, benoemde hem in 1970 tot erelid. 

In de persoonlijke sfeer vierde Philip op zondag 28 december 1969 zijn tachtigste 
verjaardag met een staande receptie op kasteel Eerde. Het was de laatste verjaardag 
die Philip in grotere kring vierde. Van de receptie zelf is weinig anders overgeleverd 
dan een fotoboek, twee brieven en het boekwerkje Vita Philippi, het leven van Phi-
lip de Goede van Eerde, een 20ste eeuws exempel. Alle gasten ontvingen een exem-
plaar.102 Het boekje was geschreven door H.J. (Henk) Prakke (1900-1992) op basis 
van materiaal dat hem door Philip was aangereikt.103 

Een van de twee bewaard gebleven brieven kwam van Philips zuster Connie die 
niet in de gelegenheid was naar Eerde te komen.104 Ze vond haar broer een van de 
vriendelijkste mensen die ze kende. De andere schriftelijke gelukwens kwam van 
K.H. Voous (1920-2002), hoogleraar biologie aan de Vrije Universiteit van Am-
sterdam en een van de belangrijkste Nederlandse ornithologen van de twintigste 
eeuw.105 Hij schreef dat de belangstelling die Philip aan de dag legde voor de natuur 
en de vogels hem altijd zeer had getroffen. 

100  Ommer Nieuwsblad van 26 maart 1965 en diverse artikelen van dezelfde strekking in onbekende 
kranten (familiearchief). 
101  Inzake dit jubileum verscheen een artikel in een onbekende krant onder de kop ‘Uit de gemeente 
Ommen: Baron Ph. D. van Pallandt vijftig jaar padvinder’ (familiearchief). 
102  H.J. Prakke, Vita Philippi, het leven van Philip de Goede van Eerde, een 20ste eeuws exempel: frag-
ment ener Kroniek van Salland, geschreven in het jaar Onzes Heren 2000 (teruggevonden in den jare 
mcmlxix) (Meppel 1969). Wie te gast waren op de receptie, is onduidelijk. Van veel bezoekers die op de 
foto’s in het fotoboek stonden afgebeeld, was de relatie met Philip niet bekend bij de dochters (gesprek 
met de beide dochters op 5 juni 2008). In ieder geval was de zangeres Sandra Reemer te gast samen met 
haar ouders (gesprek met mevrouw S. Reemer op 25 en 26 maart 2008).
103  H.J. Prakke uit Assen was mededirecteur van de uitgeverij Van Gorcum in Assen en actief in het 
jeugd- en jongerenwerk, schrijver en dichter. Hij promoveerde in 1951 op een proefschrift getiteld ‘Dei-
ning in Drenthe, historisch-sociografische speurtocht door de “olde lantschap”, de achtste der zeven Pro-
vinciën’. Prakke was onder meer van de commissie van bestuur van het Drents Museum en lid van de Vol-
kenkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Vanaf 1960 was hij 
als hoogleraar in de publicistiek verbonden aan de universiteit van Münster (J. Hemels, ‘Hendericus Jo-
hannes Prakke Alphen aan den Rijn 26 april 1900 – Roden 14 december 1992’ in: Jaarboek van de Maat-
schappij der Nederlandse Letterkunde (2000) 110-125, geraadpleegd via www.dbnl.org; inenomassen.nl/
johannes_prakke.html; www.dodenakkers.nl/beroemd/kunst/174-prakke.html; www.wwu.de/Kowi/in-
stitut/hendricus-prakke.html. Alle genoemde websites heb ik geraadpleegd op 3 juli 2016). Prakke was te-
vens voorzitter van het schoolbestuur van de Internationale School Eerde, waar zijn (geadopteerde) zoon 
Gerard leerling was (e-mail van J. Hagedoorn op 3 februari 2019). Het boekje Vita Philippi is een hagio-
grafie die bij Philip en zijn familie niet geheel in goede aarde viel (gesprekken met de oudste dochter in 
2005; gesprek met de beide dochters op 5 juni 2008).
104  Gedateerd 24 december en verzonden vanaf Duinrell (familiearchief).
105  Gedateerd 3 januari 1970 (idem).

9789087048006.pinn.Draaijer.indd   331 18-07-19   15:22



332 xiii herfstjaren 

Philip in het automuseum te Driebergen aan de volant van een Dion Bouton.

Philip neemt felicitaties in ontvangst tijdens de receptie op Eerde ter gelegenheid van zijn tach-
tigste verjaardag. Naast hem staat zijn echtgenote Willie. 
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Negen jaar later, in 1978, was kasteel Eerde de plaats waar Philip en Willie hun 
vijftigjarig huwelijk vierden. Ook van deze staande receptie is een fotoboek be-
waard gebleven, waaruit blijkt dat de kleinkinderen en de pachters aanwezig waren. 
Philip was inmiddels achtentachtig en woonde, zoals we later zullen zien, in een 
verpleeghuis. Vanwege problemen aan zijn knieën zat hij in een rolstoel. Het was 
Philips laatste luisterrijke ontvangst op Eerde.

Al eerder, begin 1960, haalden nog een aantal andere wapenfeiten van Philip de 
pers, zoals het zestig jaar schadevrij rondrijden in een auto in combinatie met het ge-
geven nooit rijexamen te hebben gedaan. Het werd gezien als een bijzondere presta-
tie voor iemand die zichzelf beschreef als een ‘tamelijk forse rijder’.106 Philip genoot 
van de snelheid van een auto, maar nam geen risico’s. De aanleiding tot het publice-
ren van de rijervaringen van Philip lag in een artikel in een onbekende uitgave van 
24 mei 1958. Daarin stond te lezen dat iemand al sinds 1903 auto reed, dus ruim vijf-
envijftig jaar.107 Deze rijder zou daarmee de oudste chauffeur in Nederland zijn. Een 
journalist vroeg zich af of dit werkelijk zo was en zocht contact met Philip.108 Wat 
bleek: Philip bestuurde al een auto voor 1900 en was daarmee de oudste nog in leven 
zijnde, actieve automobilist in Nederland. Vervolgens besteedden de Autokampioen, 
een uitgave van de anwb, en de Auto, een uitgave van de knac aandacht aan het jubi-
leum.109 Beide bladen riepen lezers op om mensen te vinden die mogelijk nog langer 
dan Philip auto reden. Niemand meldde zich. Om het jubileum luister bij te zetten, 
maakte het automuseum in Driebergen een Dion Bouton rijklaar. In dit voertuig 
leerde Philip autorijden. Hij ging naar het museum en reed een eindje met de auto 
op het terrein.110 Het nieuws haalde verschillende landelijke en regionale bladen.111 

Toen Philip op een leeftijd gekomen was dat hij niet meer kon schaatsen of skiën 
kreeg hij een nieuwe hobby: zweefvliegen.112 In 1963 ging hij voor het eerst mee als 
passagier.113 Volgens de familieverhalen koos Philip een keer of vijf het luchtruim, 

106  Ommer Nieuwsblad van 27 september 1962.
107  De gang van zaken viel te herleiden uit het artikel ‘Van Dion Bouton 1898 tot Borgward 1958’ in 
een onbekende uitgave die zich in het familiearchief bevindt. De persoon die volgens de krant ruim vijf-
envijftig jaar auto reed, was Janus van der Meulen. Diens naam komen we in relatie tot Philip ook tegen 
in De Telegraaf van donderdag 23 november 1961. Daarin staat een artikel waarin te lezen valt dat zowel 
Van der Meulen als Philip automobilisten waren die het langst actief auto reden in Nederland. 
108  Ommer Nieuwsblad van 27 september 1962.
109  In de Auto verscheen een artikel van de hand van Rob Koch dat werd overgenomen in een regionale 
krant. Het krantenknipsel heeft echter geen bronvermelding of datering. Aangezien Philip op dat moment 
71 jaar oud was, verscheen het artikel in de jaren 1960-1961. 
110  Idem en krantenknipsel zonder bron of datering (familiearchief). 
111  De Telegraaf van 23 november 1961; Overijssels Dagblad van 31 juli 1961; Dagblad van het Oos-
ten (datum onbekend); Zwolse Courant van 31 juli 1961 en Dedemsvaartse Courant van 1 augustus 1961.
112  Het zweefvliegen werd vele jaren voordat Philip ermee startte in Nederland geïntroduceerd. Op 
6 april 1930 werd de eerste testvlucht met een Zögling gemaakt door J.E. van Tijen van de Rijksstu-
diedienst voor de Luchtvaart. De volgende dag, 7 april, werd de Eerste Nederlandse Zweefvliegclub 
(e.n.z.c.) opgericht en andere zweefvliegclubs volgden (www.nnzc.nl/zweefvliegen/zweefvliegen/wat-
is-zweefvliegen; www.gezc.org/zweefvliegen/historie-van-het-zweefvliegen/, beide geraadpleegd op 
7 september 2016). In maart van datzelfde jaar maakte de Amerikaanse luchtvaartpionier Charles Lind-
bergh het zweefvliegen tot een nieuwe rage van de New Yorkse well-to-do (Scholten, Horizon City, 174). 
113  Twents Zondagsblad (wekelijkse bijlage van het Dagblad van het Oosten) van 2 juni 1968 (familie-
archief).
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voor het eerst in het Zwitserse Saanen waar hij lezingen van Krishnamurti bij-
woonde.114 In Nederland vloog hij vanaf Teuge.115 Ook deze nieuwe hobby haalde 
weer de regionale pers.116 In het artikel kwam ook een andere, veel oudere, hobby 
voorbij: fotografie. Philip vertelde dat hij van beroepsfotograaf Bert Sprenkeling 
(1934-2012) complimenten voor de foto’s had gekregen die hij van diens vrouw 
Ageeth Scherphuis (1933-2012) op Eerde maakte. 

