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Voor mijn vrouw



Over de auteur
Cornelis Schilt (1933, roepnaam Kees), is oud Genieofficier (KMA promotie 1954). 
Wordt in 1967 leraar wiskunde, natuurkunde en didactiek aan een pedagogische academie. 
Sinds 1970 tevens medewerker aan het Freudenthal Instituut te Utrecht (voor de ontwikkeling van
wiskunde-onderwijs). 
Wordt te Utrecht doctorandus in de pedagogische wetenschappen met hoofdrichting onderwijskunde en
bijvakken historische pedagogiek en psychologie (1983). Vervolgens doctorandus in de filosofie
(geschiedenis) met methodologie van de technische wetenschappen, wetenschapsgeschiedenis en
geschiedenis van de techniek, aan de universiteiten van Utrecht, Delft en Eindhoven (1995).
Met zijn jaargenoot van de Genie ing. J.R. Beekmans is hij redacteur van Drijvende stuwen voor de
landsverdediging, een geschiedenis van de ¬ssellinie, uitgave St. Menno van Coehoorn (1996, 2  druke

1998). Voorts heeft hij medewerking verleend aan The Correspondence of René Descartes 1643 (Utrecht
2003) en aan De ware vrijheid: de levens van Johan en Cornelis de Witt (Amsterdam 2005).
Hij is vijftig jaar gehuwd met de kunsthistorica drs. Marianne M. Holsheimer, met wie hij drie kinderen
en zes kleinkinderen heeft.


