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3. De apostel van Bilthoven

Nieuwe omgeving

Niets of niemand hield Betty nog in Engeland. Haar ouders waren dood. 
Haar zuster en zwager Helen en Charles Alexander reisden rond de we-
reld, haar halfbroers hadden hun bedenkingen over de weg die ze met 
Kees was ingeslagen, en de Britse regering was meer haar vijand dan 
haar vriend. Van de idylle uit haar jeugd was in het door oorlog geteis-
terde Engeland niets meer over. Betty wilde naar Nederland, naar Kees.
 In afwachting van haar komst benutte hij zijn tijd met het leggen van 
nieuwe contacten. Het zoeken van een baan kwam voorlopig niet in Kees 
op. Er waren urgentere zaken, zoals de oorlog die gestopt moest wor-
den. Gevangenschap en deportatie hadden hem niet kopschuw gemaakt. 
Nog maar nauwelijks had Kees voet op Nederlandse bodem gezet, of hij 
stond al weer menigtes toe te spreken. Zijn broers Jo en Dijs, die predi-
kant waren in respectievelijk Schoorl en Schagen, introduceerden hem 
in hun kring. Eind juni 1918 stelde Kees zich op in de poort van een tent 
op de kermis in Schagen om te preken. Hij genoot van de ‘diep ernstige 
stemming’ waarmee het publiek ‘zeer aandachtig’ naar hem luisterde.1 
Dankzij de neutrale status die Nederland had behouden, was de sfeer 
een stuk vriendelijker dan in Engeland. De toekomstverwachtingen van 
honderdduizenden jonge mannen waren hier niet in loopgraven geëin-
digd. Hier waren de straten ’s avonds gezellig verlicht en werd niet de 
hele dag over de oorlog gepraat.2 In dit ‘onschuldige’ Nederland was 
Kees’ antioorlogsstandpunt ook minder controversieel. Al stoorde hij 
zich wel weer aan de ‘academische wijze’ waarop over christendom en 
oorlog werd gedacht en gesproken ‘alsof het alleen maar een interessante 
theoretische questie was’.3 Tijdens een conferentie van zijn oude vrien-
den van de ncsv, begin juli, gooide Kees naar eigen zeggen ‘een bom’ 
door te zeggen dat christendom met het voeren van oorlog onmogelijk 
samen kon gaan. Dit leverde hem in korte tijd zowel voor- als tegenstan-
ders op.4

 Toen Betty en de kinderen midden juli eindelijk arriveerden, had 
Kees al nagedacht over waar zij zich konden vestigen. Het moest een 
centrale plaats zijn, van waaruit contacten gelegd konden worden met 
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mensen in het hele land. Kees was niet van plan om een kalm burger-
mansbestaan te leiden. Zijn woonplaats moest de basis worden van een 
wereldwijd project: de vorming van een nieuwe, christelijke wereldorde.
 Zijn broer Dijs wees hem op een huis dat te koop stond in Bilthoven, 
een klein villadorp dat rond 1900 was verrezen langs de spoorlijn tussen 
Utrecht en Soest. Betty, Kees en de kinderen reisden er meteen naar-
toe. Het Boschhuis aan de Nicolaas Beetslaan was precies wat zij zoch-
ten: een alleenstaande villa op een groot terrein, te midden van dennen-
bomen, berken en hei. Centraal, maar in een rustige omgeving en groot 
genoeg voor een gezin met vier kinderen. Met haar vermogen kon Betty 
de koopsom van 29.990 gulden gemakkelijk betalen.5 De koop was snel 
gesloten en eind augustus 1918 streek het gezin neer in Bilthoven. Moe-
der Nelly was dolgelukkig. Misschien zouden Kees en Betty nu einde-
lijk een normaal leven gaan leiden. ‘Ben je al een beetje gewend, Betty, 
aan de moeilijkheid en drukte van een huishouding in een nieuwe om-
geving?’ schreef ze hoopvol aan haar schoondochter. Maar meer dan bij 
haar ‘huishouding’ was Betty met haar hoofd bij de eerste ‘quakermee-
ting’ die zij en Kees al meteen op de eerste zondag na hun verhuizing ge-
pland hadden in het Boschhuis. Tijdens een tijdelijk verblijf in het Bilt-
hovense hotel De Leyen hadden zij contact gelegd met (Engelse) mede-
werkers van het vluchtelingenkamp De Vlasakkers in Amersfoort, waar 
sinds het begin van de oorlog Belgische oorlogsvluchtelingen waren on-
dergebracht. Zittend op omgekeerde kisten hielden zij die eerste zondag 
in Bilthoven met hen en andere belangstellenden een ‘wijdingsuur’ ter 
voorbereiding van ‘het werken voor vrede en broederschap’ en baden 
zij dat ‘deze plaats gebruikt mocht worden als een ontmoetingscentrum 
voor mensen uit allerlei landen’.6

 Nelly verbaasde zich over de vrije omgangsvormen bij Kees en Betty 
thuis. Huishoudpersoneel sprak hen bij de voornaam aan. Nelly vond 
dat ‘wat overdreven’, schreef ze. Niet ‘uit trotschheid’ want ze voel-
de ‘precies even warm voor een arm mensch als voor iemand uit onzen 
kring’, maar ‘dat soort intimiteit’ had ze nu eenmaal ‘niet met iedereen’.7

 Na de communistische machtsovername in november 1917 had Rus-
land zich in het voorjaar van 1918 teruggetrokken uit de oorlog. Aan het 
westelijke front gingen de gevechten verder, al liep het Duitse keizerlijke 
regime op zijn laatste benen. Door het ruisen van de bomen in Biltho-
ven was het ‘bulderen van de kanonnen’ in de verte volgens Betty nog 
te horen.8 Een opstand van Duitse matrozen bereikte in november Ber-
lijn, waarna keizer Wilhelm ii tot aftreden gedwongen werd. Op 11 no-
vember 1918 volgde een wapenstilstand. Hoewel dit op zich goed nieuws 
was, leidde de manier waarop de vrede tot stand gekomen was, tot onze-
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kerheid. De keizer was het land uitgejaagd en niemand wist hoe het ver-
der zou gaan. Een machtsovername door ‘het volk’ – met de communis-
ten in Rusland als afschrikwekkend voorbeeld – was voor de meeste Eu-
ropeanen een angstdroom.
 Zeker in Nederland, waar men de oorlog van een afstandje bekeken 
had, voelde de meerderheid zich niet ontevreden met de bestaande ver-
houdingen. De sociale tegenstellingen waren minder groot dan in En-
geland en Duitsland en de sfeer was minder bitter. Met de invoering 
van het algemeen kiesrecht en de financiële gelijkstelling van het open-
baar en bijzonder onderwijs in 1917 waren de scherpste binnenlandse 
tegenstellingen gepacificeerd. Socialisten, katholieken en protestanten 
hadden binnen hun zuil ruimte voor eigen dogma’s zonder dat de aarde 
hoefde te beven. Ieder kon zijn zegje doen, terwijl oude elites kalmpjes 
de dienst uit bleven maken. In deze ‘ongeschonden standenmaatschap-
pij’9 domineerde behoudzucht. ‘Ik vind er iets heel angstigs in,’ schreef 
Nelly aan Kees, nadat in november de Duitse opstand uitgebroken was. 
‘Die bende losgelaten menschen, waar moet het naartoe?’ Ze vreesde dat 
het zou gaan ‘als in Rusland. De menschen weten niet meer wat zij doen 
als zij in zo’n toestand zijn en wie ordent en leidt zo’n ontredderde maat-
schappij?’ Nelly vreesde dat revolutie ‘zoo iets is als een besmettelijke 
ziekte’.10 Ze had haar brief aan Kees nog niet op de bus gedaan of de lei-
der van de sociaaldemocraten, Pieter Jelles Troelstra, riep op 12 novem-
ber de revolutie uit in Rotterdam. ‘Verzuimt het ogenblik niet, grijpt de 
macht die u in de schoot geworpen wordt,’ maande hij verzamelde arbei-
ders in een stampvolle zaal te Rotterdam. De omwenteling hoefde niet 
in chaos te ontaarden, verzekerde hij zijn toehoorders, ‘langs organisa-
torische weg’ kon tot stand gebracht worden waar de tijd om vroeg: een 
nieuwe constitutie met de arbeidersklasse als ‘hoogste macht’.11 Maar 
al snel bleek dat Troelstra de revolutionaire geest in Nederland over-
schat had en na twee dagen haastte hij zich alweer te verklaren dat hij het 
woord ‘staatsgreep’ nooit in de mond had genomen. Hij had zich ‘door 
de grootheid van het ogenblik’ laten meeslepen, zo zou hij later verkla-
ren.12

 In het politieke landschap van het interbellum had Kees zijn eigen ka-
vel. Hij was socialist noch communist. Hij had een afkeer van de kapita-
listische grootmachten die de oorlog waren begonnen, en was blij dat het 
Pruisische klassensysteem zichzelf om zeep geholpen had. Het was hoog 
tijd dat de macht van adel, kerk en kapitaal plaatsmaakte voor een ‘echt 
christelijk’ bestuur. Maar in ‘klassenstrijd’ geloofde hij niet. Die had im-
mers ook weer het veroveren van macht en bezit tot doel, in Kees’ ogen 
juist de bron van het kwaad. Tijdens zijn studentenstage in Amsterdam 
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was al gebleken hoe weinig de materiële noden van arbeiders hem inte-
resseerden. Kees’ ideaal was de Bergrede van Jezus Christus. Daarin was 
een nieuwe rangorde gepresenteerd: niet rijkdom maar armoede was ‘za-
lig’, en niet geweld, maar weerloosheid. Gerechtigheid viel te verkiezen 
boven de overwinning en lijden in het algemeen had een hoge morele 
waarde.13

 De Bergrede stamde uit archaïsche tijden, maar het ideaal dat Kees 
eraan ontleende, was een radicaal concept dat haaks stond op de ‘oude 
wereld’. Tot teleurstelling van zijn moeder geloofde Kees dat een om-
wenteling noodzakelijk was. Het bestaande gezag had immers tweehon-
derd kilometer verderop voor een slachting gezorgd die haar weerga in 
de geschiedenis niet kende. Politici en diplomaten waren de oorlog ‘in-
getippeld’. Argeloze jongemannen waren zingend de loopgraven inge-
stuurd. De kerken hadden toegestaan dat christenen elkaar uitmoord-
den, en de (wapen)industrie had aan de verschrikkingen nog verdiend 
ook. Kees, toch altijd al kritisch tegenover het gezag, had inmiddels ge-
noeg redenen om de wereldse machten die zich ‘christelijk’ noemden, 
diep te wantrouwen. Midden in de woelige maand november besloot hij 
te weigeren om nog langer de ‘verdedigingsbelasting’ te betalen die in 
Nederland geheven werd. Zijn moeder hield hem de woorden van Jezus 
voor: ‘Geef den Keizer wat des Keizers is.’ Ze vond het ‘zoo jammer’, 
schreef ze, dat ‘nu alle menschen opstaan tegen het gezag’, Kees daar 
‘ook aan mee deed’. Ze vergeleek de staat met een gezin: ‘Daar is ook een 
hoofd. Als iedereen wil mee regeeren, wordt het een verward huishou-
den.’14

 In Kees’ ogen was het huishouden allang een janboel. Vertrouwen in 
het gezinshoofd had hij al jaren niet meer. Aanvankelijk betaalde hij zijn 
belastingen nog vergezeld van een schriftelijk verzoek om het geld te ge-
bruiken voor een ‘positief maatschappelijk doel’.15 Maar toen hij merkte 
dat zijn aanwijzing genegeerd werd, besloot hij betaling helemaal te wei-
geren. Dit was het begin van een langdurig conflict met de staat, dat voor 
hem en zijn gezin grote consequenties zou hebben.

Broederschap in Christus

In de weekends stroomde het Boschhuis intussen vol met sympathisan-
ten van de vredesmissie van Kees en Betty. Onder hen waren studenten 
van de ncsv, toevallige buren of passanten, maar ook ‘gearriveerde’ per-
soonlijkheden, zoals de predikant en vredesactivist J. B. Th. Hugenholtz 
(1888-1973). Er werd gediscussieerd, maar ook gezongen, in de naoor-
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logse tijd het middel bij uitstek om persoonlijke overtuiging kracht bij te 
zetten. Kees maakte een lied waarin hij het einde van een tijdperk aan-
kondigde:

’T is lang genoeg dat ’t Christenvolk
De wapens heeft gedragen
En in naam van Jezus zelf
Elkaar heeft doodgeslagen
Nu eind’lijk breekt de scheem’ring door
En velen worden wijzer
Zij weig’ren in ’t bloedig heir
Van koning of keizer.

Refrein:
De wapens neer dan, broeders al,
Het moordtuig uit de hand!
Want zo alleen komt eenmaal nog
De vrede in het land!