Onder de kop ‘Het landgoed Eerde in de branding der tijden’ verscheen in 1962 
in het Ommer Nieuwsblad een artikelenreeks over de geschiedenis van het land-
goed van de hand van Koop Bakker en Frits Steen. Zij interviewden Philip een aan-
tal malen, die hen uitdrukkelijk vroeg ‘geen sensatieverhaal’ te schrijven.117 Bakker 
en Steen beschreven Philip als een sympathiek mens die van een hartstochtelijk ja-
ger een natuurbeschermer werd, een pionier van de Nederlandse padvindersbewe-
ging en een man die Ommen internationale bekendheid gaf.118 

In juni 1968 had Philip een journalist van het Dagblad van het Oosten te gast in 
zijn houten bungalow.119 Het was het laatste, grote interview dat hij gaf. Hij na-
derde inmiddels de tachtig. De journalist beschreef Philip als hartelijk, vriendelijk, 
welbespraakt, zeer geïnteresseerd in anderen en zichzelf. Tijdens het gesprek was 
Philip bijzonder druk in de weer om een boek of een foto te grijpen dat zijn verhaal 
nader kon illustreren. Ze spraken onder meer over de jongerencultuur. Van Engel-
se vrienden had Philip gehoord dat ‘de Beatles ontzettend aardige en serieuze jon-
ge mensen zijn. Alle langharigen zijn niet hetzelfde. Bij de talks van Krishnamurti 
onlangs in het rai-gebouw, heb ik ook langharigen gezien. Dat zegt mij genoeg’.120 

Philip vertelde dat hij een tijdje theosoof was geweest, maar ‘nu niet meer’.121 Hij 
zei dat hij zich nooit met spiritisme had beziggehouden, evenmin met helderziend-
heid. Wel was Gerard Croiset een goede kennis van hem: ‘hij heeft ook mij gene-
zen’.122 Vermoedelijk ging het hier om colitis.123 Tijdens het interview lijkt Philip 
zijn levensloop te zijn gaan herschrijven. Hij hield zich immers in een vroegere fase 
van zijn leven wel degelijk bezig met bovennatuurlijke fenomenen als spiritisme en 
helderziendheid.124 

Het gesprek kwam op de astrologie en Philip stelde dat het trekken van een ho-
roscoop voor de ouders of een leerkracht van belang kon zijn voor een beter begrip 
van een kind. ‘Van Lennep die het eerste bureau voor Beroepskeuze te Utrecht op-

114  Gesprek met de beide dochters op 5 juni 2008.
115  Idem.
116  Twents Zondagsblad (wekelijkse bijlage van het Dagblad van het Oosten) van 2 juni 1968.
117  Ommer Nieuwsblad van 27 september 1962.
118  Ibidem, de dato 20 december 1962.
119  Twents Zondagsblad (wekelijkse bijlage van het Dagblad van het Oosten) van 2 juni 1968. Het ge-
sprek met de journalist duurde drie uren. 
120  Idem.
121  Idem. 
122  Idem. 
123  Autobiografische notitie zonder titel of datering (familiearchief). Volgens zijn herinneringen had Phi-
lip van circa 1931 tot 1959 geen dokter nodig door de ‘fantastische genezingen door twee magnetiseurs’. Het 
ging om D. Riem in Den Haag en G. Croiset uit Enschede. Met iedere kuur werd hij na weken weer beter.
124  Zie Draaisma, Als mijn geheugen me niet bedriegt, 7-12 en 155-156
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richtte, zei eens tegen mij: de belangrijkste gegevens zijn de astrologische’.125 De 
vraag of hij politiek geëngageerd was, beantwoordde Philip met: ‘nee, met politiek 
bemoei ik mij niet’.126 Hij vertelde tot slot dat hij zich kinderlijk blij kon verheugen 
in zaken die een ander mogelijk van weinig importantie achtte. ‘Mijn vrouw zegt 
dat ik één ding heel sterk heb en dat is sociaal gevoel. Ik geloof dat het juist is. Als ik 
iets zie op de t.v. op sociaal gebied kan ik enthousiast en ontroerd worden.’127  

Plaaggeest en vrije liefde 

Gedurende zijn lange leven genoot Philip een goede gezondheid. Toch was er een 
kwaal die hem vanaf zijn tienerjaren bij tijd en wijle trof: colitis. Tijdens een maan-
denlange opname in het ziekenhuis in 1962, liet hij zijn gedachten gaan over de oor-
zaak van zijn ziekte en op verzoek van de geneesheer-directeur van het ziekenhuis 
zette hij de verschillende behandelingen die hij had ondergaan op papier. Philip be-
zocht een sanatorium in Zwitserland, kreeg behandelingen van magnetiseurs onder 
wie Gerard Croiset en bezocht een arts in Deurne, Hendrikus Josephus Maria Wie-
gersma (1891- 1969), bijgenaamd ‘De Wieger’.128 Volgens hem was Philips kwaal 
‘geheel psychisch van aard en ontstond door een contractie van de zenuwen van de 
zonnevlecht (soloplexis)’.129 Philip had last van ‘ik knijp ‘m’, waarmee hij bedoelde 
dat Philip bewust of onbewust ergens bang voor was.130 Philip zelf zocht de oor-
zaak meer in een tekort aan ‘uitstralende liefde’.131 

Uit zijn zelf-analytische beschouwing over zijn colitis komt naar voren dat hij 
zich een slachtoffer voelde van tijd en milieu waarin hij opgroeide. Sociale conven-
ties hielden hem af van een-op-een contacten met meisjes. Spontane uitingen tussen 
de seksen waren uitgesloten vanwege de aanwezigheid van een chaperonne. Om zijn 
slachtofferschap te illustreren, haalde Philip een zinsnede aan uit het in 1945 versche-
nen boek The pursuit of love van de Britse schrijfster Nancy Mitford (1904-1973): 

125  Twents Zondagsblad (wekelijkse bijlage van het Dagblad van het Oosten) van 2 juni 1968. Philip 
refereerde aan David Jacob van Lennep (1896-1982). Hij studeerde theologie in Groningen maar zijn 
belangstelling ging meer uit naar de psychologie. Vanaf 1924 werkte hij bij de afdeling personeelsza-
ken van de gemeente Utrecht. Samen met een naaste collega richtte hij in hetzelfde jaar het Gemeente-
lijk Bureau voor Beroepskeuze op met als belangrijkste doel kansarme Utrechters aan een geschikte baan 
te helpen. Van Lennep promoveerde in 1948 en werd een jaar later benoemd tot buitengewoon hoogle-
raar in de psychologie (Nederland’s Patriciaat 72 (1988) 10; centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?img_
only=1#o:11128, geraadpleegd op 7 november 2016).
126  Twents Zondagsblad (wekelijkse bijlage van het Dagblad van het Oosten) van 2 juni 1968. 
127  Idem.
128  Naast huisarts was Wiegersma ook tekenaar, kunstschilder en schrijver. In het voormalige woonhuis 
van Wiegersma bevindt zich heden ten dage een museum (www.dewieger.nl/het-museum; www.medisch 
contact.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/147790/Hendrik-Wiegersma-dorpsarts-en-schilder; www.deurne 
wiki.nl. Deze websites geraadpleegd op 30 juni 2016).
129  Autobiografische notitie zonder titel en datering (familiearchief). De correcte schrijfwijze is solar 
plexus (zonnevlecht).  
130  Idem.
131  Idem.
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The principle was that one never saw any young man alone, under any circumstances, un-
til one was engaged to him. The only people who could be counted on to enforce this rule 
were one’s mother or one’s aunts, therefore one must not be allowed beyond the reach of 
their ever–watchful eyes.132

Net als Philip groeide Mitford op in een geprivilegieerd, aristocratisch milieu. The 
pursuit of love was een uitvergroting van de hunkering naar liefde in combinatie met in 
die tijd geldende normen.133 In retrospectief vond Philip het jammer dat in zijn jeugd 
de contacten met jongedames niet spontaan en op een natuurlijke manier waren ver-
lopen. Hij ervoer de conventies in zijn milieu van herkomst als een ‘ontzaggelijke dik-
ke muur’, waar hij niet doorheen kon.134 Het was zijn stellige overtuiging dat hij nooit 
chronische colitis zou hebben gekregen als hij in de twintigste eeuw geboren zou zijn.135 

Philip was zich ervan bewust dat hij in zijn jonge jaren moeite had gehad om een 
meisje rechtstreeks aan te spreken. Hij was naar eigen zeggen verlegen en kampte 
met een minderwaardigheidscomplex.136 Hierdoor was hij, ondanks zijn ‘vele inte-
ressante ontmoetingen en ervaringen’, nog altijd gevoelig voor complimenten die 
‘het minderwaardigheidscomplex voor even lieten verdwijnen’.137 Het willen de-
len van genegenheid of liefde waaraan Philip behoefte had, kreeg in zijn latere le-
ven vorm in het hebben van ‘vriendinnetjes’.138 Alsof de geremdheid uit zijn jeugd 
een uitlaatklep zocht. Philip was gecharmeerd van jonge vrouwen, ontmoette ze 
met name in de trein en nodigde ze soms uit om Eerde te bezoeken. Als ze daad-
werkelijk kwamen en vervolgens minder interessant bleken dan gedacht, verliet hij 
het gezelschap om naar het landgoed te gaan en liet de genodigden achter bij zijn 
vrouw.139 Soms kwamen er leuk uitziende dames logeren, wat ongemakkelijke si-
tuaties met zich meebracht als Willie en haar dochters aan de ontbijttafel zaten met 
een wildvreemde gast, terwijl Philip allang was vertrokken naar een overleg.140 

Omstreeks 1960 ontstond een contact dat een aantal jaren standhield.141 De 

132  Voor wie het zelf wilde nalezen, vermeldde Philip erbij dat het citaat op pagina 58 stond van de Pen-
guin editie. Op die pagina vinden we het in een latere herdruk nog steeds. Zie N. Mitford, The pursuit of 
love (Londen 1949).
133  Zie ook M. Paterson, Life in Victorian Britain, a social history of Queen Victoria’s reign (Londen 
2008) 206-209.
134  Autobiografische notitie zonder titel en datering (familiearchief). 
135  Idem. 
136  Het begrip minderwaardigheidscomplex werd geïntroduceerd door de Oostenrijkse psycholoog en 
psychiater Alfred Adler (1870-1937). Hij zag de mens als een persoonlijkheid die in een sociale context ge-
vormd wordt en behoefte heeft om sociaal belangrijk te zijn en waardering te krijgen (J. bij de Vaate, Psy-
chologie voor het dagelijks leven. Alfred Adlers Individualpsychologie (Amsterdam 2004) 25-30, 34-35, 
39-46, 52, 76, 78, 901-91, 105, 138 en 147. Adler was een tijdgenoot van Freud en Jung en geldt als de derde 
stamvader van de psychoanalyse. Hij brak met de leer van Freud en stichtte zijn eigen leerschool: de Indi-
vidualpsychologie (G. Hellinga, Het heersende type. De psychologie van Adler en de hedendaagse psycho-
therapie (Meppel 1979) 37-63).
137  Autobiografische notitie zonder titel en datering (familiearchief).  
138  Gesprek met de oudste dochter op 16 juni 2008. 
139  Idem.
140  Sinninghe Damsté-Hopperus Buma, Erin, 40.
141  Van de oudste dochter van Philip kreeg ik de naam en het telefoonnummer van Hendrika (Riek of 
Riekie) Serton-Meijer. Zij wilde niet ingaan op twee verzoeken die ik haar per telefoon deed (op 8 februari 
en 28 maart 2008) om tot een persoonlijk gesprek te komen. Als reden daarvoor gaf ze aan dat ze geen hui-
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dame in kwestie heette Riekie Meijer (1926-2015) en was vier jaar ouder dan Phi-
lips oudste dochter Erin. Van beroep was ze lerares en ze kwam regelmatig loge-
ren in Ommen.142 De ontmoeting van Philip en Riekie vond plaats tijdens een win-
tersportvakantie begin jaren 1960.143 Met haar ging Philip op vakantie, bezocht hij 
evenementen in Ommen en genoot van de ontspanning en het naakt recreëren bij 
het zwembad op Eerde. Of het om zinnelijke liefde ging, is maar de vraag. In ieder 
geval zette Philip voor haar zijn huwelijk niet op het spel. Buitenechtelijke relaties 
pasten binnen de ‘vrije liefde’ van Philip en Willie. 

Verpleeghuis

Philip was inmiddels de tachtig gepasseerd toen hij last kreeg van zijn knieën.144 Hij 
kon niet goed meer lopen en zijn algehele gezondheidssituatie met terugkerende 
aanvallen van colitis maakten hem zorgbehoevend. Verzorging thuis, door Willie 
en minimaal drie verpleegsters om 24-uurszorg te kunnen bieden, was in de ogen 
van de familie niet haalbaar.145 Zij vonden een permanente oplossing buitenshuis 
in het verpleeghuis De Weezenlanden in Zwolle, waar Philip de luxe van een een-
persoonskamer kreeg. Het verblijf en de verzorging waren in de jaren dat Philip er 
vanaf 1971 woonde, gratis.146 Er was volgens zijn dochters, behalve het financiële 
aspect, nog een voordeel dat het verpleeghuis boven de bungalow op Eerde had: 
veel aanloop. Mensen uit Ommen en Den Ham combineerden een bezoek aan het 
naburige ziekenhuis regelmatig met een bezoek aan Philip. Volgens zijn dochters 
genoot hij daarvan en was het een prima afleiding.147 Daarnaast had Philip in het 
verpleeghuis ‘de zusters’.148 Ze werden door de echtgenoot van Irthe gekscherend 
daddy’s harem genoemd omdat hij hen zo vaak ophemelde.149 Thuis, op Eerde, 
kreeg hij al die aandacht niet.150 Het is niet bekend wanneer precies Philip in het 
verpleeghuis opgenomen werd. Vermoedelijk ergens tussen de zomer en de kerst 

selijke dingen over Philip wilde vertellen. Wel beantwoordde ze enkele korte vragen die in de hoofdtekst 
verwerkt zijn. Hoelang de verstandhouding met Philip duurde, liet ze in het midden. Mevrouw Serton- 
Meijer werd geboren op 2 augustus 1926 in Utrecht en overleed daar op 27 juli 2015. Het burgerlijk huwe-
lijk van Hendrika Meijer en Petrus Albertus (Piet) Serton (overleden in 2011) werd in Utrecht gesloten op 
6 juli 1960. Piet Serton was actief in de padvinderij. Het huwelijk bleef kinderloos (Leger des Heils, Korps-
nieuws, april 2014 en Korpsinformatieblad Utrecht, april/mei 2012. Beide geraadpleegd via issuu.com; on-
line-familieberichten.nl; ad Utrechts Nieuwsblad van 30 juli 2015; archief cbg Centrum voor Familiege-
schiedenis te Den Haag).
142  Twee korte telefonische gesprekken met R. Serton-Meijer op 8 februari en 28 maart 2008.
143  Idem.
144  Gesprek met de beide dochters op 5 juni 2008.
145  Idem.
146  Idem. Zie ook V. Ruijs en T. Ykema, De Weezenlanden 1897-1997. Honderd jaar hart voor zorg 
(Zwolle z.j.).
147  Idem.
148  Idem.
149  Autobiografische notitie zonder titel en datering (familiearchief).  
150  Gesprek met de beide dochters op 5 juni 2008.
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van 1971.151 Philip lag toen weer in het zie-
kenhuis en keerde niet meer terug naar 
huis, maar verhuisde van het ziekenhuis 
naar het verpleeghuis. 

De opname in het verpleeghuis beteken-
de dat Philip definitief afscheid had geno-
men van Eerde: van zijn houten bungalow 
en zijn zitkamer waar op een kille dag een 
knappend haardvuur zorgde voor een be-
haaglijke warmte.152 Een schril contrast met 
de kamer in het verpleeghuis waar slechts 
een bed, een bedkastje en een kledingkast 
stonden.153 Philip schikte zich in zijn lot. 
Hij was, volgens een van de verzorgen-
den, vriendelijk, geduldig en tevreden met 
het weinige dat hij in de laatste jaren van 
zijn leven had.154 Philip stond in het ver-
pleeghuis bekend om zijn liefde voor al-
les wat Engels was. Hij at beschuit met 

marmite (een vegetarische kruidenpasta) en gebruikte zeep van het merk Yardley. 
Het was op de afdeling een belevenis als de zangeres Sandra Reemer langs 

kwam.155 Philip vertelde dan aan iedereen die het maar horen wilde dat ze zou ko-
men. Hij deed echter niet mee aan groepsactiviteiten en zat het meest op zijn kamer 
of, bij mooi weer, buiten.156 Hij keek televisie, las kranten en tijdschriften. Op za-
terdagochtend ging hij in zijn rolstoel de stad in, begeleid door een Zwolse school-

151  Gesprek met de beide dochters op 31 maart 2008. De jongste dochter maakte de verhuizing naar het 
verpleeghuis niet mee omdat zij in die jaren in de Verenigde Staten woonde. De geneesheer-directeur van 
het verpleeghuis, J.A.A. Wynekes (1918-2014), meende zich te herinneren dat Philip vanaf 1976/1977, dus 
de laatste twee tot drie jaar van zijn leven, in het verpleeghuis woonde (gesprek met J.A.A. Wynekes op 
20 mei 2008. Hij was van 1971 tot 1983 geneesheer-directeur (dirigerend geneesheer) van het verpleeghuis 
De Weezenlanden). Voor Wynekes, zie R. Sentrop, Officier van Oranje. Het bewogen leven van Jan Wy-
nekes (Zutphen 2011). De patiëntenadministratie van het verpleeghuis die uitsluitsel had kunnen geven, 
bleek in de loop van de tijd vernietigd te zijn.
152  Beschrijving door de journalisten Koop Bakker en Frits Steen in het Ommer Nieuwsblad van 20 de-
cember 1962 en een artikel in de Gelders Overijsselse Courant van 1 juni 1968.
153  Ongedateerde informatiemap van het Verpleeghuis De Weezenlanden (uitgave ter inzage gekregen 
van L.J.A. Hoogendoorn tijdens ons gesprek op 10 juni 2008. Hij was in de jaren 1972 tot 1989 algemeen 
directeur van de stichting De Weezenlanden).
154  Gesprek met mevrouw I. van der Weerd op 11 maart 2008. Ik baseer mij verder op de herinneringen 
van verzorgenden, de medische staf, het hoofd welzijn, een predikante en een medebewoonster (de dames 
E. Alleman, G. Bakker-Lamers, T. van Bekkum, M. Berg, A. Hamming-van Keulen, A. Krol, H. v.d. Put, 
I. van der Weerd en J. Westerhof) die ik allen in 2008 persoonlijk sprak of via e-mail interviewde. Isala Ou-
derenzorg Zwolle plaatste mijn oproep voor informanten in de nieuwsbrief van februari 2008.
155  De zangeres bezocht Philip waarschijnlijk een of twee keer (gesprek met mevrouw S. Reemer op 
26 maart 2008). 
156  Gesprek met A. Hamming-van Keulen op 2 juni 2008. Zij was verantwoordelijk voor de vrijetijdsbe-
steding van de patiënten.

Philip.
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jongen.157 Op zondag werd hij regelmatig opgehaald door Willie om op Eerde te 
zijn en werd dan weer teruggebracht door Erin of haar man.158

Het einde

Op een zwaarbewolkte, koude najaarsdag kwam er een einde aan het leven van Phi-
lip. Op donderdag 1 november 1979 overleed de laatste heer van Eerde op bijna 
90-jarige leeftijd om 18.25 uur in het verpleeghuis De Weezenlanden te Zwolle aan 
een attaque. Zijn overlijden kwam onverwacht en er waren geen familieleden aan-
wezig. De maandag daaropvolgend kwam het stoffelijk overschot van Philip terug 
op Eerde. Het lag opgebaard op het kasteel waar ’s middags om half drie een kor-
te, sobere bijeenkomst werd gehouden zonder toespraken.159 Direct daarna was er 
gelegenheid de familie te condoleren. Nog dezelfde dag vond de crematie plaats 
in besloten familiekring. Het lichaam van Philip was onder begeleiding van zijn 
beide schoonzoons naar het crematorium in Dieren gebracht. Bijna tien jaar later 
overleed Philips echtgenote Willie. Haar stoffelijk overschot werd eveneens gecre-
meerd. De beide kokers met de as van Philip en Willie kregen een laatste rustplaats 
op Eerde.160 Niet in de familiegrafkelder, maar in de nabijheid van de Eerder Esch.  

157  Hoe het contact tot stand kwam, is onduidelijk. Evenmin wie deze jongeman was. Toen hij zijn 
schooldiploma had gehaald, zorgde hij zelf voor een opvolger (gesprek met de beide dochters op 5 juni 
2008).
158  Gesprek met de beide dochters op 5 juni 2008.
159  Overlijdensadvertentie in het familiearchief zonder bronvermelding; ‘Enige en algemene kennisge-
ving’ in het nrc Handelsblad van 3 november 1979. In De Lepelaar, een uitgave van Vogelbescherming, 
schreef de Nederlandse bioloog, hoogleraar natuurbeheer en natuurbeschermer M.F. Mörzer Bruyns 
(1913-2004) in de januari/februari editie van 1980 een ‘in memoriam’. Het Overijssels Dagblad stond 
op de dag van de uitvaart eveneens stil bij het overlijden van een van de bekendste ingezetenen van Om-
men. In het blad van Scouting Nederland verscheen in december 1979 een ‘in memoriam’ van de hand van 
Pom van Voorthuisen. Hij werd samen met Philip in 1912 als padvinder geïnstalleerd (De Lepelaar 66 
(1980) 13; Overijssels Dagblad van 5 november 1979; familiearchief).
160  Gesprek met de beide dochters op 5 juni 2008. Willie overleed op 25 juni 1989 op 86-jarige leeftijd in 
het ziekenhuis De Weezenlanden te Zwolle. Zij was daar opgenomen vanwege een breuk aan haar boven-
been en een wond die niet wilde helen. Op haar uitdrukkelijke wens vond het afscheid in besloten kring 
plaats (gesprek met de oudste dochter op 16 juni 2008). Zowel Philip als zijn echtgenote lieten tijdens hun 
leven verschillende testamenten opstellen. Met betrekking tot Philip waren dat er acht en in het geval van 
Willie vier. In het jaar van zijn huwelijk (1928) liet Philip drie testamenten opmaken, gedateerd respectie-
velijk 1 februari, 23 juli (voor het huwelijk) en 8 november (na het huwelijk). De daarop volgende was ge-
dateerd 11 december 1929. Philip en Willie maakten beiden op 10 juni 1932 een testament op. Zij waren op 
dat moment de ouders van dochter Erin. Voor Willie was dat haar eerste testament. Philip stelde tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, op 17 augustus 1942, een nieuw testament op. Zowel Philip en Willie lieten daarna 
nog twee testamenten opmaken op dezelfde data (28 april 1959 en 6 oktober 1964). Dit was voor wat be-
treft Philip zijn laatste testament. Willie liet in het jaar van het overlijden van haar man een nieuw testa-
ment opstellen gedateerd 2 mei 1979 (overzicht ontvangen van het Centraal Testamenten Register te Den 
Haag). In het kader van dit biografisch onderzoek was het interessant geweest om de verschillende docu-
menten te bestuderen. Voor de openbaarheid van testamenten gold echter (omwille van de privacy van 
de opsteller ervan) een termijn van 94 jaar conform de bepaling van de staatssecretaris van ocw uit 1996. 
Hierdoor waren de documenten niet toegankelijk voor onderzoek (informatie gekregen van Mieke Breij, 
hoofd dienstverlening van het Utrechts Archief op 10 november 2016). Geen van de testamenten of kopie-
en ervan bevonden zich in het familiearchief zoals mij dat ter beschikking werd gesteld. 
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In 1920 ontmoet Philip Dirk baron van Pallandt in Londen de charismatische In-
diër Jiddu Krishnamurti. Het was spirituele liefde op het eerste gezicht. De ontvan-
kelijke, 31-jarige Philip vindt in de zes jaar jongere Krishnamurti zijn belangrijkste 
gidsfiguur, die zijn spiritueel idealisme tot op grote hoogte zal aanjagen. Hij wordt, 
en blijft, de belangrijkste persoon in Philips leven. Tot zijn dood leeft Philip vanuit 
de levensfilosofie van Krishnamurti. Hoewel die filosofie zich niet in enkele zinnen 
laat samenvatten, is het vooral de kerngedachte ‘begin bij jezelf als je de wereld wilt 
verbeteren’ die Philips van huis uit meegegeven plichtsbesef en idealistische aard 
raakt. Nog geen vier jaar na de eerste ontmoeting met Krishnamurti geeft  Philip al 
zijn bezittingen in Ommen weg aan de Eerde Stichting. Krishnamurti wordt daar-
van de voorzitter. Philip is in deze fase van zijn leven een idealist pur sang: wereld-
vreemd en primair gericht op het ‘hogere’. Deze bezittingen heeft Philip nooit aan 
de persoon Krishnamurti gegeven, ook al zag de wereld om hem heen dat wel zo. 
In de literatuur over Krishnamurti is immers Philips daad meer dan alleen een voet-
noot. Met het weggeven van zijn bezittingen komt ook voor het eerst Philips na-
tuuridealisme nadrukkelijk naar voren. Hij bedingt namelijk dat de stichting het 
landgoed Eerde als een geheel bij elkaar moet houden. 