Toen op 11 november 1918 het nieuws kwam dat een wapenstilstand was 
getekend, sprong Kees met een groep geestverwanten op de fiets naar 
Utrecht om daar vanaf een drinkbak voor paarden op het Vredenburg te 
spreken. Kees en de bezoekers van het Boschhuis voelden een ‘enorme 
verantwoordelijkheid’16 om de boodschap te verspreiden dat een chris-
ten geen wapens mag dragen. In de laatste dagen van 1918 besloten ze 
een conferentie te houden ter oprichting van de Broederschap in Chris-
tus.17 Nelly maakte zich zorgen over de gevolgen die dit meerdaagse eve-
nement zou hebben voor ‘de huishouding en de verzorging der kinde-
ren’, en raadde aan om de catering in ieder geval uit te besteden. ‘Me 
dunkt jullie hebben niet genoeg groote pannen.’18 Maar Kees en Betty 
vonden het bijzondere ‘gemeenschapsgevoel’ dat tijdens de conferentie 
ontstond, veel belangrijker dan het kookgerei in huis.
 ‘De climax kwam op den morgen van Oudejaarsdag,’ schreef Kees 
later in een terugblik. ‘Het was toen dat, geheel spontaan, de gansche 
groep uitbrak in gebed, zoals waarschijnlijk geen van ons ooit had ge-
hoord. In sobere en zeer weinig woorden gaf de ene ziel na de andere [...] 
zich over aan de Heer en smeekte om hulp om Hem met grote trouw-
heid en volledige overgave te volgen en te dienen.’ Wat tijdens die con-
ferentie ‘geboren’ werd, kwam volgens Kees niet ‘uit ons’, maar was ‘het 
werk van den heiligen Geest’.19 Samen met dominee Hugenholtz had 
Kees vooraf een manifest geschreven waarin gewag gemaakt werd van 
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de ‘geweldige ommekeer’ die aanstaande was. ‘Oude levensvormen gaan 
ten onder en nieuwe breken zich baan.’ In de ‘grote verwarring’ die was 
ontstaan, ging het nu ‘om leven of dood’. De enige hoop die restte, was 
dat de wereld zich zou bekeren tot Christus. Het manifest eindigde met: 
‘Mede-Christenen van alle klassen, van alle kerken, van alle landen, ver-
enigt U!’20

 Kees gebruikte socialistisch idioom, maar hij geloofde juist in klas-
senvereniging in plaats van -tegenstelling. Volgens het blad De Commu-
nist werd hij met zijn ‘spesifiek kristelijke uitingswijze’ in arbeiderskrin-
gen dan ook niet begrepen. De ‘gevoelssfeer’ die van zijn christendom 
uitging, maakte hem te ‘weinig strijdbaar in het maatschappelijke le-
ven’.21 Een uitspraak zoals die van de socialistische revolutionaire Hen-
riette Roland Holst, die tijdens de spannende revolutiedagen in novem-
ber 1918 tegen een deinende menigte in de Amsterdamse Diamantbeurs 
riep: ‘vandaag willen wij de macht’,22 zou je uit de mond van Kees niet 
horen. Hij verafschuwde de macht. Wat dit betreft strookte zijn posi-
tie meer met die van de ‘burgerlijke’ Nelly, die zich in haar Alkmaarse 
grachtenwoning angstig afvroeg of ‘bolsjewieken’ de lieve vrede ook in 
Nederland kwamen verstoren. Maar met haar verschilde Kees weer van 
mening over het belang van gezag. In tegenstelling tot Kees geloofde 
Nelly dat ‘orde in de maatschappij alleen door gezag gehandhaafd kan 
worden’.23 Zij vreesde dat Kees verkeerd begrepen zou worden. ‘Zij zul-
len jou voor een bolsjewiek houden,’ waarschuwde ze hem, zijn predi-
king zou leiden ‘tot socialisme en tot opstand tegen het gezag’. Dat vond 
ze ‘zoo droevig omdat je bedoeling anders is: je theorie en je geloof is zoo 
mooi en goed, maar de praktijk [...] brengt de menschen tot oproer en 
dat is iets vreeselijks’.24 Ze nam het Betty kwalijk dat ze in een brief aan 
haar verzwegen had dat Kees begin 1919 was opgepakt door de politie. 
Ze huiverde bij het idee, ‘jij daar staande en eene vermaning krijgende of 
één of anderen straf ’.25

 Na de novemberdagen keerde zelfs de vrijzinnige kerkgemeente van 
zijn oudste broer Jo in Schoorl zich tegen Kees. Aanvankelijk was hij 
daar nog met open armen ontvangen. Onder hen waren veel leden van 
de in 1870 door de vrijzinnige hoogleraar Cornelis Opzoomer (1821-
1892) opgerichte Nederlandse Protestanten Bond. De totstandkoming 
van de npb was een reactie op de vorming van de Confessionele Vereni-
ging (1864), die zich tegen het modernisme keerde. In de kring van Jo 
Boeke was ruimte voor een open en universeel geloof. Ook lutheranen, 
doopsgezinden en sociaaldemocraten werden er verwelkomd.26 Maar de 
ideeën van Kees waren voor ‘de mensen in Schoorl’ toch te radicaal. 
Nelly suste de zaak door te zeggen dat zij niet ‘tegen’ hem waren, maar 
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alleen met hem van mening verschilden. Kees wilde ‘de liefde’ laten 
heersen, analyseerde ze, terwijl ‘menigeen naast de liefde het gezag ge-
handhaafd wil zien. Jij wilt echter van gezag niets weten en werkt daar-
door den revolutie in den hand. Dat maakt de menschen angstig, omdat 
iedereen de ijsselijkheid van de revolutie inziet.’27

 Kees geloofde niet in dictatuur, maar ook niet in het parlementaire 
systeem dat de meerderheid de macht gaf over de minderheid. Hij wilde 
leven volgens Gods gebod, maar voelde zich in geen enkele kerk thuis. 
Hij sprak graag menigtes toe, maar voelde tegelijkertijd een afkeer van 
het preken omdat het ‘een vaste afspraak en gezag van den een tegenover 
den ander’ veronderstelde.28 In Kees’ ideale gezagsmodel dat hij van de 
quakers had afgekeken, bestond geen autoriteit. Iedereen had evenveel 
recht van spreken en besluiten werden unaniem door de ‘gemeenschap’ 
genomen.
 Hoewel Kees politiek een eenling was, typeerde zijn zoektocht zijn 
tijd en milieu. Veel van zijn (protestantse) generatiegenoten zochten 
naar een synthese tussen God en mens, orde en vrijheid. De wens om 
‘zuiver’ te leven was een protestantse traditie. In katholieke kring maakte 
men zich er vanouds minder druk om, wat de samenhang van de groep 
al eeuwen ten goede kwam. Onder protestanten daarentegen was aan het 
begin van de nieuwe eeuw sprake van een ‘bont en levendig palet’ aan 
opvattingen.29 Orthodoxen hielden vast aan dogma’s, maar waren het 
dikwijls niet eens over hoe die geïnterpreteerd moesten worden. Vrij-
zinnigen verwierpen de starheid, maar geloofden intussen dat hun ei-
gen waarheid ondeelbaar was. Meer dan naar een strenge Vader leken zij 
te verlangen naar een barmhartige Moeder. Aarzeling en onzekerheid 
werden in het vrijzinnige protestantisme gevierd als teken van kracht in 
plaats van als zwakte en geplaatst tegenover de arrogantie van alwetende, 
onderdrukkende machten.30

 Het idee van de geweldloze Jezus Christus als essentie van het chris-
tendom was eind negentiende eeuw in Europa verspreid door de Russi-
sche schrijver Tolstoj. Het ware geloof zit volgens hem niet in de dog-
ma’s van de kerk, maar in de barmhartigheid van Jezus. In de tolstojaan-
se visie konden slachtoffers helden zijn en overwinnaars daders. Tolstoj 
was met zijn ‘liefdesleer’ rond 1900 een belangrijke inspirator voor het 
ontstaan van de christen-anarchistische vredesbeweging in Nederland, 
die onder haar aanhang veel vrijzinnigen had. Toen de socialistische pro-
pagandist J. K. van der Veer (1869-1929) in 1896 op grond van het weer-
loosheidsideaal weigerde om dienst te nemen in de schutterij, had hij 
steun gekregen van enkele moderne predikanten. In 1897 hadden inge-
nieur Felix Ortt (1866-1959) en wiskundestudent Lodewijk van Mierop 
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(1870-1930) de Vredebeweging opgericht, die met het orgaan Vrede een 
stem gaf aan modern, pacifistisch christendom.31 Het tolstojaanse denk-
beeld dat individuen de maatschappij konden veranderen, had eind ne-
gentiende eeuw in heel Europa geleid tot de oprichting van kleine ge-
meenschappen waar werd geprobeerd om in de door modernisering 
‘verdorven’ wereld eigen ideale samenlevingsvormen te vinden. Schrij-
ver en psychiater Frederik van Eeden had dit rond de eeuwwisseling ge-
daan in zijn coöperatieve kolonie Walden in het Gooi en de tolstojaan 
Jacobus van Rees had rond dezelfde tijd de Kolonie van Internationale 
Broederschap gesticht in Blaricum, met als doel het ‘leven in de geest 
van Christus’ te bevorderen.32

 Het conflict tussen instituut en individu dat in de negentiende eeuw 
al tot kerkelijke schisma’s geleid had, bracht in de twintigste eeuw een fel 
soort idealisme op gang. De Eerste Wereldoorlog had de scepsis tegenover 
overheid en kerk vergroot. Kennelijk gedroegen autoriteiten zich niet al-
tijd ‘christelijk’ en kon blinde gehoorzaamheid leiden tot (zelf-)vernieti-
ging. De protestantse onderwijzer Willem Banning (1888-1971) noemde 
de ontdekking van het ‘christelijk personalisme’ kenmerkend voor het 
interbellum.33 Hij werd in 1929 de leider van de Vereniging der Wood-
brookers, een quakergemeenschap die in 1908 gesticht was door Leidse 
theologiestudenten in Barchem. Hoewel de vrijzinnige protestanten zich 
met hun afkeer van instituten niet zo makkelijk lieten verenigen, slaagden 
enkelen er in 1926 wel in om met hun eigen radio-omroep, de vpro, een 
‘zuiltje’ aan het verkavelde Hollandse kerklandschap toe te voegen.34

 Het nieuwe, ‘menselijke’ geloof had ook een sociale component: een 
‘echt christen’ kon zich niet neerleggen bij sociale ongelijkheid. Jan 
Buskes (1899-1980) was een van de vele ‘rode dominees’ die zich in 
de loop van de twintigste eeuw verzetten tegen de bestaande sociale 
verhoudingen. ‘Opstandigheid en verlangen, besef van ontoereikend-
heid en schuld, hoop en verwachting’ waren volgens Buskes de drijf-
veren van zijn generatie.35 In 1902 had een aantal Friese predikanten 
het christensocialistische blad De Blijde Wereld opgericht om aan te to-
nen dat christendom en socialisme met elkaar niet strijdig hoefden te 
zijn.36 De pacifistische predikant Bart de Ligt (1883-1938) was al sinds 
1910 actief in de Bond van Christen-Socialisten. Kees stuurde hem een 
‘warme broedergroet’ en betuigde zijn ‘volle sympathie met den strijd 
tegen militarisme, geweld en onderdrukking’.37 Ook met leden van de 
in 1919 opgerichte Praktische-Idealisten-Associatie had Kees contact.38 
Dit was een wat zweverig religieus gezelschap dat een romantische 
hang had naar contact met God, sociale harmonie, natuur, antimilita-
risme en vegetarisch eten.
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 De hervormers die vielen onder de brede noemer van ‘vrijzinnig’, 
ontwikkelden zich verschillend. Maar de wrijving tussen religieuze ge-
tuigenis en dagelijkse praktijk, de voorkeur voor het menselijke boven 
het institutionele, de behoefte om de gecorrumpeerde maatschappij de 
rug toe te keren en zich van het keurslijf van oude conventies te be-
vrijden en de fixatie op het nederige voorbeeld van Jezus, deelden zij 
met elkaar. Velen vonden in de jaren twintig onderdak bij de sociaal-
democratie, maar anderen bleven een eenmansstrijd voeren. Zelf vatte 
Kees zijn nieuwe streven samen in het refrein van een van zijn liede-
ren:

Ons doel het is heilig,
Al lijkt het ook klein,
Wij trachten in alles
Mens te zijn.

Kees mocht dan een eenling zijn, hij paste wel in een Hollandse tradi-
tie van (religieus) bevlogen, van huis uit protestantse wereldhervormers 
die in geen enkele politieke of religieuze stroming pasten.39 Schrijver 
en dichter Hein de Bruin (1899-1947), oprichter van het tijdschrift Op-
waartsche Wegen bijvoorbeeld, worstelde zijn leven lang met de teleur-
stelling die zijn streven om het ‘gebod van Christus’ te volbrengen hem 
bracht.40 De van huis uit gereformeerde Hendrik Mattheus van Rand-
wijk (1909-1966), die zich als onderwijzer in de Jordaan inzette voor de 
geestelijke verheffing van de arbeidersklasse en in de Tweede Wereld-
oorlog leider werd van het illegale blad Vrij Nederland, liet zich poli-
tiek noch religieus knevelen. Hij was ‘alleen maar zichzelf ’.41 Dit gold 
ook voor de welgestelde Zeeuwse componist Gerard von Brucken Fock 
(1859-1935), die als bevlogen prediker van het geweldloze evangelie 
de wereld ervan wilde overtuigen dat het Koninkrijk Gods aanstaande 
was.42 In het rijtje van vroeg-twintigste-eeuwse eigenzinnige protestan-
ten past ook de wiskundige Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966), 
die God als ‘de oorsprong van mijn ikheid’ beschouwde. Hij meende dat 
het bewijs voor het bestaan van God geleverd werd door de eigen voor-
stellingen die de mens zich van Hem kon maken.43 Samen met de twintig 
jaar oudere Van Eeden stond Brouwer aan de wieg van de Internationale 
School voor Wijsbegeerte in Amersfoort. Kees had met geen van beiden 
contact. Dat kwam misschien omdat hij meer hield van zingen dan van 
discussiëren en zich liever omringde met zorgzame, barmhartige vrou-
wen dan met ambitieuze mannen.44

 Kees’ ideaal van een ascetisch leven onder het oog van een barmhar-
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tige God was te vaag om als politieke beweging aangeduid te worden. 
Maar aanhang kreeg hij wel. Door de ineenstorting van het oude Eu-
ropese systeem werd de noodzaak van verandering overal gevoeld. De 
vrees dat de ‘natuurlijke en harmonische mens’ door grootkapitaal, ver-
stedelijking en moderne industrie bedreigd werd, ging door alle politie-
ke gezindtes heen.45 ‘Kleine geloven’ noemde de marxistische historicus 
Jan Romein de opvattingen van de ‘honderd en een profeten’ die rond 
het begin van de twintigste eeuw overal in Europa ontstonden. Ze va-
rieerden van de zuivere naleving van het leven van Jezus, vegetarisme, 
spiritisme, astrologie en natuurgenezing tot boedhisme, vrijmetselarij of 
de door de Russische Helena Blavatsky (1831-1891) populair gemaakte 
theosofie. Volgens Romein misten de veelal welgestelde burgers die zich 
ertoe bekeerden, het historische signaal dat alles in werkelijkheid draai-
de om de klassenstrijd.46

 Over de ‘nieuwe mens’ die op zou moeten staan, werd in de lom-
merrijke lanen van Bilthoven volop gefantaseerd. In zijn brochure Het 
Koninkrijk van God is in U had Tolstoj het individu aangewezen als de 
motor achter maatschappijhervorming. Als ieder mens persoonlijk het 
goede voorbeeld gaf, zou het kwaad vanzelf verbannen worden. De tol-
stojaanse kolonies in Laren en Blaricum waren al voor de Eerste Wereld-
oorlog aan wanbeheer en ruzies ten onder gegaan, maar in Bilthoven, 
waar tijd en geld was, waren de illusies rond 1920 springlevend. Archi-
tect George van Heukelom (1870-1952) richtte er in 1923 de Woudkapel 
op, ter ‘verbreiding van het godsdienstige vrijzinnige gedachtengoed’. 
Het huis Woudzang van hem en zijn vrouw, de pianiste Jacoba van den 
Brandeler (1854-1934), werd een trefpunt voor filosofen, musici, predi-
kanten en kunstenaars.47 Kees en Betty waren in het villadorp ook zeker 
niet impopulair. Toen Kees werd gevraagd om voorzitter te worden van 
de Montessorivereniging, de school die zijn oudste dochters bezochten, 
schreef zijn moeder verbaasd dat ze niet wist dat hij ‘zooveel kennissen 
onder de villabewoners had’.48

 Bij Betty thuis was christelijke moraal altijd hand in hand gegaan met 
de praktijk van het zakenleven. Normen en waarden waren ingebed in 
een hechte en – weliswaar niet zichtbaar hiërarchische, maar wel geor-
dende – gemeenschap die afhankelijk was van de opbrengsten uit de fa-
briek. In de burgerlijke samenleving waarin Kees was grootgebracht, 
speelde naast kapitaal de kerk een dominante rol. In Bilthoven was het 
universum luchtlediger. Hier woonden mensen die aan niets of niemand 
horig waren en louter immateriële doelstellingen hadden. De strijd om 
het bestaan was voor velen in het villadorp ver weg; als erfgenaam van 
eerder vergaard kapitaal kon menigeen zich er toeleggen op het geeste-
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lijke. En dan liever niet binnen het kader van een kerk waar de indivi-
dualiteit aan banden gelegd werd. Henriëtte de Monchy (1877-1942), 
een dochter uit een oud koopmansgeslacht die in 1918 als gescheiden 
vrouw met haar dochters aan de Bilthovense Van der Helstlaan was gaan 
wonen, gaf al snel al haar tijd en energie aan de nieuwe gemeenschap 
die Kees en Betty in Bilthoven wilden oprichten.49 Hetzelfde deed Wil-
helmina Bosman (1863-1951), telg uit een zendelingenfamilie en wedu-
we van een tabaksplanter die een groot kapitaal vergaard had in Indië.50 
Met haar ongehuwde, zeer gelovige dochter Willy, die bij haar in het 
huis Helios woonde aan de Ostadelaan, zette zij zich met hart en ziel in 
voor de nieuwe christelijke wereldorde die Kees en Betty wilden vesti-
gen. 
 Philip baron van Pallandt van Eerde, oprichter van de Nederlandse 
padvinderij, was een van de eerste abonnees van het Bilthovense ‘ge-
meenschapsblad’ dat Kees in 1922 oprichtte. Hij schonk in 1923 zijn 
Ommense landgoed aan de Indiase goeroe Jiddu Krishnamurti, in de 
hoop dat daar een theosofische wereldgemeenschap zou ontstaan. Jonk-
vrouw Justine van Heeckeren van Kell, eigenares van het Gelderse Huis 
Ruurlo, had in 1912 een deel van haar landgoed aan de Woodbrookers 
geschonken. Evert Walraven baron van Heeckeren, bezitter van het 
Veluwse landgoed Molecaten, sponsorde in de jaren twintig de activi-
teiten van de theosoof en astroloog M. J. J. Exler. Naar verluidt trok hij 
van alle kippen die hij fokte een eigen horoscoop. Na zijn dood zou hij 
voortleven als intermediair tussen God, Greet Hofmans en koningin Ju-
liana.51 
 Ook Henriette Roland Holst kwam zo nu en dan bij Kees in Biltho-
ven. Bij hem kon zij de religieuze gevoelens die zij (ook) koesterde, meer 
de vrije loop laten dan in socialistische kring.52 Bondgenoten in Kees’ 
streven naar harmonie waren verder de talrijke musici die in Bilthoven 
en omstreken woonden. Met Tine Blom en dr. Everdingen hield Kees 
zangvoorstellingen, onder andere in de Willem Arntz Hoeve te Den 
Dolder. De ‘toehoorders in het gesticht’ werden volgens Kees ‘heel rus-
tig’ van hun muziek.53 De in Utrecht wonende Karel Mengelberg (1902-
1984), later dirigent en componist, meldde zich als zestienjarige al aan als 
lid van de Broederschap in Christus.54 Ook ontstond een hechte vriend-
schap met componist Julius Röntgen, de pianoleraar van Kees’ tante Ie, 
die in Bilthoven vaak zijn zoon Julius jr. bezocht. Met hem maakte Kees 
eind 1920 plannen voor de oprichting van een strijkkwartet.55 Röntgen 
was ook bevriend met Kees’ broer Jo in Schoorl, voor wie hij geestelijke 
(kinder)liederen componeerde.56 Toen Röntgen en zijn vrouw begin ja-
ren twintig besloten om in Bilthoven te gaan wonen, maakte hun zoon 
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Frants voor hen een bijzonder, op een pianovleugel geïnspireerd ont-
werp voor een villa aan de Van Goyenlaan. Het werd een sober, rietge-
dekt bouwwerk met een aantal zeer uitbundige, neo-gotisch aandoende 
details en een opvallend spits toelopend puntdak. ‘Gaudeamus’ (Laten 
wij ons verheugen) werd de villa gedoopt. Bilthoven was voor Röntgen 
het paradijs op aarde. ‘O mijn ideaal om in de natuur te wonen...einde-
lijk bereikt,’ schreef hij. ‘Ik ga in de hei liggen, de berken kijken mij aan, 
God’s hemel boven me.’57 Kees leerde ook de pianiste Bé Abas-Nolthe-
nius kennen, die met haar man Jacques Abas in de Van Goyenlaan woon-
de en eveneens met Röntgen bevriend was.
 Ook de band met de Engelse quakers bleef behouden. De avond van 
de oprichting van de Broederschap in Christus werd een telegram ge-
stuurd naar de Fellowship of Reconciliation (for) in Londen, met de 
boodschap dat een ‘Dutch sister movement’ was opgericht.58

 Het Boschhuis van Kees en Betty werd bevolkt door een bont gezel-
schap van aanwaaiende musici, predikanten, christensocialisten, anar-
chisten, aristocraten, dienstweigeraars en ‘neger-evangelisten’.59 Ieder-
een was welkom. De deuren stonden – letterlijk – altijd open. Het huis 
was sober ingericht, er hingen geen schilderijen aan de muur en het eni-
ge ornament in de huiskamer was een Christusbeeld van Bertel van Tor-
valdsen op de schoorsteenmantel. Verder stond er een piano, een bank, 
een lange tafel en enkele boerenstoelen. En toch heerste er in ‘dat vreem-
de kale huis’ volgens de vrijzinnige predikant Hilbrand Boschma, die 
in de loop van 1918 met de Boekes bevriend raakte, ‘meer gezelligheid 
dan in menig paleis dat volgepropt is met meubelen en weeldeartike-
len’.60 Hij werd tijdens zijn eerste bezoek aan het Boschhuis op een len-
tedag in 1918 meteen opgenomen in het gemeenschapsleven dat zich 
daar afspeelde. Bevriend-zijn, ‘werken’-met en familie-zijn-van vloei-
den bij Kees en Betty in elkaar over. ‘Er was een vrij groot gezelschap 
bijeen,’ schreef Boschma in een portret van Kees en Betty dat hij in 
1925 publiceerde, ‘daar waren een paar pleegzusters, een zangeres als ik 
het wel heb, een paar engelsch sprekende mannen en vrouwen, een jong 
meisje dat me werd voorgesteld als “Mina van K. die ons helpt” [...] een 
barones en een jonker, benevens een paar jongens en meisjesstudenten.’ 
Volgens Boschma heerste er ‘die eigenaardige gemakkelijkheid van om-
gang’ die voortsproot uit het feit dat ‘dat elk hunner mag wezen die hij 
is’. Toen Betty bij het vallen van de avond voorstelde om de ‘avondwij-
ding’ buiten te houden, werd geestdriftig een klein harmonium naar bui-
ten gedragen, waarna het hele gezelschap in het schijnsel van de maan 
uitbrak in gezang:
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Geef mij een hart als ’t Uw’
Door uw wondere kracht
In mijn zwakheid volbracht
Geef mij geduld als ’t Uw’
Geef mij geloof en hoop en liefd’ als d’Uw’61

‘Iets nieuws’

De kloof tussen Kees en zijn moeder werd met de dag groter. In de lente 
van 1920 kwam het tijdens een bezoek aan Alkmaar tot een felle uitbar-
sting. Waarom vond Kees het nu toch nodig, vroeg Nelly zich getergd 
af, om haar kerk aan te vallen? ‘Het zou jou ook onaangenaam aandoen 
om over het systeem van de kwakers onvriendelijk te horen spreken,’ 
schreef ze hem. Kees snapte volgens haar niet hoe de Nederlandse Her-
vormde Kerk functioneerde. Hij had te zeer het beeld voor ogen van de 
Engelse kerk, die volgens Nelly meer leek op de katholieke. ‘Onze pro-
testantse kerk oefent geen dwang uit,’ verzekerde ze hem. Calvinisten 
konden weliswaar ‘hard en streng’ zijn, ‘maar zij geloven toch in Jezus en 
zij zijn ook van goeden wil om hem te volgen’.62

 In oktober 1919 kwamen op het kleine station van Bilthoven ruim 
dertig vredesactivisten aan uit Denemarken, Duitsland, Amerika, Enge-
land, Noorwegen, Duitsland en Zwitserland om zich naar het huis van 
Kees en Betty te begeven voor een ‘internationale conferentie’. Kees zag 
daar oude vrienden terug, zoals Henry Hodgkin en Sigmund Schultze. 
Aan het einde van de conferentie werd besloten om een ‘Christelijke In-
ternationale’ op te richten, die de oorzaken van ‘onderdrukking’ en ‘ver-
deeldheid’ in de hele wereld zou ‘onderzoeken’. Maar deze Christelijke 
Internationale streefde ‘een revolutie door verzoening’ na, zo werd on-
derstreept, niet een door geweld. ‘Jezus is waarachtig revolutionair, om-
dat Hij waarachtige verzoening brengt,’ meldde de slotverklaring. De 
beweging stond open ‘voor ieder die liefde heeft en moed’. Kees werd 
samen met de Zwitserse wiskundige, quaker en pacifist Pierre Cérésole 
secretaris van de nieuwe beweging.63