De basis voor Philips liefde voor de natuur was al tijdens zijn jeugd gelegd. Hij 
werd geboren in Den Haag, waar de familie een stadshuis op stand bezat. De zo-
mers brachten de Van Pallandts door op het landgoed Duinrell bij Wassenaar. Tij-
dens deze verblijven was de Britse gouvernante Miss Grant veel met haar jonge 
pupil in de vrije natuur. Ze bleef vijftien jaar in dienst van de familie en vertrok pas 
uit Philips leven toen hij bijna achttien was. Miss Grant was de belangrijkste per-
soon in Philips jeugd, want zijn vader Dirk en moeder Edith bleven ouders op af-
stand. Ze hadden personeel in dienst juist ook om voor hem en zijn zuster Connie 
te zorgen. Philip lijkt geen sterke vaderidentificatie te hebben. Dat zou zijn levens-
lange zoektocht naar leiderschap in de vorm van verschillende gidsfiguren kunnen 
verklaren. Hij identificeerde zich vooral met zijn Britse moeder en haar familie. 
Door hun invloed en die van zijn gouvernante ontwikkelde Philip een grote voor-
liefde voor alles wat met Groot-Brittannië te maken had. Engels was de voertaal in 
het gezin. Zijn oom William Woodward speelde verder een cruciale rol in het pro-
ces van wat we Philips ‘anglificering’ zouden kunnen noemen. Onder zijn invloed 
eigende Philip zich nagenoeg volledig de houding van de sportieve gentleman toe. 
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Hij lijkt zich ten diepste te identificeren met wat hij zag als de Britse high society. 
Philips ouders sturen hun zoon naar een privéschool, maar dat wordt geen suc-

ces. Philip wordt gepest en mogelijk heeft hij leerproblemen. Zijn ouders halen 
hem van school om hem alsnog thuis te laten onderwijzen. Philip groeit daardoor 
nog meer geïsoleerd en beschermd op. Wel heeft hij al vroeg een hang naar buiten, 
die zijn leerprestaties in de weg staat. Dirk en Edith lijken hun zoon niet of nau-
welijks aangespoord te hebben in de richting van het vervolgonderwijs en het na-
streven van een carrière. Het ontbreken van academisch onderwijs kunnen we als 
 Philips achilleshiel beschouwen; het ontneemt hem de kans zijn capaciteiten ten 
volle te benutten en zijn latere ambities meer inhoud te geven. Hij zal niet, zoals 
standgenoten, een hoog openbaar ambt verkrijgen of een diplomatieke carrière ma-
ken. Ook ontbeert hij een netwerk van oud-studiegenoten op wie hij kan terugval-
len. Het is maar de vraag of Philip zelf een maatschappelijke loopbaan ambieerde, 
gelet op zijn sterke voorliefde voor het buitenleven en het goede leven als jonge, 
vrijgestelde en ongebonden sportman. 

Na zijn vormingsjaren in een veilige, door vrouwen gedomineerde omgeving te 
hebben doorgebracht, gaat Philip niet studeren of in militaire dienst. Hierdoor 
heeft hij als twintigjarige weinig omhanden en lijkt hij aanvankelijk niet goed te we-
ten waar zijn talenten liggen. Zijn liefde voor de natuur krijgt pas meer richting na 
lezing van Scouting for Boys van Baden-Powell. Philip zoekt contact met een nog 
jonge scoutingtroep in Den Haag en creëert hiermee bewust of onbewust het mas-
culiene netwerk dat hij niet had omdat hij niet studeerde of in dienst ging. Scouting 
zouden we in zijn geval kunnen zien als een plaatsvervangende dienstplicht. Een 
door mannen gedomineerde omgeving is nieuw voor Philip. Hij volgt een leiders-
cursus, maar heeft niet de ambitie zelf een troep te leiden. Wel zit in de teksten die 
hij voor het scoutingblad schrijft regelmatig een pedagogische boodschap. Met zijn 
visie dat de scouting geen segregatie naar geloofsovertuiging moet kennen, is Philip 
in het verzuilde Nederland zijn tijd vooruit. 

Scouting geeft Philip een sense of belonging. Het dragen van het uniform ver-
sterkt zijn gevoel deel uit te maken van de jongerenorganisatie van Baden-Powell. 
De padvinderij markeert de start van wat we als de rode draad in Philips idealis-
tische ontwikkeling kunnen zien: het sociale jeugdwerk. Daarnaast krijgt hij een 
uitlaatklep voor zijn grootste hobby, de fotografie. Hij zorgt voor propaganda-
materiaal voor de scouts en zijn foto’s dragen bij aan de romantisch-avontuurlijke 
uitstraling van de jonge padvinderij. In de jeugdbeweging woedt een richtingen-
strijd. Philip flirt kortstondig met een afsplitsing, Kibbo Kift, maar zijn liefde voor 
scouting gaat nooit verloren: once a scout, always a scout. Baden-Powell is naast een 
persoonlijke vriend een belangrijke gidsfiguur voor Philip. Het lijkt erop dat  Philip 
onbewust naar bevestiging en leiderschap zoekt. Vermoedelijk moeten we de oor-
zaak hiervan toch zoeken in zijn ervaringen op school, die nadien gevoelens van 
minderwaardigheid bij hem aanwakkerden.
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Op zijn 23ste, in 1913, krijgt Philips natuuridealisme verder vorm als hij via een ach-
terneef van zijn vader een landgoed nabij Ommen erft. De Haagse Philip is plots-
klaps grootgrondbezitter op het Overijsselse platteland. Zijn vader staat niet ach-
ter de beslissing van zijn zoon om deze erfenis aan te nemen, maar Philip zet door. 
Daardoor heeft zijn daad iets weg van jeugdig verzet en overmoed. Het grootste 
deel van Philips erfenis bestaat uit onroerende goederen, waaronder het landgoed 
en kasteel Eerde, tot dan toe hoofdzakelijk in gebruik als jachtslot en jachtterrein. 
Met zijn nieuwe verantwoordelijkheden lijkt Philip zich de eerste jaren geen raad te 
weten. Hij is weinig op Eerde en volstrekt onervaren in landgoedbeheer. De vraag 
is voor hem ook wat de beste bestemming is voor Eerde en de andere bijbehorende 
landerijen. Scouting krijgt daar van hem alle ruimte om activiteiten te ontplooien en 
ook het grote publiek is welkom. Maar Philip wil meer en heeft allerlei plannen die 
niet van de grond komen. 

Als Philip in 1914 op verzoek van de inmiddels overal in Nederland bekende on-
derwijzer Jac.P. Thijsse toetreedt tot het hoofdbestuur van Natuurmonumenten en 
Vogelbescherming, komt hij in aanraking met de opkomende natuurbeschermings-
beweging in Nederland. Hij kende Thijsse al enige jaren vanwege diens bezoeken 
aan Duinrell. Langzaam maar zeker ontpopt Philip zich op Eerde als een natuur-
beschermer. Daarbij zijn Thijsse en de latere voorzitter van Natuurmonumenten 
P.G. van Tienhoven zijn nieuwe gidsfiguren. Met zijn twee andere belangrijke in-
spiratoren, Baden-Powell en Krishnamurti, creëert Philip voor zichzelf een traject 
van wat we nu life long learning zouden kunnen noemen. Zij vormen een soort van 
pedagogische driehoek waarvan scouting en natuurbescherming de basis vormen 
en Krishnamurti de toppositie inneemt. Die hele driehoek moet juist voor Philip 
een compensatie zijn geweest voor zijn gemankeerde opleiding. Eerde zouden we 
kunnen zien als Philips grootste leerschool. Die begint op zijn 23ste en eindigt rond 
zijn 80ste.  

Leiderschap zoekt Philip niet alleen bij zijn gidsfiguren, hij neemt ook zijn toe-
vlucht tot het ‘hogere’. Philip interesseert zich voor de astrologie, het spiritisme en 
het werk van helderzienden. Via de scouting ontmoet hij gelijkgestemde, idealisti-
sche jongeren van eveneens gegoeden huize. Een Leidse rechtenstudent, die  Philip 
via de padvinderij leert kennen, introduceert hem bij het bestuur van de Neder-
landse afdeling van de Theosofische Vereniging. Deze kennismaking is het begin 
van een ontwikkeling waarin Philip afstand neemt van het dogmatische christen-
dom uit zijn jeugd. Hij beweegt zich in de richting van een meer spirituele, buiten-
kerkelijke vorm van zingeving. Zijn theosofische netwerk brengt hem, net zoals de 
scouting dat doet, nieuwe vriendschappen buiten de adel en de kaders van het ver-
zuilde Nederland. Het is opmerkelijk dat een edelman als Philip de jacht afzweert, 
maar in het licht van zijn nieuwe idealen is het niet bevreemdend. Het kost hem 
overigens wel de nodige vriendschappen in zijn adellijke netwerk, maar daar kwa-
men nieuwe voor terug. 
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Met de schenking van zijn bezittingen in Ommen aan de Eerde Stichting in 1924 
gaat Philip wederom tegen het advies van zijn vader in. Voor Dirk ligt de essentie 
van adeldom juist bij het behoud en beheer van het familie-erfgoed, het landgoed 
Duinrell. Philips ouders komen na de overdracht niet meer op Eerde. Van een radi-
cale breuk tussen ouders en zoon is echter geen sprake. Hoewel Philip is opgevoed 
met het besef een schakel te zijn in een lange familieketen, is in deze fase van zijn 
leven het historisch familiebesef ondergeschikt aan zijn idealistische aard. Philip is 
geen gevangene van tradities en maakt individuele keuzes. Hij laat, zo lijkt het, de-
finitief de oude, adellijke wereld van aristocratisch Den Haag los. Hij past er ook 
niet meer in nu hij deel uitmaakt van een soort van geestelijke elite rondom Krish-
namurti.

We zien hier een soort reconversie van geboorte-aristocratie naar een vorm van 
geestesaristocratie. Zelfs adeldom lijkt voor Philip iets spiritueels geworden. Of om 
het meer in de trant van De Saint Martin te formuleren, Philip ruilt economisch ka-
pitaal in voor spiritueel kapitaal. Deze vorm van cultureel kapitaal geeft hem niet 
alleen het nodige aanzien in een voor hem nieuwe, sociale omgeving, maar vooral 
ook kennis en zelfinzicht. Losgekomen van het ouderlijk huis vergaart Philip in 
zijn lange leven veel nieuw sociaal kapitaal in de vorm van nieuwe netwerken en re-
laties, die hem toch ook invloed en aanzien geven. Gedurende de rest van zijn leven 
zal zijn uiterlijke identificatie met de adel als exclusieve groep in de Nederlandse sa-
menleving relatief zwak blijven. Weliswaar is er een regionale binding met de Rid-
derschap van Overijssel, maar hij is geen lid van de Nederlandse Adelsvereniging of 
de Johanniter Orde. Cruciaal in dit verband is ook dat Philip in het dan nog stands-
bewuste Nederland trouwt met een vrouw die niet van adel is.

Op betrekkelijk late leeftijd, in 1928, treedt Philip in het huwelijk met de dertien 
jaar jongere Willie Voorwijk. Ze komt uit een gegoede middenklasse gezin dat pe-
dagogisch vooruitstrevend is en heeft, in tegenstelling tot Philip, een goede school-
opleiding genoten. Philip heeft haar leren kennen via zijn theosofische netwerk. 
Het is geen liefde op het eerste gezicht en het lijkt erop dat hij een zekere angst 
had om zich te binden. Het huwelijk wordt uiteindelijk toch voltrokken, al om-
armen zowel Willie als Philip later het ideaal van de vrije liefde. Beiden zouden af-
faires hebben, maar schermden deze af voor de buitenwacht. Met zijn vriendelijke 
aard werkt Philip, inmiddels media vita, als een soort magneet op jongere vrouwen 
uit niet-adellijke milieus. Hij maakt gemakkelijk contact en lijkt snel oppervlakki-
ge vriendschappen te sluiten. Vermoedelijk vermindert de aandacht van vrouwen 
voor hem Philips gevoelens van minderwaardigheid.

Wat de beide echtelieden delen, is hun pedagogische vooruitstrevendheid en 
daarvoor zouden zij in hun verdere leven op diverse terreinen ook gezamenlijke 
activiteiten ontplooien. Philip brengt een aantal ervan onder in de Edith Stichting 
te Ommen. Een duidelijker vorm van identificatie met zijn moeder is er haast niet. 
In het gezin van Philip en Willie wordt geen stamhouder geboren. Ze krijgen twee 
dochters. Philip en Willie zijn modern ingestelde ouders. Ze vernoemen de kinde-
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ren niet naar hun voorouders en sturen ze naar pedagogisch vooruitstrevende scho-
len. Voor zijn gezin bouwt Philip een modernistisch landhuis op Eerde, de Eerder 
Esch. 

Als Krishnamurti in 1929 breekt met de Theosofische Vereniging, betekent dit voor 
Philip dat hij zijn eigen weg moet gaan. Krishnamurti houdt hem, en vele anderen, 
voor: Truth is a pathless land. Toch zal de geest van Krishnamurti, voor  Philip al-
thans, Eerde nooit verlaten. In zijn autobiografische notities besteedt  Philip geen 
enkele aandacht aan deze cesuur in zijn leven. Vermoedelijk was hij diep teleurge-
steld en waren zijn herinneringen aan deze periode pijnlijk. Gedurende de rest van 
zijn leven blijft Philip de vriendschap met Krishnamurti koesteren, ook al neemt 
het contact tussen beiden geleidelijk af. De spirituele liefde blijft en als Philip aan 
het begin van de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp Buchenwald ge-
vangengezet wordt, fungeert de levensfilosofie van Krishnamurti als een soort 
schild waardoor hij op de been blijft en afstand houdt van het gedachtegoed van de 
nazi’s. In de oorlogsjaren blijft Philip mentaal ongebroken, maar zijn idealistische 
bevlogenheid is na de bevrijding definitief voorbij. 

Philips bereidheid om zijn vroegere landgoed terug te nemen, valt te verklaren 
uit zijn natuuridealisme. Hij wil het landgoed als een geheel behouden en doorge-
ven aan zijn kinderen. In die zin is Philip paternalistisch, maar we zien ambivalen-
te gevoelens daarbij. Aan de ene kant is hij de familieman op Eerde, aan de andere 
kant is hij de individualist die zijn eigen plan trekt als blijkt dat zijn visie op de toe-
komst van Eerde niet samenvalt met de wens van familieleden om het landgoed in 
delen te verkopen aan de hoogste bieder. Het lijkt hier te gaan om ‘conflicting loy-
alties’: familiebelang dat botst met een zeker altruïsme. Philips hart lijkt niet pri-
mair bij zijn eeuwenoude kasteel te hebben gelegen. Het onderhoud van het interi-
eur laat hij bijvoorbeeld over aan zijn huurders en de eeuwenoude schilderijen met 
portretten van zijn voorouders worden pas jaren na zijn dood door de nieuwe eige-
naar voor het eerst gerestaureerd. Een passie voor genealogie, zo vaak aanwezig in 
adellijke kring, bezat hij ook niet. Philip voelt zich vooral verbonden met zijn land-
goed en treedt op (en ziet zichzelf) als een soort landschapsarchitect die, hoe kan 
het bij hem anders, een voorkeur heeft voor de Engelse landschapsstijl. Daarnaast 
houdt hij zich bezig met wild gardening, het laten verwilderen van sierplanten, en 
introduceert hij exoten als de Amerikaanse variant van de blauwe bes en de Ame-
rikaanse eik. Hij verspreidt de al op Eerde aanwezige krentenboompjes over het 
landgoed om ‘boeketten’ in het bos te creëren.

In de loop van zijn lange leven raakt de Haagse Philip steeds meer gehecht aan het 
Overijsselse platteland. Hij eigent zich hier tot op grote hoogte de levensstijl van 
de landadel toe maar geeft er een eigen, idealistische invulling aan. Zijn idealisme is 
gelaagd en verandert in de loop van de tijd. In eerste instantie is het vooral gericht 
op een broederschap der mensheid, later op de natuur en het behoud ervan. Na 
de Tweede Wereldoorlog richt hij zich vooral op natuurbehoud. We vinden hem 
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vooral terug in zijn eigen lokale omgeving waar hij een integere, morele bestuurder 
en een gerespecteerd netwerker is en blijft. Zo neemt hij zitting in het algemeen be-
stuur van de Stichting Het Overijssels Landschap. Hij blijft daarnaast als bestuurs-
lid verbonden aan de scouting, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en een 
aantal Ommer stichtingen.  

Als het Philip niet lukt zijn bezittingen rendabel te exploiteren, omdat hij vooral 
afhankelijk is van de inkomsten van zijn landgoed, ziet hij zich genoodzaakt Eerde 
in gedeelten te verkopen. Hierin handelt hij geheel anders dan zijn zuster en haar 
familie op Duinrell, waar een attractiepark wordt gerealiseerd om het landgoed 
rendabel te maken. Op Eerde is Philips natuuridealisme leidend en hij verkoopt 
zijn landgoed aan ideële organisaties met als doel het als een geheel te behouden en 
te behoeden voor grootschalige bebouwing. Ook houdt hij een vinger in de pap als 
adviseur van een van de nieuwe eigenaren, Natuurmonumenten. Deze organisatie 
gaat qua beheer in eerste instantie op de oude voet verder maar kan zich gaandeweg 
de tijd niet onttrekken aan ontwikkelingen in de landbouw die van invloed zijn op 
het natuurbeheer.    

Bij de verkoop bewandelt Philip in eigen ogen een tussenweg wat natuurfilosofie 
en  familiebesef betreft: zijn beide dochters krijgen van hem een deel van het land-
goed (als enclave) dat hij buiten de verkoop houdt. Zo blijft de eeuwenoude band 
van de familie en hun toekomstige generaties met het landgoed behouden. Toch 
heeft Philips familiebesef met name betrekking op zijn gezin en ligt het niet zozeer 
bij het eeuwenoude adellijke geslacht Van Pallandt. Daarnaast staat hij zijn kasteel 
in huur af aan de echtgenoot van zijn oudste dochter en een huisvriend, die samen 
de Internationale School Eerde oprichten. Philips vrouw en oudste dochter geven 
les op deze kostschool. Het is opvallend hoeveel nadruk Philip in zijn leven legt op 
het belang van de educatie van jongeren. Hierin speelt de invloed van zijn vrouw 
een rol, maar het lijkt ook alsof hij onbewust zijn eigen gemis aan passend onder-
wijs wil goedmaken door scholen te faciliteren en anderen mogelijkheden te bieden 
tot vorming. 

Philip bezit geen sterke hang naar het verleden. Eerder is hij op sommige gebie-
den zijn tijd vooruit. Hij wil niet koste wat het kost handhaven wat niet meer op 
traditionele wijze te handhaven valt. Het landgoedeigenaar, natuurbeschermer en 
scout zijn, is voor Philip minstens zo belangrijk om zich mee te identificeren als het 
‘van adel zijn’, in eigen ogen vermoedelijk nog belangrijker. Hij heeft er immers 
zelf voor gekozen zich in te laten met gidsfiguren als Baden-Powell, Krishnamurti, 
 Thijsse en Van Tienhoven. Geen van dit kwartet is van adel. Philip ontbeert de 
klassieke adellijke distinctiedrift, die zich bijvoorbeeld uit in het hebben van bezig-
heden als jagen, paardrijden, het beoefenen van gevechtssporten en het laten bijzet-
ten van je stoffelijk overschot in een familiegraf. Hij stopt zelfs met de jacht en doet 
liever aan kunstschaatsen en skiën. Daarbij reist hij veel en blijft hij opvallend open 
staan voor jeugdcultuur en daarbij horende uitingen, zoals die zich vanaf de jaren 
vijftig  in Nederland ontwikkelden. 
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Philip wil niet dat zijn stoffelijke resten in de grafkelder op Eerde hun laatste 
rustplaats krijgen. Hij laat zijn stoffelijk overschot cremeren, net zoals zijn theoso-
fische schoonouders eerder hadden gedaan. Zijn urn wordt bijgezet nabij de Eerder 
Esch. Door deze ambivalenties past Philip niet naadloos binnen de groepscultuur 
van de adel, maar het gaat te ver om hem te typeren als a-typisch. Hij leeft niet in 
een soort van haat-liefde verhouding met zijn aristocratische afkomst. Evenmin zet 
hij zich er tegen af of onttrekt hij zich aan sociale verplichtingen, die zijn adellijke 
origine met zich meebrengen. We kunnen Philip waarschijnlijk het best typeren als 
een voorloper van de adel van nu in de zin dat hij, als een van de eersten binnen zijn 
groep van herkomst individuele keuzes maakt, op zoek naar een balans tussen zijn 
hang naar het hogere en blijvende tegenover een streven naar hoge maatschappelij-
ke posities en materiële rijkdom. Opvallend blijft daarbij zijn zucht naar sportieve 
prestaties. Voor zijn tijd is Philip een moderne edelman. En toch – dat is in retro-
spectief gezien – zal hij voor zijn naaste omgeving, maar ook voor bekenden van ver-
re ‘de baron’ gebleven zijn. Een vertegenwoordiger van een nog altijd bevoorrechte 
groep Nederlanders, die op eigen grond kon leven en naar wie bij vele gelegenhe-
den werd opgekeken. Hier lijken zelfbeeld en imago behoorlijk uiteen te liggen.