 Omdat het in het Boschhuis steeds drukker werd, lieten Kees en Bet-
ty in de loop van 1919 een tweede huis bouwen: het Broederschapshuis. 
Voor 5940 gulden kocht Kees daarvoor een aan het Boschhuis grenzend 
terrein.64 De mede door Kees opgerichte ideële Utrechtse Bouwassoci-
atie (uba) rustte het grote gebouw uit met een vergaderzaal, een ruime 
keuken en gemeenschappelijke slaapzalen. Van het rustige gezinsleven 
waar Nelly zo op gehoopt had, kwam intussen weinig terecht. Kees en 
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Betty waren regelmatig nachten van huis om in het Utrechtse huis van 
bewaring straffen uit te zitten wegens preken in het openbaar. Zonder 
vooraf verleende vergunning was dat namelijk verboden. Omdat met 
de opbrengsten van boetes indirect het leger gesteund werd, verkozen 
Kees en Betty gevangenisstraf. ‘Die arme Betty!’ verzuchtte Nelly in 
het najaar van 1919. ‘Dat zij nu ook kennis moet maken met die gevan-
genis!’65

 Ondanks zijn weerzin tegen de staat kon Kees in de praktijk goed 
met gezagsdragers overweg. Het systeem deugde weliswaar niet, met de 
mensen die erin moesten functioneren, was in zijn ogen niets mis. Zijn 
voorkomendheid en oprechte belangstelling voor mensen van welke ge-
zindte of klasse dan ook braken het ijs. Met de plaatselijke politieagent 
Boekhoff, die Kees en Betty altijd ophaalde als zij naar het huis van be-
waring moesten, maakte hij bijvoorbeeld de afspraak om elkaar voort-
aan op het station te ontmoeten, zodat de kinderen niet steeds over-
stuur raakten door een uniform aan de deur.66 Tijdens gesprekken met 
de Utrechtse burgemeester J. P. Fockema Andreae ging het er gemoede-
lijk aan toe en een overleg met François van ’t Sant, hoofdcommissaris 
van politie in Utrecht,67 eindigde met diens allervriendelijkste belofte 
dat het met die preken van Kees ‘wel los zou lopen’.68 Maar toch werd 
hij steeds gearresteerd. Het Openbaar Ministerie berichtte in december 
1920 dat Kees wel mocht preken, maar dat hij de politie daarvan eerst op 
de hoogte moest stellen. Omdat dit samenwerking met geweldsautori-
teiten impliceerde, kon Kees aan die eis niet voldoen.69 ‘Ik hoop nu maar 
één ding,’ schreef Nelly begin januari 1920, ‘dat jullie beiden niet meer 
op straat zult spreken, zingen of op andere manieren werkzaam zijn.’70

 Kees was de eerste maanden van 1920 oververmoeid, sliep slecht en 
had vaak last van nachtmerries. Zijn moeder wilde dat hij ‘weer sterk en 
flink werd’ en voor Betty, die inmiddels in verwachting was van haar vijf-
de kind, vond ze ‘alle extra vermoeienis ook niet goed’.71 Maar Kees en 
Betty wilden hun vredesboodschap kwijt. In het voorjaar, vlak voor de 
geboorte van hun vijfde dochter, Candia, moest Betty drie en Kees vier 
weken de gevangenis in wegens preken in het openbaar. De zorg voor 
hun dochters Helen, Emma, Paula en Julia, die juist een hevige griep te 
pakken hadden, kwam in handen van de hen uit Engeland achternage-
reisde Eveline Fletcher en een andere geestverwante, Toti van Leeuwen, 
die ook in het Boschhuis woonde. Helen had nog steeds ‘zware ogen’, zo 
berichtte Eveline aan Betty in de gevangenis, en Emma en Paula hoest-
ten veel.72 Toen Paula tijdens een ruzie had gedreigd: ‘Ik ga mammie 
roepen!’, had haar zusje Helen geantwoord: ‘Dat heeft geen zin, mam-
mie is in de gevangenis.’ Maar al konden de kinderen aan dit idee moei-
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lijk wennen, ze gedroegen zich volgens Eveline voorbeeldig. In een krab-
belig handschrift schreef de zevenjarige Helen aan haar gedetineerde 
moeder: ‘I am so glad thou art not wooring about us. We are much bet-
ter and Eveline saijs we are being sunbeans for Jesus.’73 Eveline vond het 
‘heerlijk’ om de ‘geest van liefde’ in het Boschhuis te voelen, schreef ze 
aan Betty. 74

 Met haar drukke activiteiten voor een betere wereld was Betty voor 
haar kinderen soms niet bereikbaar, maar in de Broederschap in Chris-
tus vervulde zij een moederlijke rol bij uitstek. Als klankbord, als voor-
beeld en als bindende kracht. Uit de brieven die Betty in de gevangenis 
kreeg, blijkt hoeveel zij in de korte tijd dat zij in Nederland woonde, voor 
anderen was gaan betekenen. Stapels post ontving ze. Annie de Jong uit 
Utrecht vertrouwde haar het ‘geheim’ toe dat zij zich had verloofd met 
een zekere Dik. ‘Ik zie je gezichtje. Wat zal je er blij om zijn.’ Marinus 
Wegeling stuurde Betty een brief vol onderstreepte Bijbelteksten en Ca-
rolus Verhulst zond haar vanuit Baarn de boodschap: ‘Dear sister! I am 
praying for you!’ Nannie Grondhout uit Utrecht schreef dat ‘gevange-
nisdeur en wachter’ Betty wel konden afsluiten van de buitenwereld, 
maar dat toch niemand de ‘ziel aantasten kan’, en Marie van der Linden 
noemde het iets ‘groots van God dat Hij mij bij jou in Bilthoven heeft 
gebracht’.75

 Betty was offerbereid en zorgzaam van aard, maar vond dat niet al-
leen haar kinderen recht op haar toewijding hadden. Zij beschouwde de 
hele wereld als haar familie. Toen Betty’s straf er bijna op zat, schreef 
Carl Lawaetz aan haar: ‘We zijn allemaal heel blij dat je nu weer terug-
keert naar je thuis en naar je lieve kinderen en naar ons allemaal.’76 Wie 
van Betty’s martelaarschap alleen maar neerslachtig werd, was Nelly. 
‘Het is met droefheid in mijn hart dat ik me je voorstel in zoo’n nare 
cel,’ schreef zij aan haar zwangere schoondochter.77 Betty’s oudere zus-
ter Daisy verging het al net zo. Na het lezen van een brief van Betty uit 
de gevangenis had zij zin gekregen om eens even ‘flink te huilen’, schreef 
ze.78

 Waar Kees en Betty voor vochten, had intussen nog geen officiële 
naam. De term ‘christelijk’ voldeed niet, schreef Kees in de lente van 
1920 vanuit de gevangenis aan zijn vriend en medelid van de Broeder-
schap in Christus, Hilbrand Boschma, omdat die niemand deed ‘inzien 
wat ons juist van het gangbare staats-christendom onderscheidt’. Eerder 
had hij de term ‘christelijke revolutie’ gebruikt, maar dit riep volgens 
hem te ‘negatieve’ associaties op. Hij zocht een term die juist ‘het posi-
tieve van ons standpunt uitdrukt’. Het woord ‘theocratisch’ gebruikte 
hij regelmatig, maar deed te veel denken aan ‘het theocratische bestuur 
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van Israël’. Kees had vervolgens vier namen bedacht, die hij allemaal 
geschikt vond: ‘Jesocratie’, ‘Jesarchie’, ‘Christocratie’ en ‘Christarchie’. 
Het is ‘wel een heel besluit’, vond hij, om ‘een nieuw woord te maken’. 
Maar hij geloofde dat ‘wat wij willen, genoeg verschilt van al het reeds 
bestaande’ om dat te rechtvaardigen. Hij verzocht Boschma daarom om 
hem ‘per expresse’ te laten weten welke van de vier termen hij het ge-
schiktst vond. Wat Boschma antwoordde, is niet bekend, maar een etiket 
voor de strijd van Kees en Betty is tot op heden niet gevonden.79

 Kees en Betty waren niet alleen tegen de oorlog. Overal moesten 
dwang en (staats)geweld worden uitgebannen. Geïnspireerd door de be-
kende Finse strafhervormster Mathilda Wrede en door hun eigen er-
varingen in de gevangenis keerden zij zich tegen het bestaande justiti-
ele systeem. Door geweld en dwang zou de misdaad alleen maar toe-
nemen. In plaats van straf op te leggen, moest gezocht worden naar de 
mens achter de misdadiger. De visie dat mensen niet van nature crimi-
neel waren, maar door omstandigheden ontaardden, was tijdens de eer-
ste bijeenkomst van de bic hartstochtelijk betoogd door Mathilda Wre-
de. Deze barones en gouverneursdochter, actief voor krijgsgevangenen 
in de Eerste Wereldoorlog, was tot de slotsom gekomen dat gevange-
nissen geen oplossing bieden. ‘Als je maar diep genoeg graaft,’ had zij 
tijdens de conferentie betoogd, ‘vind je altijd in de harten van zelfs de 
zwaarste misdadigers, goud – puur goud.’80 De juriste, feministe en pa-
cifiste Clara Wichmann (1885-1922) had in haar proefschrift in 1912 ook 
gepleit voor de afschaffing van straf als leidend principe bij de bestrij-
ding van misdaad en zette zich in voor strafhervorming.81 Onder auspi-
ciën van de Broederschap in Christus werd zij in 1919 voorzitter van het 
Comité Misdaad en Straf (cms), dat eind maart 1920 in Amsterdam een 
congres organiseerde. Kees en Betty konden daar niet bij zijn, omdat ze 
zelf gevangenzaten. Wichmann zond hun per briefkaart een ‘hartelijke 
groet’82 en de christensocialistische en later communistische predikant 
John William Kruyt83 noemde Kees en Betty tijdens de conferentie ‘een 
levenden aanklacht tegen de huidige opvattingen omtrent misdaad en 
straf ’.84

 Ook over opvoeding en onderwijs werden in 1919 en in 1920 in het 
Boschhuis conferenties gehouden. Voor de eerste conferentie werden 
drie ‘gedachtenbanen’ voorgesteld. Daaruit valt op te maken dat Kees’ 
ideeën over scholing nog niet erg uitgekristalliseerd waren. De eerste 
‘gedachtenbaan’ liet zien ‘hoeveel wij nog altijd inzake opvoeding en on-
derwijs tekort schieten’, de tweede leidde tot ‘de twijfel of de absolute 
liefde wel ons enig richtsnoer mag zijn’, en de derde voerde ‘tot het ge-
loof dat de liefde toch de meeste moet zijn en de enige moet worden’.85



107

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 107

 Het revolutionaire van de pedagogische conferentie zat niet in een 
concreet plan, maar in het algemene besef dat alles op de schop moest. 
De aanwezigen straalden dit ook uit zonder te spreken. Volgens de jon-
ge onderwijzeres Riek Buter, die de conferentie in 1920 bezocht, zag ‘de 
een er nog vreemder uit dan de ander. Er waren erbij: heren met lange 
haren... fluwelen jasjes, open kragen, dames met sandalen aan de voeten 
en soms ook blootvoets.’ Buter zag dat ‘er iets nieuws gaande was: een 
soort vrijheid, zowel van kleding als van gedachten, waar ik nooit van 
had kunnen dromen’.86

Geld en goed

Tussen oorlog en bezit bestond een direct verband. Daarvan raakte Kees 
steeds sterker overtuigd. De Eerste Wereldoorlog was het gevolg ge-
weest van een ‘onzichtbare strijd’ tussen ‘titanische geldmachten’. Zo-
lang er materieel belang was bij het voeren van oorlog, verwachtte hij 
niets van de Volkenbond, die in 1919 was opgericht met de bedoeling om 
een einde aan alle oorlogen te maken.87 Alleen als mensen bereid waren 
om alle vormen van persoonlijk bezit radicaal af te schaffen, kon volgens 
Kees een geweldloze maatschappij ontstaan. Het probleem moest bij de 
wortel worden aangepakt. Te beginnen in Bilthoven, waar de bevolking 
niet onbemiddeld was. Toen Kees in de winter van 1920 aan zijn moe-
der meldde dat hij ‘naar de secretarie’ wilde gaan om daar de financiële 
gegevens van alle Bilthovenaren op te vragen, begon zij zich zorgen te 
maken. ‘Ik raad je toch zoo verbazend af, lieve Kees, naar de secretarie 
te gaan en je te verdiepen in de finantiën van andere menschen,’ schreef 
ze hem. Op zichzelf was het niet verkeerd om ‘onder elkaar’ te bespre-
ken ‘hoe de beste wijze zou zijn eigen geld en goed te beheren ten behoe-
ve van de gemeenschap’, vond ze. Maar het was een ‘heel andere ques-
tie’ om ‘voorschriften’ te gaan geven aan ‘menschen die totaal buiten de 
Broederschap staan en er zelfs meer antipathiek door zullen worden te-
gen de beweging’. Het zou bovendien ‘weer een reuzenwerk’ zijn, terwijl 
Betty en de kinderen zijn aandacht toch ook nodig hadden. ‘Want heus-
ch,’ probeerde ze hem nog maar eens te overtuigen, ‘een beetje huiselijk 
leven werkt gunstig op een mensch.’ 88