Wie nu op zoek gaat naar fysieke sporen van Philip, vindt op Duinrell een plaquet-
te in de muur van de oranjerie. De vierjarige Philip legde op 31 mei 1894 de eerste 
steen van dit gebouw. Op Eerde staat de Eerder Esch, het imposante landhuis dat 
hij voor zijn gezin liet bouwen. In Ommen staan gebouwen die herinneren aan het 
sociale werk dat hij daar rond 1930 begon. Het beste en meest imponerende bewijs 
van het leven van Philip is echter het landgoed Eerde zelf, zijn leerschool voor het 
leven. Deze plek in Overijssel is niet alleen een blijk van zijn grote passie voor na-
tuurbehoud, Eerde is ook een monument van zijn spirituele liefde voor Krishna-
murti, die hem hielp hier zijn lotsbestemming te vinden. 

Philip Dirk baron van Pal-
landt van Eerde.
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Bijlage III  Overzicht van bestuursfuncties en lidmaatschappen  
van Ph.D. van Pallandt

Bestuursfuncties
Tweede secretaris van de Nederlandse Padvinders Organisatie
Districtscommissaris Zuid-Holland van de Vereniging De Nederlandse Padvinders (npv)
Lid van het Hoofdbestuur van de npv 
Commissaris van het district Zwolle van de npv
Lid van de Commissie van Bijzondere Eisen van de npv
Leidinggevende van de afdeling voor gehandicapte padvinders van de npv
Commissaris voor de Inwendige Organisatie van de npv
Commissaris Buitenland (International Commissioner) van de npv
Hoofdkwartiercommissaris in algemene dienst van de npv  

Lid van het hoofdbestuur van Natuurmonumenten (1914-1972)
Lid van het hoofdbestuur van Vogelbescherming (1914-1976)
Lid van het algemeen bestuur van de Stichting Het Overijssels Landschap (1948-1976)

Raadslid van de gemeente Ambt Ommen (1916-1928) 

Bestuurslid van de Eerde Stichting in Ommen
Voorzitter van de Stichting Ons Huis in Ommen
Voorzitter van de Edith Stichting in Ommen

Voorzitter van de Stichting Nutskleuterschool Edith in Ommen
Lid van het curatorium van de Quakerschool Eerde
Lid van het dagelijks bestuur van de Landbouwschool Eerde (onderdeel van de Quakerschool 

Eerde)
Voorzitter van de Eerde Association, platform van alumni van de Quakerschool Eerde

Ere-lidmaatschap
Ere-lid van Vogelbescherming (1970-1979)

Kerkelijke functie
President-kerkvoogd van de Hervormde Kerk in Ommen (1913-1926)

Beschermheer
Beschermheer van de ‘Baron van Pallandtgroep’ in Den Haag
Beschermheer van de muziekvereniging ‘Crescendo’ in Ommen
Beschermheer van de Ommer Voetbal Club 
Beschermheer van de Teenager Shows Ommen
Beschermheer van de Provinciale Overijsselse Landdag voor Volksonderwijs 

Vrijwilliger
Het Nederlandse Rode Kruis

Lidmaatschappen
Algemene Vereniging Radio Omroep (avro) 
Club van Nederlandse Vogelkundigen 
Consumentenbond ‘Goed Wonen’
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Coöperatieve Landbouwers Aan- en Verkoopvereniging Ommen en omstreken
Faunabeheer
Gelders-Overijsselse Maatschappij van Landbouw
Haagse Amateur Fotografen Vereniging
Het Oversticht, genootschap tot bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk 

schoon in de provincie Overijssel
International Dendrological Society
Internationale Orde van de Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’, loge Serapis in Hui-

zen (1926-1929)
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging ‘Nimrod’
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw
Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde
Natuurmonumenten 
Nederlandse Dahliavereniging
Nederlandse Dendrologische Vereniging
Nederlandse Jachtopzienersvereniging
Nederlandse Kastelen Stichting
Nederlandse sectie van de Internationale Raad voor Vogelbescherming 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
Orde van de Ster in het Oosten 
Overijsselse Landbouw Maatschappij
Politiebond voor Dierenbescherming in Nederland
Raad van Advies van Kibbo Kift
Ridderschap van Overijssel (1915-1979) 
Theosofische Vereniging
Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt
Vereniging ‘Het Grondbezit’
Vereniging ‘Het Reewild’
Wenger Curling Club

Decoraties
Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
Kruis van verdienste van het Nederlandse Rode 

Kruis
Medal of Merit (Boy Scouts Association) 
Zilveren Vlaamse Gaai (Nederlandse Padvin-

ders Vereniging)

Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde, 
zomer 1971 (Foto Leonhardt).
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Archieven

Nederlandse archieven

cbg Centrum voor Familiegeschiedenis in Den Haag
Familieadvertenties Van Pallandt
Fotomateriaal
Persoonskaarten 

Centraal Archief Systeem te Winschoten van de Koninklijke Notariële Broederschap 
Aktes kandidaat-notaris Hugo Willemsen in Amstelveen (293 en 294)

Centraal Testamentenregister in Den Haag
Overzicht testamenten van D.J.G.J. van Pallandt, E.S. van Pallandt-Woodward, Ph.D. van Pal-

landt en W.M. van Pallandt-Voorwijk

Gelders Archief in Arnhem
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, bedrijfsboekhouding Landgoed Eerde (0920)
Oude Loo-conferenties (1140)

Gemeentearchief Ommen 
Bosbedrijf Het Laar (5692 en 5696)
Bouwvergunningen (bou) 
Bouwtekeningen Eerder Esch (bou)
Doop-, trouw- en begraafboeken (501)
Edith kleuterschool (502 en 3498)
Fotoarchief*
Gemeenteraadsverslagen Ambt Ommen (506)
Ingekomen stukken gemeenteraadsvergaderingen (506)
Internationale Quakerschool Eerde (502)
Landgoed Eerde*
Monumentenzorg, kasteel Eerde 1948-1966 (3938)

Gemeentearchief Twenterand in Vriezenveen
Zwembad De Groene Jager*
 
Gemeentearchief Wassenaar
Doop-, trouw- en begraafboeken (1862)  
Fotocollectie
Militieregisters (1555)
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Gemeentearchief Zwolle
Burgerlijke Stand

Haags gemeentearchief
Adresboekje 1940-1941
Geboorte- doop-, trouw- en begraafboeken (0377-01)
Verslagen van de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs (0415-01)
Woningregister 1913-1946 (0610-01)

Het Oversticht in Zwolle
Jaarverslagen
 
Historisch Centrum Overijssel in Zwolle
Archief van de Bewaarders van de Hypotheken en het Kadaster in Overijssel 1811-1989 (311, 

687, 731, 764 en 846) 
Handelsregister Kamer van Koophandel Zwolle (0232.2)
Huis Eerde bij Ommen (0217.2)

Historische Kring Ommen
Edith Stichting*
Archief van de Darde Klokke
 
Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag
Persoonsdossier Philip Dirk van Pallandt (eu 189.383)
 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg) in Amsterdam
Krishnamurti
Religieus Genootschap der Vrienden (01177)

Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain in Den Haag
Loge Serapis: lijst van overschrijvingen, affiliaties en ontslagen

Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag
Dienststaat van A.F. Folkersma

Krishnamurti Documentatie en Studie Centrum in Deventer
Documentatie Krishnamurti*
Fotomateriaal*
Programmaboekjes Sterkampen

Nationaal Archief in Den Haag
Arrondissementsrechtbank Rotterdam (3.03.17.01) 
Collectie Van Zuylen van Nijevelt (2.21.181)
Registers van geboorten in Den Haag (103)
Memories van Successie Zuid-Holland 1806-1927 (3.06.05) 
Militieregisters Zuid-Holland (3.02.25)
Nederlandse Adelsvereniging (2.19.042.90)
Noorthey Genootschap (3.22.14)
 
Natuurmonumenten in ’s-Graveland
n.v. Landgoed Eerde*
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Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum
Duinrell in Wassenaar
Krishnamurti in Nederland
nts Journaal
Zwembad De Groene Jager, Den Ham

niod Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in Amsterdam
Gijzelaarskampen (250j)
Inhechtenisneming 1940 (101b) 
Ledenlijsten van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen (197p)

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop in Den Ham
Landgoed Eerde*
Zwembad de Groene Jager*

Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist (nu: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort)

Kasteel en landgoed Eerde*
 
Scoutingmuseum in Baarn
Archivalia Ph.D. van Pallandt van Eerde*

Staatsbosbeheer in Deventer
Beleidsterrein natuur- en landschapsbeheer 1945-1989 (888)
Boswachterij Ommen (90, 171, 1122 en 07.351.11)
Kasteel Eerde (B.149)
Werkplan Besthmenerberg 1948-1951 (65)

Stadsarchief Amsterdam
Archief van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (999)
n.v. Landgoed Eerde (1.2.11.5.17.1) 
Bevolkingsadministratie
Gezelschap Het Casino (515)

Stadsarchief Rotterdam
Bevolkingsregister (494.03)

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen in Heerlen
Stamboek Gerard Jan Voorwijk

Streekmuseum Ommen
Archivalia Ph.D. van Pallandt van Eerde*
Sterkampen*

Utrechts Archief in Utrecht
Doop-, trouw- en begraafboeken (463)

Vogelbescherming in Zeist
Verslagen van de vergaderingen van het hoofdbestuur* 
Jaarboekjes 
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Universiteiten

Universiteit van Amsterdam 
Bijzondere Collecties: Oude Loo- en Open Veld-ontmoetingen (uba 598)

Universiteit Leiden
Universiteitsarchief 

Rijksuniversiteit Utrecht
Universiteitsarchief
Jaarboek 1932-1933

Wageningen University & Research 
Jaarboeken Nederlandse Dendrologische Vereniging 1925-1967 (NN30331)
Speciale Collecties: Collectie L.A. Springer 
Huize Eerde en Eerderes (01.427B)
Lijst van opdrachtgevers L.A. Springer

Buitenlandse archieven*

All Saints’ Church in Hutton, Essex, Engeland
Doop-, trouw- en begraafboeken

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Geheimes Hausarchiv, München, Duitsland
Leopoldinische Bildersammlung
Correspondentie van het huis Wittelsbach 1941

Gedenkstätte Buchenwald, Weimar, Duitsland
Konzentrationslager Buchenwald
Namentliche Liste der in das K.L. Buchenwald eingelieferten holländischen Häftlingen
Veränderungsmeldungen Effektenkammer
Niederländische Geiseln in Buchenwald

General Register Office, district Brentwood, Engeland
Overlijdensaktes

General Register Office, district Newport, Engeland
Geboorteaktes

Highclere Castle, Hampshire, Engeland
Jachtboeken

Internationaler Suchdienst, Bad Arolsen, Duitsland 
Lists and registers of German concentration camp inmates 
Correspondentie van het Auswärtiges Amt in Berlijn met het presidium van het Duitse Rode 

Kruis 1941 (127)

Krishnamurti Foundation of America 
Correspondentie van Ph.D. van Pallandt van Eerde met J. Krishnamurti
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Register Office, district St. George Hanover Square in Londen, Engeland
Doop-, trouw- en begraafboeken

Simcoe County Archives, Canada
Barrie Northern Advance
Doop-, trouw- en begraafboeken
Shanty Bay
Tax assessment rolls
Volkstellingen

Stadsarchief Brussel
Huwelijksregister

St. Thomas Church, Shanty Bay, Canada
Doop-, trouw- en begraafboeken

Thüringisches Hauptstaatsarchiv, Weimar, Duitsland
Databank Häftlingnummernkartei Buchenwald

Universiteit van Lausanne, Zwitserland
Universiteitsarchief 

Particuliere archieven*

Familie J.H. Janssen, Doesburg
Familie J. Kamphuis, Vroomshoop
Familie B.A. Moser-aan ’t Rot, Schalkhaar
Familie G. Nevenzel, Lochem
Familie Ph.D. van Pallandt op Eerde, Ommen
Familie H. Stegeman, Den Ham
Familie H.R.J. van Zuylen van Nijevelt op Duinrell, Wassenaar

* ongeïnventariseerd, tenzij anders vermeld.

Websites

app.obd.nl
archief.amsterdam.nl
archive.org
centraalmuseum.nl
cultuurtijdschriften.nl
db.yadvashem.org
denhaag.digitalestamboom.nl
discovery.ucl.ac.uk
doi.org
en.wikipedia.org
hdl.handle.net
infotrack.galegroup.com
issuu.com

lettersforgeorge.blogspot.com
limosa.nou.nu
militieregisters.nl
monumentenregister.cultureelerfgoed.nl
nationaalmuseum.scouting.nl
peaceofutrecht.hum.uu.nl
pkn-ommen.nl
publicdomainreview.org
resources.huygens.knaw.nl
verzet.library.uu.nl
view.publitas.com
www.abc-sportvissen.be
www.ancestry.com
www.archieven.nl
www.besthmenerberg.nl
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www.biografischwoordenboekgelderland.nl
www.brighton-early.com
www.britannica.com
www.catholic-hierarchy.org
www.concourselegance.com
www.cresta-run.com
www.defensie.nl
www.delpher.nl
www.destentor.nl
www.deurnewiki.nl
www.dewieger.nl
www.dnbl.org
www.dodenakkers.nl
www.dso2010.nl
www.erelijst.nl
www.fold3.com
www.gahetna.nl
www.geheugenvannederland.nl
www.gezc.org
www.groene.nl
www.hetutrechtsarchief.nl
www.historici.nl
www.historischcentrumoverijssel.nl
www.historisch.cbs.nl
www.hko-ommen.nl
www.hogeraadvanadel.nl
www.hungarianhistory.com
www.iisg.nl
www.imdb.com
www.issuu.com
www.itc-naarden.org
www.ivu.org
www.judge-smith.com
www.kb.nl
www.kibbokift.org
www.knaw.nl
www.kurtleland.com
www.landschapoverijssel.nl

www.legacy.com
www.medischcontact.nl
www.nnzc.nl
www.nostradamusresearch.org
www.nou.nu
www.nrc.nl
www.nvtg.nl
www.oldenburgers.nl
www.ommen.nl
www.oorlogsgetroffenen.nl
www.oudedorpskernnoordwijk.nl
www.oudommen.nl
www.parlement.com
www.rijksmuseum.nl
www.rug.nl
www.spiegel.de
www.stadsarchief.rotterdam.nl 
www.stichtingijsselvliedt.nl
www.stichtingvijverberg.nl
www.stichtingzap.nl
www.stthomassb.ca
www.theosofie.net
www.theosofie.nl
www.trouw.nl
www.twenterand.nl
www.twickel.nl
www.unil.ch
www.vccofgb.co.uk
www.4en5mei.nl
www.wiewaswie.nl
www.wiewaswieinoverijssel.nl
www.wikiwand.com
www.wolfskuil.nl
www.woodriveresja.com
www.wwu.de
www.youtube.com
www.zocherparken.nl
www.zwembaddegroenejager.nl
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Summary

Estate and Education is the first academic biography about the life of Philip Dirk, Baron 
van Pallandt (1889-1979). It is partially based on ego-documents that have never been 
published before. The protagonist was an adolescent during the belle époque, the period 
between 1900 and 1914, during which the nobility in Europe was able to enjoy their 
privilege in society for the last time. After the Great War, the position of the nobility 
changed forever. This biography shows how Philip van Pallandt experienced and dealt 
with the far-reaching and dramatic devel opments that took place during his lifetime. He 
would have to find a middle way between his family’s interests and his own involvement 
in idealistic movements that appeared in the Netherlands and Europe in particular in the 
1930s. While others have previously paid attention to elements of Van Pallandt’s life, no 
attempt has been made to view his life in the broader historical context or to recognize the 
common threads. This biography, which joins recent research on nobility, describes his 
long life on the basis of four themes, and strives to provide insight into the ways in which the 
protagonist adapted to changing circumstances over a large part of the twentieth century.

Philip Dirk, Baron van Pallandt was born on 28 December 1889 in The Hague. In the 
Nether  lands, including The Hague, the decades around 1900 were very socially and cul-
turally dynamic. At the time, the Van Pallandt family was part of the core of the Dutch 
aristocracy. The lifestyle of the families in this elite group was determined by administrative 
power, prestige and great wealth. The Van Pallandt family was exceptionally wealthy, with 
Philip’s father Dirk able to live as a grand seigneur. He married the British Canadian, Edith 
Sarah Woodward, in 1885, in Brussels. While she was not of noble birth, and in Dirk’s social 
circle this was seen as a mésalliance, he nevertheless fulfilled a number of unpaid, honorary 
functions, and maintained a special connection with the courts of Emma and Wilhelmina. 

Their eldest son and heir, Philip, was raised in the awareness that he was a link in a long 
family chain. Until his adolescence, the Dutch landscape of sea and dunes determined his 
life. The seed of his love of nature was planted at his parental estate of Duinrell in Wassenaar. 
Philip’s British governess, Miss Grant, started working for the family when Philip was two 
years old and had a lot of influence on her young pupil. When she arrived, she was only 
seventeen years old herself, but she was employed by the family for fifteen years. With her 
help, Philip’s British uncle, William Woodward, turned his nephew into a gentleman.

When he was about six years old, Philip went to a private school for the elite in The Hague. 
During this time, he developed health problems and a doctor advised Philip’s parents 
to allow their son to spend as much time in the open air as possible. They subsequently 
removed Philip from the school and arranged for his education in the safety of his home 
environment, following a good noble tradition. It is striking that in later life Philip did not 
pursue a university education, unlike many of his peers. For this reason, he was not eligible 
for high public functions or for a diplomatic career, and he lacked a network of former 
fellow students. In a certain way, he followed the example of his father, who also did not 
undertake paid functions but lived off the wealth generated by his property.
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Around the turn of the century, nature conservation projects started to develop in the 
Nether lands. This was in response to the rapid urbanization of the country, and especially 
around larger cities such as The Hague and Amsterdam, whose expansion consumed large 
areas of natural landscape. In 1913, Philip, now 23 years old, received an inheritance from 
a second cousin of his father. This gave him the opportunity to focus on nature protection 
at the Eerde Estate near the city of Ommen in the Dutch province of Overijssel. The 
estate had been the property of the Van Pallandts for centuries. Now, the inexperienced 
Philip suddenly found himself the owner of a large estate and nature reserve. In 1914, he 
joined the boards of Natuurmonumenten and Vogelbescherming, both Dutch nature 
conservation organizations. 

One year after he received the inheritance, the Great War started. The Netherlands 
would remain neutral during this war, but in its first months, Philip served as a volunteer 
for the Dutch Red Cross. By the end of the war, Philip was sheltering British officers at 
Eerde, and after the war, he accompanied Hungarian refugee children on their way home 
from the Netherlands, again as a Dutch Red Cross volunteer. During this journey, he saw 
the effects of hunger and poverty on the inhabitants of Austria and Hungary. This was a 
shocking experience for Philip, who had grown up in a protective environment and with 
great wealth. This experience led him to become part of the ‘humanitarian movement’. 

Members of the humanitarian movement shared an optimistic desire for a better, more 
humane society. Philip himself described his ideals as a striving for brotherhood, and 
envisioned a primary role for the scouting movement in achieving this. He had become 
acquainted with this British youth movement in 1909, after reading the book Scouting 
for Boys by Baden-Powell. Philip spoke English fluently from a young age, which also 
made him suitable to spread Baden-Powell’s ideas in the Netherlands. After he became a 
personal friend of the man who invented scouting, he made his estate available as a training 
centre for the education of young people. Throughout his life, Philip closely followed the 
scouting movement and held multiple committee positions. 

Through scouting, Philip met other idealistic young people, one of whom introduced 
him to the board of the Dutch division of the Theosophical Society in 1919, a movement 
which envisioned the universal brotherhood of humankind. After this encounter, Philip 
slowly started to distance himself from the dogmatic Christianity of his youth and moved 
towards a form of spirituality outside the Church. In the same year, he stopped hunting. 
This was an exceptional decision for a nobleman and he lost many of his friends in the 
nobility. However, his theosophical network brought him new friendships outside his 
peer group and the ‘pillarized’ (verzui ling) social structure of the Netherlands. 

In 1919, in London, Philip met the young, charismatic Indian, Jiddu Krishnamurti. The 
theosophists saw this man as their new world teacher. Krishnamurti led the Order of the 
Star in the East and this encounter resulted in Philip giving away all of his possessions in 
Ommen to the Eerde Foundation in 1924 for the work of the new world teacher. Every 
year, during mass meetings, the estate attracted thousands of people from across the 
world to listen to Krishnamurti’s talks about the coming universal brotherhood. In 1929, 
Krishnamurti left the Theosophical Society and dissolved the Order of the Star in the East. 
He did, however, occasionally return to Eerde during what were known as ‘Star Camps’, 
which continued until 1938.