 ‘Huiselijk leven’ was bij Kees en Betty inmiddels een ruim begrip ge-
worden. In het Boschhuis en het Broederschapshuis verbleven tientallen 
mensen en kinderen. In de zomer van 1919 had niet alleen het Engelse 
pacifistische echtpaar Fletcher zich bij de Boekes gevoegd, maar ook An-
nie Theissen, die als huishoudster gekomen was en inmiddels ook deel 
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uitmaakte van de Broederschap.89 Sinds Pierre Cérésole samen met Kees 
het secretariaat van de Christelijke Internationale op zich had genomen, 
was ook hij ingetrokken in het Boschhuis. Een zekere Mabel Hum had 
zich als secretaresse van die beweging bij hem gevoegd. Geestverwanten 
Marie van der Linden en Toti van Leeuwen verbleven ook in het Broe-
derschapshuis, tezamen met talloze logés die dagelijks kwamen en gin-
gen. In de lente van 1920 kwam voor het ontbijt een uitgeputte ‘kadet’ 
aan, die helemaal vanuit het koloniale instituut in Nijmegen naar Biltho-
ven was komen lopen. Na ‘wat voedsel en een lange dag slaap’ schreef hij 
aan zijn kolonel dat hij dienstweigerde, waarop Kees hem ‘werken voor 
de kost’ aanbood in het Broederschapshuis.90 In juli werd ook de vader 
van Mabel Hum ondergebracht in het Broederschapshuis, evenals enke-
le Duitse vluchtelingenkinderen.91 Het huis van de immer gastvrije Nel-
ly in Alkmaar werd al snel een dependance van deze steeds verder uit-
dijende gemeenschap. Aan het einde van de winter van 1920 kreeg ‘oma’ 
niet alleen kleindochter Julia te logeren, maar ook het echtpaar Ernest en 
Eveline Fletcher en in mei kwam het verzoek of Nelly wellicht ook Toti 
van Leeuwen tien dagen kon opvangen. Zij was namelijk ‘nogal ziek’ ge-
weest.92

 Het geloof in de nieuwe wereld ging samen met nieuwe ideeën over 
drank en voedsel. De meeste vaste bezoekers van het Boschhuis waren 
geheelonthouder en/of vegetariër. Het bewustzijn dat alles wat in het 
lichaam werd opgenomen een onmiddellijke en specifieke werking had, 
leidde tot een grote verscheidenheid aan menu’s. De één at veel zuivel, 
de ander juist helemaal niet. De één zwoer bij grapefruit, de ander bij 
peulvruchten. Begin december 1925 meldde Kees aan zijn moeder dat 
hij inmiddels ‘tot het tweede stadium van vegetarisme’ was overgegaan, 
‘d.w.z. dat ik geen melk, natuurboter, kaas, eieren meer gebruik. Ik eet 
dan wat meer vruchten, en appel in plaats van een glas melk; wat apen-
nootjes of zoo’.93 Betty had als kind al de gewoonte gehad om stukjes 
vlees in haar mondhoeken op te sparen en die later in het geheim weer 
uit te spugen.94 Henriëtte de Monchy (beter bekend als Chy) at haast 
niets. Zij leefde ‘op porties die voor een mus waren berekend’.95 Weer 
anderen beperkten zich drastisch tot één type voedsel. Kees’ zoon Da-
niël beschreef later in zijn memoires hoe een medebewoner van het 
Boschhuis in het kader van zijn exclusieve fruitdieet dagelijks ‘hele 
bergen’ (zeer kostbare!) sinaasappels, bananen en appels naar binnen 
werkte.96

 De behoefte om de discrepantie tussen ‘zuiver christendom’ en heer-
sende orde aan de kaak te stellen, deed Kees besluiten om zich te rich-
ten tot de hoogste instantie die de Nederlandse staat kende: de koningin. 
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Hoewel de politieke macht haar formeel ontnomen was, belichaamde zij 
in Nederland nog altijd het hoogste gezag. Het stak Kees dat juist dit ge-
zag werd omgeven door een hofcultuur waar hiërarchie en materialisme 
de boventoon voerden. Kees had groot respect voor Wilhelmina. Zij be-
lichaamde de eenheid tussen rassen, religies en klassen die hij zelf ook 
nastreefde. Het koningshuis oefende op Kees van jongs af aan bijzonde-
re aantrekkingskracht uit.97 Zijn vader was altijd een groot oranjefan ge-
weest. Toen Wilhelmina in 1898 de troon besteeg, had hij tegen zijn hbs-
leerlingen gezegd dat zij een voorbeeld aan haar moesten nemen: ‘Moge 
in uw verder leven het beeld u voor ogen staan van de jonge vorstin.’
 Maar nu, tweeëntwintig jaar later, vond Kees de koningin helemaal 
geen goed voorbeeld meer. En dat wilde hij graag met haarzelf bespre-
ken. Hij wilde haar op de hoogte brengen van het ontstaan van zijn 
Christelijke Internationale en haar uit de doeken doen wat voor een we-
reld hij voor ogen had. Een wereld zonder geweld, zonder materialis-
me, zonder hiërarchie. Een wereld waar iedereen zichzelf kon zijn, maar 
waar de zorg voor anderen vanzelf sprak. Dat hij dit uitgerekend aan de 
koningin wilde uitleggen, die was opgegroeid in het keurslijf, de mate-
riële welstand en de hiërarchische structuur die een hof eigen is, illus-
treert zowel zijn naïviteit als het vuur van zijn ambitie. Mogelijk voelde 
Kees zich ook aangemoedigd door Wilhelmina’s persoonlijke evangeli-
sche belangstelling.98

 Eind 1919 stuurde Kees een brief aan de grootmeester met het ver-
zoek om een audiëntie.99 Hij kreeg bericht dat Wilhelmina hem op 15 
april 1920 kon ontvangen. Kees was toen juist weer vrij uit het huis van 
bewaring. Het tenue was ‘visite toilette’, zo stond in de brief van de 
grootmeester, en in het geval dat Kees zou lijden aan een besmettelijke 
ziekte moest hij daarvan vooraf melding maken, want dan kon het be-
zoek niet doorgaan.100 Nelly was verrukt. ‘Ik was zoo blij toen ik hoor-
de dat je bij de koningin mocht komen,’ schreef ze.101 Maar het bezoek 
viel tegen. Kees vergat achteraf zelfs om zijn moeder erover te berich-
ten, terwijl die zich er ‘zooveel van voorgesteld’ had.102 Hoewel hij later 
zelf ontkende dat het bezoek een ‘teleurstelling’ geweest was, had hij de 
koningin volgens Betty toch niet kunnen vertellen wat hij ‘op zijn hart’ 
had. Hij had haar zo graag een advies willen geven. Hij had haar zo graag 
willen vertellen dat zij als ‘bindend symbool’ de sleutel in handen had 
voor wereldhervorming. Als zij ‘uit vrije wil’ afstand zou doen van haar 
‘gepriviligieerde positie’, als zij alle ‘stompzinnige opsmuk en ceremonie 
van het hofleven’ overboord zou gooien, als zij een ‘simpel en nederig’ 
leven zou gaan leiden, dán zou zij een voorbeeld zijn. Het zou haar bij 
het volk ‘zoveel geliefder’ maken en de ‘verantwoordelijke functie’ die zij 
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bekleedde, zou er zoveel waardiger door worden.103 Maar de aanwezig-
heid van ‘een paar hofdames en een meneer’ had Kees volgens Betty be-
let om vrijuit te spreken. Hij was eigenlijk niet veel verder gekomen dan 
de uitwisseling van enkele beleefdheden. Kees beschouwde zijn bezoek 
niettemin als ‘een eerste stap’ en hoopte dat ‘nu de koningin mij eenmaal 
kent’, hij later nog eens de gelegenheid zou krijgen om ‘eens rustig met 
haar alleen te spreken’.104

De wereld ondersteboven

Terwijl het huis van Kees en Betty volstroomde met mensen uit alle 
windstreken, escaleerde het conflict met de staat over de belasting. Door 
het succes van de Cadburyfabriek werden de bedragen op Betty’s bank-
rekening steeds groter. Maar Kees weigerde nog steeds principieel om 
een cent bij te dragen aan de overheidsbegroting, die mede werd aange-
wend om een geweldsapparaat in stand te houden. Begin mei 1920 werd 
door de deurwaarder in het Boschhuis een openbare inboedelveiling 
georganiseerd om de belastingschuld te voldoen. Tevergeefs had Nelly 
Kees enkele dagen daarvoor nog weer eens gewezen op de verzen van 
Petrus: ‘Zijt onderdanig aan alle menschelijke ordening om des Heeren 
wil...’105 Maar nadat de Belastingdienst zijn meubels had weggehaald, 
raakte Kees alleen maar verder gesterkt in zijn overtuiging dat de ‘men-
schelijke ordening’ met ‘des Heeren wil’ uit de pas liep. De kinderen 
waren naar het Broederschapshuis gestuurd om te spelen, had Betty ter 
geruststelling aan Nelly geschreven, zodat ze nergens iets van gemerkt 
hadden.106

 Het bezitsvraagstuk zat Kees dwars. Dat hij en Betty bezitloosheid 
predikten terwijl ze schatrijk waren, wrong al een tijdje. Betty had zich 
nooit beziggehouden met bezittingen. Zij was opgegroeid in een omge-
ving waar altijd geld was. Het belang ervan had zij daardoor nooit aan 
den lijve ondervonden. Zij had zich altijd meer met de geest dan met de 
materie beziggehouden. Haar quakeropvoeding had haar intussen wel 
doordrongen van het idee dat aan weelde bezwaren kleefden. Wie veel 
geld had, moest veel goed maken.
 Kees kende het belang van geld beter dan Betty. Zijn ouders waren 
welgesteld, maar niet schatrijk. Hij had ook niet al jong een erfenis tot 
zijn beschikking gekregen. Van de noodzaak van uitgaven had hij zijn 
moeder vaak moeten overtuigen. Zoals toen hij graag een Encyclopae-
dia Britannica wilde aanschaffen à 300 gulden,107 of toen zijn studiekos-
ten in Engeland steeds hoger bleken dan geraamd. Kees en zijn moeder 
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hadden regelmatig precieze berekeningen heen en weer gestuurd van 
geld dat werd geschonken, uitgeleend, uitgegeven of terugbetaald. Als 
het sinterklaasfeest naderde, arriveerden per post uitgebreide verlang-
lijstjes van Kees in Alkmaar. ‘Het is eenvoudig gekkenwerk, zoveel du-
re dingen,’ excuseerde hij zichzelf dan.108 Maar geld had Kees ook altijd 
geconfronteerd met iets waar hij een hekel aan had: afhankelijkheid. En 
geld, zo vond hij inmiddels, was een instrument van de ‘kapitalistische 
maatschappij’, van de harde wereld die eisen en voorwaarden stelde waar 
Kees niet aan wilde of niet aan kon voldoen. Hij mocht dan wel gezins-
hoofd zijn, in de praktijk was het toch Betty’s familie die dat gezin in le-
ven hield. In de vrije, geweld- en bezitloze wereld die Kees nastreefde, 
zou het met die horigheid gedaan zijn.
 Het plan om de financiële verhoudingen in Bilthoven te onderzoe-
ken voerde Kees tot grote opluchting van zijn moeder niet uit. In plaats 
daarvan richtte hij zijn aandacht op het kapitaal van zijn eigen vrouw. In 
juni 1920 was Kees nog niet zo ver dat hij het hebben van privébezittin-
gen helemaal afzwoer. Hij deed toen aan zijn moeder nog het dringende 
verzoek om ‘alstublieft dat geld van mijn spaarbankboekje te doen stor-
ten op mijn postrekening’.109 Maar eind september 1920 berichtte Betty 
naar Alkmaar dat zij en Kees een belangrijk besluit hadden genomen: 
om in overeenstemming te kunnen leven met hun principes, wilden zij 
afstand doen van al haar aandelen in Cadbury. In Betty’s naam com-
poneerde Kees een brief aan ‘allen die samenwerken in de activiteiten 
die als Cadbury Brothers Ltd. Bournville bekend staan’. In deze brief 
droeg Betty de aandelen die zij van haar vader geërfd had, over aan de 
arbeiders van de chocoladefabriek. Het ging om 37.317 gewone aande-
len waaruit zij een jaarlijks dividend ontving van 5000 Britse pond, wat 
naar huidige maatstaven neerkomt op circa 180.000 euro. Daarnaast was 
er een pakket preferente aandelen ter waarde van ongeveer 200.000 gul-
den, dat in de huidige tijd een koopkracht vertegenwoordigt van zo’n 
miljoen euro.110 Betty bedankte de werkers in de brief voor ‘de vele pri-
vileges’ die het ‘onverdiende inkomen’ afkomstig uit hun ‘mentale en fy-
sieke werk’ haar gebracht had. Maar de laatste jaren was zij zich ‘steeds 
minder op haar gemak’ gaan voelen met de situatie. De oorlog had haar 
en haar man doen beseffen dat het privébezit van kapitaal ‘aan de wortel 
ligt’ van bijna alle sociale en economische problemen in de wereld. Daar-
om beschouwden zij het als hun ‘plicht’ om er afstand van te doen. Al-
leen als dit voorbeeld overal gevolgd zou worden, zouden ‘vrede en ge-
luk’ terug kunnen keren naar de ‘lijdende mensheid’. Rijkdom die door 
arbeiders werd geproduceerd, was niet het eigendom van kapitaalver-
schaffers. Het kapitalistische systeem had volgens Kees en Betty ‘net als 
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al het andere kwaad’ zijn eigen graf gegraven. Een ‘nieuwe economische 
orde’ stond op het punt aan te breken.111

 Op enkele punten waren Kees en Betty het met de socialisten eens. 
Alleen bedoelden zij met de term ‘arbeiders’ niet alleen degenen die in 
fabrieken werkten, maar ook ‘de miljoenen andere werkers’ die geen ma-
teriële rijkdom produceerden. De ‘echtgenotes en moeders’ die thuis 
werkten, de ‘musici, de onderwijzers, de denkers, de artsen en de ver-
pleegsters’. In de ideale samenleving van Kees en Betty zou deze he-
le gemeenschap gezamenlijk besluiten over de ‘wereldse opbrengsten’. 
Een ander verschil met het socialistische ideaal was dat in de ideale we-
reld van Kees en Betty God de ordenende kracht bleef. Met inachtne-
ming van de belangen van de ‘gehele menselijke familie’ moest worden 
gezocht naar hoe God de welvaart die Hij geschapen had ‘en waarvan 
Hij dus de rechthebbende eigenaar is’, zou willen verdelen. Hoewel hun 
waarschuwing voor het einde der tijden in Bilthoven minder luid klonk 
dan eerder in Engeland, hadden Kees en Betty nog steeds de overtuiging 
dat het Koninkrijk Gods binnen afzienbare tijd zou aanbreken. Ze zagen 
het als hun taak om de wereld voor te bereiden ‘op de tijd dat Christus 
koning’ zou zijn, ook al geloofden ze inmiddels niet meer dat dit vandaag 
of morgen zou gebeuren. Er zou eerst een ‘overgangsperiode’ komen, 
schreven ze in hun brief, en het was in die periode dat het geld van Bet-
ty’s aandelen goed van pas zou komen om de ‘geest van broederliefde’ al-
vast wortel te laten schieten. In de brief werden daarvoor suggesties ge-
daan, zoals het aanmoedigen van studie naar ‘betere methoden voor pro-
ductie, distributie, opvoeding en leven in het algemeen’.112

 Kees en Betty’s voorstel had niet alleen verregaande consequenties 
voor henzelf. Aan Betty’s aandelenpakket was ook stemrecht verbonden 
en dus invloed op de bedrijfsvoering bij Cadbury. Tot dusver had Betty 
zich nooit met de werkwijze van haar oom George, broers en neven be-
moeid. Maar nu dreigde ‘Bilthoven’ het sociale evenwicht overhoop te 
gooien dat in Bournville zo zorgvuldig was uitgedacht. Als het aan Kees 
en Betty lag, kreeg een ‘werkerscomité’ het in de fabriek voortaan na-
melijk mede voor het zeggen. De overdracht van Betty’s stemrecht in 
het bedrijf beschouwde zij daartoe als een eerste stap. Betty probeerde, 
zo legde ze in een brief aan Nelly uit, om haar familie ‘zo min mogelijk 
pijn te doen’. ‘Zij doen zulk prachtig werk,’ vond ze, ‘en ze gebruiken 
hun geld zo nobel.’ Ze wilde niet dat zij haar actie zouden beschouwen 
als ‘kritiek op hun positie’, maar ze realiseerde zich dat ze hen ‘in zekere 
zin’ wel ‘een beetje pijn zou doen’.113

 Toen Nelly eind september over de plannen van Kees en Betty werd 
ingelicht, reageerde ze mild voor haar doen. Misschien wilde ze niet de 
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indruk wekken dat zij aan geld zou hechten. Of wilde ze haar zoon, met 
wie ze de laatste maanden toch nogal wat aanvaringen had, niet nog ver-
der van zich af stoten. Ze waarschuwde voor de ‘krommen toestand’ 
die door de overdracht van aandelen kon ontstaan tussen werkgevers en 
werknemers. Ze voelde er niets voor om ‘de wereld ondersten boven te 
keeren’ en ze was van mening dat men ‘zonder hooge noodzakelijkheid 
zijn familie geen verdriet moet aandoen’. Maar ze haastte zich hieraan 
toe te voegen dat zij ‘niets geen verstand van zaken’ had en dus mis-
schien wel ‘heel domme dingen’ zei. Van ‘jullie standpunt gezien’ kon 
Nelly zelfs ‘best begrijpen dat jullie het doen’.114

‘Groepsegoïsme’

Barrow Cadbury daarentegen was met stomheid geslagen. Sociale ge-
lijkheid vond hij nastrevenswaardig, maar deze brief van zijn halfzus-
ter was een rechtstreekse aanval op een heiligdom: het familiebedrijf dat 
door zijn grootvader, vader en oom met bloed, zweet en tranen was opge-
bouwd. Niet zelfverrijking, maar het creëren van een betere samenleving 
was altijd hun doel geweest. Uit voorzichtigheid had Betty haar brief 
niet aan de werknemers zelf gestuurd, maar ingesloten bij een persoon-
lijke brief aan Barrow. Als lid van de raad van bestuur kreeg hij de taak 
om de brief door te geven aan de werknemers en aan zijn medebestuur-
ders: broer William, oom George en neven Edward en George jr. Betty 
legde in haar brief aan Barrow uit hoe ‘moeilijk’ zij en Kees het de laat-
ste tijd hadden met de fondsen die zij kregen zonder er zelf voor gewerkt 
te hebben. Ze wees erop hoe arbeiders in de hele wereld opstonden voor 
hun recht om te mogen delen in de welvaart die zijzelf produceerden. In 
Bournville ontwikkelde dit proces zich misschien wat ‘langzamer’ om-
dat ‘de werkomstandigheden zo goed’ zijn. Maar ‘wij weten hoe snel het 
zich in de wereld ontwikkelt’. De gewelddadige manier waarop arbei-
ders op sommige plaatsen de macht hadden gegrepen, had volgens Betty 
weinig goeds gebracht. De enige vreedzame oplossing was volgens haar 
dat degenen die de rijkdom bezaten, vrijwillig aanboden om deze ‘met 
de hele gemeenschap te delen’.115

 Barrow kende de pacifistische idealen van zijn jongste halfzuster en 
deelde die ook met haar en veel andere familieleden.116 Maar de radica-
liteit die bij haar en Kees was ontbrand, had hem tijdens de oorlogsja-
ren in Engeland al ernstig verontrust. Dat Kees en Betty bezitloosheid 
propageerden, begreep hij niet. Barrow vond eigen bezit juist essentieel. 
Zijn vader had Bournville gesticht in de overtuiging dat als arbeiders 
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hun eigen huis en tuin zouden hebben, zij gelukkiger en de samenleving 
beter zouden worden. Maar in quakerkring was het niet gebruikelijk om 
bij meningsverschillen het lont aan te steken. Liever werd gepoogd om 
het ‘anders zijn’ te respecteren. In een vriendelijk antwoord liet Barrow 
weten dat hij de zaak ‘zou bestuderen’.117

 Na het zien van de tekst die naar Bournville was verstuurd, raakte 
Nelly in paniek. Ze had spijt van haar empathische houding. ‘Waarom 
heb ik mijn bezwaren niet eens kenbaar gemaakt voor het nu te laat is!’ 
schreef ze. Ze kon niet inzien waarom de arbeiders van Bournville meer 
recht op het kapitaal zouden hebben dan Kees en Betty. Zij hadden er 
ook niet voor gewerkt, ‘want voorgangers hebben het gedaan. Jullie staan 
daarom precies gelijk.’118 Haar hoop was nu, zoals altijd in crisissituaties, 
gevestigd op God: hopelijk zou Hij de transactie ‘te elfder ure’ nog kun-
nen verhinderen.119 Nelly’s noodkreet maakte op Kees weinig indruk. 
Hij antwoordde dat het hem speet dat zij er zo over dacht, maar dat Bet-
ty en hij zich ‘heel rustig’ voelden, ‘daar wij beiden ’t er geheel over eens 
zijn’.120

 Betty vertrok in oktober 1920 voor familieoverleg naar Bournville. Ze 
was erg zenuwachtig, want ze vermoedde dat men niet ‘blij is met wat 
wij aan het doen zijn’.121 Tot overmaat van ramp ontving ze vlak voor 
vertrek ook nog het bericht dat haar geliefde zwager, Charles Alexander, 
plotseling was overleden.122 Toen ze in Birmingham aankwam, vertel-
den haar broers Barrow en William en haar neven George jr. en Walter 
Barrow haar vriendelijk maar onomwonden dat wat zij wilde onmogelijk 
was. Barrow wees Betty op het feit dat zij de toekomst van haar kinderen 
op het spel zette. De vier mannen maakten de enige vrouw in de ruimte 
bovendien duidelijk dat Cadbury Bros niet de ‘geldmachine’ was waar-
voor zij en Kees het bedrijf hielden. Betty’s opmerkingen in de brief 
over ‘het kwaad’ van het kapitalistische systeem was nonsens, zeiden ze. 
Een groot deel van de winst van Cadbury werd juist besteed aan het wel-
zijn van de arbeiders. Betty’s neef Walter Barrow, die jurist was, beweer-
de dat het juridisch bovendien niet mogelijk was om aandelen met stem-
recht aan personen buiten de familie over te dragen. Betty’s neef George 
jr. werd daarop volgens Betty zo geëmotioneerd dat hij ‘van de rails raak-
te’.123

 Kees, die weer enkele dagen in het Utrechtse huis van bewaring had 
moeten doorbrengen, had in zijn cel tevergeefs gewacht op bericht van 
zijn vrouw. Maar bij zijn thuiskomst op 4 november lag er gelukkig een 
brief op de mat waarin zij verslag uitbracht. Kees verbeet zich over het 
feit dat Betty zich door haar halfbroers en neven kennelijk de les had la-
ten lezen. Hij wist wel dat de gewone aandelen formeel niet overdraag-



115

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 115

baar waren buiten de familiekring, schreef hij meteen diezelfde middag 
terug, maar dat betekende niet dat zij dat dan maar moesten accepteren. 
Kees beschouwde ‘de hele mensheid’ als zijn familiekring en het was 
volgens hem precies ‘dit groepsegoïsme van een familie dat in onze tijd 
zoveel misère helpt veroorzaken’. Alleen als ‘onze liefde over alle gren-
zen heen gaat, kan het echte liefde zijn en kan het bijdragen aan een be-
tere orde’.124

 De brief van Kees onthult dat hij de drijvende kracht achter de over-
dracht van de aandelen was. Voor iemand die vrede als oogmerk had, 
toonde hij zich opmerkelijk fel. Hij sprak van de ‘strijd’ die ‘tot in de 
kern van het systeem’ gevoerd moest worden, en van een ‘oorlogsdaad’ 
waarmee een ‘echte klap’ moest worden uitgedeeld aan de ‘volstrekt on-
christelijke manier van besturen’. Kees drukte Betty op het hart om haar 
poot stijf te houden. Het was ‘zeer, zeer belangrijk’, schreef hij haar, dat 
de aandelen aan de werkers werden overgedragen, wat de formele regels 
verder dan ook mochten wezen. Zouden de werkers dan ‘durven’ om di-
videnden achter te houden en ze alsnog aan Betty te geven? ‘Ik denk van 
niet!’ En als ze het wel zouden doen, zou dat volgens hem ‘een scherpe 
wig’ drijven. Kees was tegen de vorming van een ‘trust’, zoals Betty’s fa-
milie geopperd had, omdat deze zou steunen op de ‘sterke arm’ van de 
Britse wet en dus juist een ‘gebrek aan vertrouwen’ zou belichamen. Alle 
aandelen moesten zonder voorbehoud worden geschonken aan een ‘ar-
beiderscomité’. Dat comité, schreef Kees, moest bestaan uit zowel di-
recteuren als werkers. Een comité van werkers dat tegenover directeu-
ren staat, zou niet beantwoorden aan zijn ideaal van een gemeenschap. 
Ook schreef hij aan Betty dat de zin in de brief over het ‘kwaad van het 
kapitalisme’ onder geen beding mocht sneuvelen. Het was nu eenmaal 
‘waar’. ‘Verzwak alsjeblieft niets dat over het kapitalistische systeem is 
gezegd,’ maande hij Betty. Het was volgens Kees ‘iedere moeilijkheid’ 
waard om deze stap te zetten. Juist het feit dat George jr. ‘van de rails’ 
ging, sterkte hem in de gedachte dat zij ‘erop moesten blijven’. Zelf vond 
Kees zijn opstelling niet ‘onliefdevol’ jegens de familie; het ging immers 
niet om de bestrijding van personen, maar om die van een ‘systeem’, en 
Betty en hij preekten ‘toch duidelijk de liefde voor alle mensen’. Kees 
drong er bij zijn vrouw op aan om het plan zo snel mogelijk aan de wer-
kers voor te leggen.125