Philip met his future wife, Willie Voorwijk, who was thirteen years younger than him, 
through his theosophical network. They married in 1928. Similar to his father before him, 
he married a woman who was not of noble birth. Together, Willie and Philip realized 
two social projects in Ommen in the subsequent years. He partially financed these with 
the inheritance from his mother Edith. The Edith Stichting built ten workmen’s cottages 
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(Edith-Hof) that were reminiscent of British cottages with their characteristic thatched 
roofs. In addition, a Montessori nursery school, a library and a bathhouse for the Ommen 
population were established at the  Edith Huis. Courses for young people and educational 
lectures for the inhabitants of Ommen were also offered. These courses and the atmosphere 
in which the education took place were reminiscent of Scandinavian folk high schools for 
adult education. Philip had a modernistic country house built on his estate for his family in 
the style of American architect Frank Lloyd Wright, which he called the Eerder Esch. His 
two daughters were born there: Erin in 1930 and Irthe in 1933.

After Krishnamurti left the Theosophical Society and the Order of the Star in the East, 
the Eerde Foundation returned Philip’s possessions to him in 1931. This meant that Philip 
entered a new era in running his estate. During the Great Depression, he and his family 
left the Eerder Esch to live on a much smaller scale in a wooden bungalow in the garden 
of the country house. The larger house was rented out to the Quaker School that had been 
established at Eerde Castle in 1934. Phi lip sympathized with the ideals of the Quakers, but 
he was not active within the Soci ety. His daughters both attended the school. At the end 
of 1938, Philip began to sell off what would become almost all of the Eerde Estate. In that 
year, he sold heathland and small lakes to Staatsbosbeheer (the Dutch state forestry).

In May 1940, the Netherlands became involved in the Second World War. In early 
October 1940, Philip was arrested by the German occupiers and imprisoned in Buchenwald 
concentration camp for about five months. However, Philip returned to Eerde unharmed 
and his idealism remained unbroken despite his experi ences in the camp. From 1949 
onwards, Philip sold the remainder of his Eerde Estate to Natuurmonumenten in phases. 
He consciously chose a nature conservation organization, despite it being more lucrative 
to sell to a commercial party. With the establishment of the n.v. Landgoed Eerde company 
in 1965, Philip, who was then 75, officially renounced the age-old estate and castle of the 
noble Van Pallandt lineage. However, he left both of his daughters their own enclave on 
the estate, which Philip kept according to the agreement with Natuurmonumenten. He 
also had the right to live for free in the wooden bungalow with his wife as a paid advisor 
of the company. After his death in 1979, this position was passed on to his wife Willie. 
Finally, in 1984, five years after Philip’s death, the Van Pallandt family surrendered all 
the stocks to Natuurmonumenten. Philip remained in good health until very old age, but 
spent his final years in a nursing home, where he died on 1 November 1979. The urn with 
his ashes was buried at the Eerde Estate, but not in the family crypt as was custom in the 
nobility.

During his long life, the nobleman, originally from The Hague, became increasingly 
attached to the countryside of Overijssel. He appropriated the habitus of the countryside 
nobility to a great extent and gave it substance in his own, idealistic way. His idealism 
was layered, and it changed with the passing of time. At first, it was mostly focused on a 
brotherhood of humankind. Later, it moved to nature and its conservation. We can find 
a common thread in his idealism, in his efforts to educate young people and assist those 
who were most in need in society. At his Eerde Estate, Philip definitively broke from 
the old aristocratic world of The Hague. He stopped hunting permanently, and he gave 
away the age-old possessions of the noble Van Pallandt family. When he received them 
back, he sold them on to nature conservation organizations. As a result, they have been 
preserved and protected to the present day. Philip did not emphatically identify with the 
nobility from which he came, and thus did not fit seamlessly into his peer group. While the 
idealist died, his ideals live on at the current Eerde Estate, where his descendants still live, 
and where the activities of the scouting movement, an international boarding school, and 
nature conservation continue to this day. 
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311
Batoe Djadjar (Java) 187
Beerze (gemeente Ommen) 130
Beerzerveld (gemeente Ommen) 130
Besthmenerberg (gemeente Ommen) 171, 

185, 224, 298
Bierlap (natuurgebied bij Wassenaar) 71
Boedapest 132-135
Bombay 173-174
Brightwell Park (landgoed in Engeland) 87, 

89
Brussel 41, 52, 375 
Buchenwald (concentratiekamp) 29, 245-268, 

288, 291, 293, 295, 344, 377
Cairo 172
De Beele (landgoed) 131
De Groene Jager (boerderij op het landgoed 

Eerde) 329-330
De Hoge Veluwe 144
Deelerwoud 144
Den Berg (landgoed) 314
Den Haag passim
Den Ham 10, 26, 38, 114, 236-237, 239, 286, 

293, 310, 315, 328-330, 337
Doveleys (landgoed in Engeland) 89, 171
Duinrell (huis en landgoed, Wassenaar) passim
Edith Huis (Ommen) 11, 203-206, 224, 234, 

269, 305, 307-308, 377
Edith-Hof (Ommen) 11, 203, 205-206, 224, 

269, 305-307, 377
Eerde (kasteel en landgoed) passim
Eerder Achterbroek (Ommen) 117-118, 129, 

209-210, 310-312, 315, 318, 324-325
Eerder Esch/De Esch (villa op landgoed Eerde)  

9, 11, 206-209, 224-225, 231, 233, 239, 244, 
263, 271, 312, 325, 344, 346, 377

Egede (havezate) 99
Egypte 103, 172-173
Erve Boksen (boerderij op het landgoed Eerde)  

118-119
Gilwell Park (landgoed in Engeland) 148, 151
Gooilust (landgoed) 314
Groote Scheere, de (landgoed) 131
Hackfort (huis en landgoed) 314
Heeze en Leende (landgoederen) 16
Heppenheim (Duitsland) 191, 229
Het Enzerink (landgoed) 209
Het Laar (huis en landgoed) 104, 109, 149, 

158, 202, 225-227, 328
Het Loo (koninklijk paleis) 69, 86, 125
Het Weversnest (woning op het landgoed Eer-

de) 273-275
Highclere Castle (kasteel en landgoed in Enge-

land) 103-104
Honolulu 175
Huis ter Leede (Sassenheim) 39
Huis Vilsteren (huis en landgoed) 118-119, 

302
IJsselvliedt (landgoed) 110
Java 187, 189, 191, 203, 260
Kamp Erica (Ommen) 295-297
Kamp Erika (Ommen) 276, 278-279, 291, 296
Karnak (Egypte) 172-173
Kijfhoek (natuurgebied bij Wassenaar) 71
Knole (kasteel en landgoed in Engeland) 71, 

83, 209
Korte Vijverberg (Den Haag) 40, 44-48, 58, 

147
Lausanne 37, 40, 42
Lemelerveld 130
Letchworth (tuinstad in Engeland) 155, 157, 

203
Locarno (Zwitserland) 191
Londen 84, 88-89, 104-107, 142, 148, 150, 153, 

169, 223, 239, 243, 254, 294-295, 323, 325, 340
Maastricht 120-125
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Medler, ’t (landgoed) 209
Meijendel (natuurgebied bij Wassenaar) 71
Middachten (kasteel en landgoed) 74, 209
Monte Carlo 61
Naardermeer 128
Nevenzel (boerderij op het landgoed Eerde)  

118
Nieuwebrug (gemeente Ommen) 130
Noordwijk 39, 56
Ober-Hambach (Duitsland) 191-192, 229
Ojai (Verenigde Staten) 175-176, 181, 194, 

199
Ommen passim
Oosterveen (havezate) 99
Oude Buisse Heide (landgoed) 314
Paleis Soestdijk 301, 319-320, 322
Plymouth 67-68, 89, 237
Rechteren (kasteel en landgoed) 98, 112, 287, 

314
Regge (rivier) 101, 116, 218, 224, 276
Rijksdorp (gemeente Wassenaar) 71
Rosendael (kasteel en landgoed) 16, 64, 164, 

312

Ruurlo (landgoed) 16, 209
Saanen (Zwitserland) 320-321, 334
Salatiga (Java) 189
Schoonheten (landgoed) 131, 204, 314
Shanty Bay (Canada) 11, 34-36, 56, 237
Solo (Java) 191
St. Moritz 60, 63, 65-68, 236
Stegeren (landgoed) 314
Sydney 174-175
Township Oro (Canada) 34-36
Twickel (kasteel en landgoed) 16, 74, 98, 314-

315
Ulenpas (kasteel en landgoed) 302, 304, 323
Vevey (Zwitserland) 60
Villa Henan (Ommen) 157-158, 192, 224
Vogelenzang (gemeente Bloemendaal) 235
Wassenaar passim
Wenen 75, 77, 132-133, 135, 162, 266
Wentworth (kasteel in Engeland) 81
Wildegg (kasteel in Zwitserland) 135
Yorkville (Canada) 36
Zürich 182, 194, 198
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Curriculum vitae

Joke Draaijer werd in 1960 geboren in Oene, in de Gelderse gemeente Epe. Na het 
atheneum aan de Rijksscholengemeenschap in Epe doorlopen te hebben, volgde ze 
in de jaren 1978-1979 een opleiding tot directiesecretaresse aan het Instituut Pont 
in Deventer. Aansluitend vond zij een baan als afdelingssecretaresse bij Wegener’s 
Couranten Concern in Apeldoorn, destijds een van de grootste krantenuitgevers 
in Nederland. Vanaf 1982 tot 1989 werkte ze als directiesecretaresse in de dochter-
maatschappij Wegener Uitgeverij Gelderland, eveneens in Apeldoorn. In de jaren 
1989-2001 vervulde zij leidinggevende functies in een exportbedrijf, een non-pro-
fitorganisatie en de zorgsector. In september 2001 begon zij met de doctoraalstu-
die godsdienstwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze opleiding 
voltooide ze in 2005 met een scriptie over de geschiedenis van de Orde van de Ster 
in het Oosten in Nederland. In 2004-2005 volgde ze aan de Universiteit Leiden een 
aantal vakken van de opleiding Indologie, die ze eveneens succesvol afrondde. In 
2006 voltooide ze, wederom in Groningen, de onderzoeksmaster Theology and 
Religious Studies. Vervolgens pakte ze haar maatschappelijke carrière weer op als 
projectmedewerker en coördinator van de onderwijsorganisatie van de masterop-
leiding muziek van ArtEZ University of the Arts met vestigingen in Arnhem, En-
schede en Zwolle. Tegelijkertijd startte ze als buitenpromovendus aan de Rijks-
universiteit Groningen een wetenschappelijk-historisch onderzoek naar het leven 
van Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde (1889-1979). In de jaren 2012-2018 
werkte ze fulltime aan het onderzoek. Het leidde tot de biografie over deze edel-
man, getiteld Landgoed als leerschool. Daarnaast publiceerde Joke Draaijer enke-
le artikelen in het kader van het adelsonderzoek in Virtus, jaarboek van de Werk-
groep Adelsgeschiedenis. In haar vrije tijd bespeelt ze blaasinstrumenten en was ze 
concourscommissaris en bestuurslid van de afdeling Gelderland van de Konink-
lijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. Ze publiceerde een twee-
tal boeken op het gebied van de (amateuristische) muziekbeoefening, een van haar 
grootste passies. Daarnaast was ze als secretaris en voorzitter verbonden aan de 
plaatselijke muziekvereniging en zat ze vijf jaar in de cliëntenraad van een grote 
zorginstelling in Friesland. 
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