 Misschien had Kees zijn tegenstander, Barrow Cadbury, een beetje 
onderschat. De wat stille halfbroer van Betty mocht dan geweldloos-
heid propageren, zijn familie(bedrijf) beschermde hij als een cerberus. 
De goede verhouding tussen bazen en ondergeschikten die zich in de 
loop der jaren bij Cadbury gevormd had, kwam nu goed van pas. Op 
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de bestendigheid daarvan had Kees waarschijnlijk niet gerekend. Bar-
rows troef was Tom Hackett, een werknemer die het had geschopt tot 
‘voorman’ en die het vertrouwen genoot van zowel directie als arbei-
ders. Hij werd door Barrow over Betty’s plan ingelicht en hij waar-
schuwde haar in een brief op 11 november dat zij een grote fout dreig-
de te begaan. Hackett wilde haar niet bekritiseren, onderstreepte hij. 
Hij had slechts ‘de wens u te helpen een juist oordeel te vormen’. Hij 
was het met Betty eens dat het kapitalistische systeem allesbehalve ide-
aal was, en hij hoopte, net als zij, dat er in de toekomst een ‘koninkrijk 
van Christus’ zou komen. Maar zover was het nog niet. En de over-
dracht van haar fondsen aan de arbeiders zou ‘geen ene jota’ verande-
ren aan de bedrijfsvoering bij Cadbury, laat staan aan het kapitalistische 
systeem. Aangezien hij zelf dagelijks in nauw contact stond met de ar-
beiders, wilde hij Betty bovendien wijzen op het feit dat waarschijnlijk 
nog geen tien procent van hen haar pacifistische visie deelde. Het was 
dus maar de vraag of haar geld wel besteed zou worden aan de doelen 
die zij voor ogen had. Hij adviseerde Betty om zeggenschap te houden 
over het ‘arbeiderscomité’ en de bestemming van haar geld meer in de-
tail te beschrijven.126

Huiselijke vrede

Intussen ondervonden Kees en Betty aan den lijve wat het betekende om 
afstand te doen van eigen bezittingen. Op 13 november 1920 had in het 
Boschhuis een gedwongen veiling plaats waarbij voor 6000 gulden aan 
achterstallige belastingen moest worden opgehaald. Aanvankelijk was 
Kees van plan om zelf tijdens de veiling alles terug te kopen, maar een 
kwartier voor aanvang uitte de secretaresse van de Christelijke Interna-
tionale, Mabel Hum, plotseling de ‘diepe, oprechte zorg’ dat dit afbreuk 
zou doen aan hun ideaal. Juist nu moest getoond worden dat zij princi-
pes hadden. Terwijl het huis al volstroomde met geïnteresseerde kopers, 
trok Kees zich enkele minuten boven terug om ‘rustig te bidden’. Een-
maal beneden in de menigte van kopers voelde hij zich niet in staat om 
op zijn eigen spullen te bieden. ‘Het was alsof zijn lippen verzegeld wa-
ren,’ schreef Betty naderhand aan Nelly.127 Het hele huis werd daarop 
leeggehaald, tot aan de bedden aan toe. Ook de viool die Kees als verlo-
vingscadeau van Betty gekregen had, werd verkocht. De veiling leverde 
niettemin maar 2000 gulden op, waardoor toch nog een belastingschuld 
overbleef van 4000 gulden. ‘Was nu alles maar zoo hoog gegaan dat de 
belasting betaald was geweest, dan waren jullie nu tenminste klaar,’ ver-
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zuchtte Nelly.128 Ze vond het ‘zoo treurig’ om aan Kees en Betty te den-
ken ‘in dat lege huis en naar ik vrees beroofd van vele dingen die jullie 
dierbaar waren’.129 Maar volgens Betty was er ‘vrede’ in huis. De kinde-
ren (sinds de geboorte van Candia op 6 mei 1920 waren er vijf dochters 
in huis) gedroegen zich ‘erg lief ’. Tijdens de veiling waren ze op de bo-
venverdieping gebleven, zodat ze er volgens Betty niet veel van gemerkt 
hadden. Al had ‘lieve kleine Helen’ het volgens haar wel even moeilijk 
gehad toen ze na afloop van de veiling de trap afkwam en een lege huis-
kamer aantrof.130

 Twee dagen na de veiling verkocht Kees het Boschhuis en het Broe-
derschapshuis aan Ernest Fletcher voor de som van 80.000 gulden, on-
der de bepaling dat deze voor 21 mei 1921 betaald moest worden. Dit 
was een poging om onder de onroerendgoedbelasting uit te komen, die 
Fletcher als Engelsman niet hoefde te betalen.131 De weken die volg-
den, waren zwaar. Helen had de mazelen, Betty was ‘doodop’ en Eveli-
ne Fletcher kwam haar bed niet meer uit. En dat terwijl in huis geen ka-
chels en andere meubels waren ‘die in ziekenverpleging handig zouden 
zijn’.132 Er kwamen ‘menschen uit Jutphaas’ aan de deur, die op de vei-
ling gekochte meubels voor bijna het dubbele weer aanboden. Kees had 
zijn spullen graag terug gehad, maar hij wilde de handelaars ‘niet steu-
nen in hun onzedelijk bedrijf ’.133 Hiertegenover stonden de vele ‘bewij-
zen van liefde’ die ook kwamen. Al waren in Bilthoven volgens Kees 
‘maar heel weinigen’ het met hem eens, hij kreeg uit de omgeving wel 
veel steun. Belastingontvanger Jaap Lambrechtsen kwam bijvoorbeeld 
in tranen vertellen dat hij sinds de verkoping ‘helemaal kapot’ was en 
‘zijn betrekking moest opgeven’ als dit zo door zou gaan. Toti van Leeu-
wen kwam met Kees’ viool op de proppen, die door een anonieme ko-
per was teruggegeven. Het waren, zoals predikant Boschma schreef, niet 
zozeer de idealen van Kees en Betty die sympathie wekten, als wel de 
‘oprechtheid’ en ‘trouwhartigheid’ waarmee zij ze beleden. Toen Kees 
op een avond in de kerk te Ruurlo sprak, was volgens Boschma vrijwel 
niemand het met hem eens, maar was er ook niemand ‘die niet innerlijk 
door hem verrijkt was’.134

 Onder de bewonderaars van Kees waren veel vrouwen. De combina-
tie van fijngevoelige weerloosheid en vastberaden gedrevenheid leverde 
hem een leger van aanhangsters op. Zijn consequente kledingstijl: een 
losse schillerkraag met een streng, donker domineespak, weerspiegel-
de zijn dubbele identiteit. De hulpploegen die onbezoldigd zijn kinde-
ren hielpen opvoeden, kookten en het Boschhuis schoonhielden, wer-
den gerekruteerd uit een wijde kring van bewonderaarsters. Stella Gies-
berts meldde zich na het horen van een preek van Kees op een dag bij 



118

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 118

het Bosch huis met de vraag ‘of ze misschien ergens mee kon helpen’ 
en stond voor ze het wist ‘een grote witte kool te snijden’.135 De alleen-
staande moeder Henriëtte de Monchy wijdde zich na haar scheiding in 
1918 volledig aan de Boekes. Zij was volgens Hermann von der Dunk, 
die haar als klein jongetje in de jaren dertig leerde kennen, niet alleen 
‘broos en breekbaar als glas’, maar ‘bestond geloof ik alleen uit etheri-
sche substantie’.136 Wilhelmina Bosman en haar alleenstaande dochter 
Willie ondersteunden Kees ook in zijn strijd.
 Barrow Cadbury en zijn vrouw Geraldine voelden zich intussen ver-
plicht om Kees en Betty’s kinderen, die hun nichtjes waren, te bescher-
men. In de winter van 1920 reisden ze van Birmingham naar Bilthoven 
om nog een keer te praten over Betty’s plan haar aandelen weg te geven. 
Ze waren niet op de hoogte van de veiling die daar net had plaatsge-
had en werden tot hun stomme verbazing ontvangen in een huis dat tot 
aan de bedden toe was leeggehaald. Maar tot Kees’ opluchting waren zij 
‘hartelijker dan ooit’137 Naderhand bedankte Kees in een brief voor hun 
‘liefdevolle sympathie en advies’ en excuseerde hij zich voor de sobere 
ontvangst: ‘Het spijt mij dat ik jullie niet het welkom heb kunnen geven 
dat een week eerder nog wel mogelijk was.’138

 Terwijl Betty weer naar het huis van bewaring moest, deed Nelly 
alles wat in haar vermogen lag om in het Boschhuis de huiselijkheid 
te laten terugkeren. Eind november 1920 werden vanuit Alkmaar ver-
zonden: een kachel met pijp en plaat, een bad, twee tafeltjes, een ge-
makkelijke stoel en twee tafelkleden. ‘Dat gordijn dat je laatst op tafel 
had liggen kon, dacht ik, heerlijk voor het raam in de kleine huiska-
mer dienst doen,’ opperde ze.139 Kees had echter wel iets anders aan 
zijn hoofd dan de stoffering van zijn huis. Hij kreeg een ‘ontheemd ge-
zin met twee kleine kinderen te logeren’, schreef hij aan Nelly, dat zes 
weken lang ‘onder een stuk linoleum’ had gehuisd in Vreeland en nu 
‘in een varkensstal’ woonde, terwijl een van zijn eigen kinderen maze-
len had. Sinterklaas en Kerstmis moesten dit jaar maar worden overge-
slagen, vond Kees, want Betty en hij konden de ‘vermoeienissen’ nog 
nauwelijks aan. Hij vond het ‘bijna benauwend’ dat zijn moeder zoveel 
spullen stuurde, en hij verbood haar om hun nog meer cadeaus te ge-
ven.140

 De toestand in het Boschhuis werd steeds nijpender. De gezondheid 
van de kinderen was aanhoudend slecht en in het voorjaar van 1921 zag 
Betty, die inmiddels in verwachting was van haar zesde kind, er zo ‘el-
lendig oververmoeid’ uit dat Kees de ‘mogelijkheid van een complete 
breakdown’ niet uitsloot.141 Zijn vastberadenheid bleef echter ongebro-
ken. Hoewel dankbaar voor het ‘liefdevolle advies’ van Barrow, toonden 
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hij en Betty zich er doof voor. Op 29 april 1921 stuurde Betty de ‘defi-
nitieve en absolute’ tekst over de schenking van haar aandelen naar En-
geland.142 ‘Je zult misschien verbaasd zijn dit te ontvangen,’ schreef ze 
aan haar broer, ‘want het is praktisch hetzelfde document dat wij vorige 
herfst opstelden.’ Zij en Kees hadden wel overwogen om een ‘trust’ op 
te zetten, zoals Barrow had geopperd, maar het was hun gaandeweg dui-
delijk geworden dat dit toch niet de juiste weg was. Kees en Betty ge-
loofden namelijk in ‘group stewardship’ (groepsbestuur) en dit kon niet 
functioneren met een zelfbenoemd bestuur. 
 Wat de wet dan ook mocht voorschrijven, Betty beschouwde de over-
dracht van de aandelen aan de ‘werkers’ als ‘bindend’ en ‘definitief ’. Ze 
hoopte dat Barrow en de andere bestuurders het niet ‘bitter’ of ‘hard’ 
vonden, maar ze wenste vanaf nu geen dividenden meer te ontvangen. 
Neef Walter Barrow Cadbury kreeg de opdracht om uit het ‘zwarte 
doosje’ in Helens huis in Birmingham Betty’s aandelencertificaten te ha-
len, en die voor de arbeiders te bewaren. Het Boschhuis en het Broeder-
schapshuis zouden worden ondergebracht in een stichting die zichzelf 
moest bedruipen.143

 In augustus stuurden de ‘Bournville Works Men’s and Women’s 
Councils’ een vriendelijk antwoord terug aan Betty, dat aan duidelijk-
heid echter niets te wensen overliet. Zij sloegen haar aanbod af, met als 
voornaamste reden dat de Nederlandse wetgeving het onterven van kin-
deren niet toestond.144 Zo beschouwden noch Betty en Kees, noch de 
werkers van Cadbury vanaf het voorjaar van 1921 de Cadbury-aandelen 
als hun eigendom. De belastingdienst wist daarentegen wel van wie ze 
waren: van Kees en Betty. Dat gold ook voor de huizen. Dat het Bosch-
huis en het Broederschapshuis waren ‘weggegeven’ aan een zogeheten 
‘huizencommissie’ van de ‘Quaker zakenvergadering’ en nu ‘volgens on-
ze geestelijke wet’ werden beheerd, maakte op de belastingautoriteiten 
geen indruk. De schuld aan de staat hoopte zich op.145

 Bij gebrek aan inkomsten moest Kees voor het eerst sinds jaren weer 
gaan werken voor de kost. In januari 1921 was hij als ‘timmerman’ bij de 
Utrechtse Bouwassociatie begonnen. Zijn moeder begreep niet waarom 
hij zich toelegde op dit handwerk. Het zou hem met zijn zwakke hart 
en nieren weleens ‘fataal’ kunnen worden, vreesde ze. ‘Je kunt als civiel 
ingenieur toch tekeningen en ontwerpen maken,’ hield ze hem voor.146 
Eerder had ze zich ook al afgevraagd waarom hij niet gewoon op een 
kantoor ging werken. Kees was immers ‘alle talen machtig en je schrijft 
een goede stijl’. Nelly zou hem ‘zoo graag een acht urigen werkdag zien 
hebben’.147 Maar Kees was juist blij met zijn handmatige bezigheden, al 
klaagde hij wel regelmatig over fysieke uitputting. Voor iemand die het 
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arbeidersbestaan niet gewend was en een nogal zwak gestel had, viel het 
niet mee om ’s ochtends vroeg de trein te nemen. Kees assisteerde ook 
Ernest Fletcher, die een fotozaak had, en hij geloofde dat het ‘lang niet 
onmogelijk’ was dat zij samen ‘ons Boschhuis zullen kunnen onderhou-
den’.148 Een nieuwe tegenslag was dat Ernest en Eveline Fletcher in de 
zomer van 1921 het land uitgezet werden. Ervan overtuigd dat zij lid wa-
ren van ‘een grote mensenfamilie’, hadden zij geweigerd om hun Neder-
landse verblijfspassen te verlengen, waarna ze op de boot naar Engeland 
waren gezet.149 Gelukkig, schreef Nelly, waren de kinderen naar school 
toen Ernest en Eveline werden opgehaald. ‘Zulk een emotie lijkt mij zoo 
slecht voor zulke jonge wezentjes.’150

 Hoewel Kees zijn moeder nog steeds met grote regelmaat schreef, 
trok hij zich van haar adviezen niets meer aan. Hij kende Nelly’s opi-
nies zo langzamerhand. Zij scheen niet werkelijk te begrijpen wat er in 
de wereld aan de hand was en wat nodig was om de totale ondergang 
te voorkomen. Nelly verpersoonlijkte in Kees’ ogen de burgerlijkheid 
van de op ‘eigen bezit’ gerichte samenleving, de kiem van het kwaad. 
Toen Kees haar gevraagd had om een manifest tegen oorlog te tekenen, 
had Nelly dat bijvoorbeeld vriendelijk geweigerd. Ze was het weliswaar 
‘eens’ met de doelstelling, schreef ze hem, maar had toch last van ‘een 
zeker tegen op zien’.151 Daar zat volgens Kees nu net het probleem: als 
puntje bij paaltje kwam, durfde Nelly de oude structuren niet los te la-
ten.
 In Betty had Kees daarentegen een vrouw gevonden die zijn idealen 
niet alleen omarmde, maar ook de moed had om ze tot in de uiterste con-
sequentie door te voeren. Kees was voor Betty een bron van inspiratie, 
maar omgekeerd vuurde zij ook hem aan. ‘Bij Kees zie je nog grenzen,’ 
merkte een kennis over die wisselwerking op, ‘maar bij Betty niet. [...] Er 
is in het christendom van die vrouw iets, dat je niet kan aanzien, zonder 
eigenlijk je hart vast te houden.’ Betty wilde Christus niet alleen volgen, 
zij ‘zou voor hem willen vliegen’.152 De combinatie van Kees’ ideeën en 
Betty’s volharding bracht een dynamiek op gang waar niemand van te-
rug had. In de loop van 1922 trokken zij zich steeds meer terug op hun 
eigen eilandje met geestverwanten. In december schreef Kees aan zijn 
moeder dat hij de kerstdagen wel bij haar wilde doorbrengen, maar ‘bij-
na bang’ was om geconfronteerd te worden met ‘al de anderen’ – zijn 
broers en zusters en de vrienden en bekenden van zijn moeder. ‘Ik voel 
me zo vreemd bij die kring,’ schreef hij. ‘Zoo’n geheel ander levensdoel 
en geest. Zoo’n gevoel van onuitgesproken kritiek, soms van uitgespro-
ken kritiek, zooals toen laatst Anna [Kees’ oudere zuster] mij er een hef-
tig verwijt van maakte dat mijn pak niet zwart was.’153 Kees kondigde aan 
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dat hij ‘meer en meer hier vlak bij huis’ wilde proberen om zijn ‘Heer te 
dienen’.154

Vader en moeder

Nelly was altijd bemoeizuchtig geweest. ‘Waar ben je zoo druk mee be-
zig dat je ’s avonds om half een naar bed moet?’ vroeg ze bijvoorbeeld 
aan haar zoon terwijl die inmiddels de middelbare leeftijd bereikt had.155 
Maar als het om zakelijke besluiten ging, nam ze gas terug. Misschien 
speelde het traditionele idee dat dit ‘mannenzaken’ betrof een rol. Niet 
dat Nelly daar geen ideeën over had. Ze was geïnteresseerd in de we-
reld en had een scherp oog voor de inconsequenties in Kees’ opvattin-
gen. ‘Waarom wil Kees zich toch verzetten tegen de wetten van Stad en 
Regering en zelf de wet wel stellen aan Stad en Regering?’ vroeg zij zich 
af.156 Of zij verzuchtte: ‘Hoe kan Kees toch altijd zo tegen de overheid 
sputteren, hij met zijn eerbied voor den Bijbel.’157

 Maar de zorg won het bij Nelly uiteindelijk altijd van de tucht. Toen 
Kees en Betty na afloop van de veiling in een leeg huis zaten, uitte ze 
niets dan medeleven. Ze zou Kees en Betty ‘wel tegen mij aan willen 
drukken en een innige kus geven’.158 Als Kees zich bij haar over zijn zwa-
re bestaan beklaagde, reageerde ze vol empathie: ‘Ach lievert, je bent 
overmoe!’159 En toen Kees en Betty eind 1922 bijna uit hun huis gezet 
werden vanwege hun belastingschulden, schreef ze: ‘Als jullie op straat 
gezet worden, komen jullie maar dadelijk naar mij toe, dan worden jullie 
met open armen ontvangen.’ Om er een beetje angstig aan toe te voegen: 
‘Zal je me trouwens van alles op de hoogte houden?’160

 Intussen zag Nelly dat de koers die Kees en Betty hadden ingezet een 
zware wissel trok op haar kleinkinderen, ‘het schilderachtige troepje’, 
zoals zij de vijf meisjes en het op 21 november 1921 geboren jongetje, 
Daniël, noemde. De neiging van Nelly om haar kinderen exclusief met 
moederlijke zorg te overstelpen was bij Betty, wier zorg de hele men-
sengemeenschap betrof, minder aanwezig. Helen, Emma, Paula, Julia, 
Candia en Daniël hoorden bij die ‘mensengemeenschap’, maar hadden 
er geen voorrang. Sterker nog, als de belangen van de ‘gemeenschap’ be-
paalde maatregelen vergden, moesten die van hen wijken. ‘Groepsegoïs-
me’ was immers een bedreiging voor de hele mensheid. Oudste dochters 
Helen en Emma herinnerden zich later nog flarden van het comfortabele 
bestaan dat zij ooit in Engeland geleid hadden. Van het porseleinen thee-
serviesje bijvoorbeeld, dat Helen op haar verjaardag gekregen had.161 
Maar Paula, Julia en zeker de nog later geboren Candia en Daniël wisten 
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niet beter dan dat zij arm waren. Betty raakte het kapitaal dat zij niet lan-
ger als haar bezit beschouwde, niet meer aan. Dat een veiling van eigen 
meubels voor kinderen traumatisch kon zijn, realiseerde Nelly zich in de 
winter van 1921, toen Julia en Paula bij haar logeerden. Nietsvermoe-
dend gaf Nelly aan een kennis toen een kinderbedje mee dat zij nog over 
had. Nadat het bedje op een kar was geladen en afgevoerd, trof zij Julia 
‘snikkend’ voor het raam aan, roepend: ‘Zij halen mijn bed weg: nu heb 
ik mijn bed niet meer om in te slapen.’ Julia kwam pas weer tot bedaren 
toen ze met eigen ogen gezien had dat ‘haar bed nog op dezelfde plaats 
stond’.162

 Nelly maakte zich zorgen over het wel en wee in het Boschhuis. Op 
foto’s die ze kreeg toegestuurd, zagen alle familieleden er ‘smalletjes’ 
uit. ‘Ik zou jullie allen wel eens echt willen bemoederen en verzorgen en 
vertroetelen,’ schreef ze.163 Maar intussen hoedde zij zich voor verwij-
ten. Ook de nogal schrijnende anekdote over de huilende Julia die zij aan 
Kees beschreef, liet zij niet vergezeld gaan van kritiek. Misschien was 
ze bang dat Kees zich van haar af zou keren als ze te streng was. Als ze 
commentaar gaf, volgden daarna ook altijd snel excuses. Ze ‘zou het zoo 
vreeslijk vinden als ik jullie bij alle moeielijkheden en het verdriet dat 
jullie toch al hebben, nog meer verdriet gaf ’.164

 Hoewel Kees vond dat hij hun eigen kinderen niet mocht voortrek-
ken boven de andere leden van de ‘gemeenschap’, deed hij zelf altijd 
graag een beroep op de exclusieve zorg van moeder. Ook Betty beschreef 
in haar herinneringen hoe het huis in Alkmaar, waar ‘oma’ altijd met 
‘uitgestrekte armen’ in de deuropening stond, voor haar een ‘haven van 
rust en veiligheid’ was.165 Kees smeekte Nelly om in het voorjaar van 
1921 naar het Boschhuis te komen om in zijn overspannen huishou-
den iets van haar ‘rust en geestelijke kracht’ te brengen.166 Nelly deed 
‘niets liever dan mensen verzorgen’, schreef ze terug.167 Wat Kees aan-
zag voor ‘de Goddelijke leiding’ in zijn leven, was in werkelijkheid vaak 
zijn moeder.168 Zo bleek Nelly de ‘anonieme koper’ van zijn viool te zijn 
geweest, die na de veiling bij Kees werd terugbezorgd. Toen in novem-
ber 1921 uitkwam dat Nelly ook degene was die voor een jaar de onroe-
rendgoedbelasting voor het Boschhuis betaald had, schreef Kees dat hij 
‘niet anders kon’ dan ‘den zegen uit God’s hand in dankbaarheid aanne-
men’.169 Met enige regelmaat werden door ‘onbekenden’ boetes betaald, 
die Kees dagen of weken gevangenschap scheelden. Nelly wenste alleen, 
zo schreef ze, dat Kees en Betty zich ten opzichte van ‘den Hemelschen 
vader’ wat meer ‘kind’ zouden tonen. ‘Zet eens een tijd lang alle ques-
ties opzij!’ spoorde ze hen in de zomer van 1921 aan. ‘En word weer eens 
kinderen van onzen Hemelschen Vader. Rust eens bij Hem uit in het 
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volle besef niets te weten, niets te kunnen.’170 Dit schoot bij Kees in het 
verkeerde keelgat. ‘Een ding moet u niet zeggen: word weer eens kinde-
ren van onzen Hemelschen Vader’, schreef hij boos terug, ‘want dat zijn 
we altijd geweest en geen ogenblik zijn we het niet geweest. Juist door 
onze afhankelijkheid voelen wij meer dan ooit dat heerlijke kindschap 
Gods.’171 De geest in dit huis, zo onderstreepte Kees, ‘is liefderijk’. ‘Het 
is alleen zoo nu en dan dat de toekomst die zoo geheel en al onbekend is, 
ons een vreemd gevoel van onzekerheid geeft.’172

 Dankzij de fonograaf die door Nelly thuis in Alkmaar zorgvuldig be-
waard werd, hoorde Betty in het voorjaar van 1924 voor het eerst de stem 
van Kees’ vader. Ze was daar ‘zeer dankbaar’ voor, schreef ze aan Nelly. 
Dit zo persoonlijke geluid had haar ‘iets’ doen begrijpen van het familie-
leven dat ooit in Alkmaar bestaan had.173 Maar dat de stem van Jan Da-
niël nog hoorbaar was, liet onverlet dat hij er zelf al heel lang niet meer 
was. Kees had het al relatief jong zonder hem moeten stellen. Als hem 
vroeger gevraagd was wat hij wilde worden, had hij volgens Betty altijd 
geantwoord: ‘Ingenieur’, zonder dat hij eigenlijk goed wist wat dat in-
hield.174 
 Kees’ zendingsdrang was pas ontstaan na de dood van zijn vader. 
Dankzij de ontmoeting met Betty had hij de financiële armslag gekre-
gen om zich nog uitsluitend daarop te concentreren. De wetenschap had 
hij de rug toegekeerd, het burgerlijke streven naar een car rière had hij 
losgelaten. Sinds zijn terugkomst uit Libanon had Kees geen vaste baan 
meer gehad. Hij was niet ‘de kant van pa’ opgegaan, zoals hij ooit zelf 
voorspeld en misschien gehoopt had. Een vader-zoonconflict, zoals dit 
door de opkomende moderniteit rond 1920 in menig gezin losbarstte,175 
had hij met Jan Daniël ook nooit hoeven en nooit kunnen uitvechten. De 
enige ‘Vader’ die hij had, was God in de hemel.

Nieuwe stap

Kees begon het jaar 1922 in onzekere staat. Hij had het gevoel ‘twee le-
vens’ te leiden en bekende aan zijn moeder ‘in dubio’ te zijn over hoe het 
nu verder moest.176 Toch was die existentiële twijfel niet de opmaat naar 
een meer regulier bestaan. Integendeel, Kees en Betty meenden dat zij 
‘op den weg waarop wij deze laatste jaren door den Goeden herder ge-
leid zijn’, niet konden stilstaan.177 In hun emancipatie van de staat acht-
ten zij een volgende stap nodig. Tot dusver leken hun acties – hoe radi-
caal ook – op betonnen muren te zijn gestuit. Hun periodieke verblij-
ven in de gevangenis begonnen haast een sleur te worden. Hun meest 
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verregaande daad, het afstaan van Betty’s vermogen, was in Bournville 
min of meer genegeerd. Zo waren zij in een soort niemandsland beland. 
Zelf beschouwden zij zich niet meer als de eigenaar van Betty’s vermo-
gen, maar omdat de staat dat wel deed, was het netto resultaat dat Nelly 
hun belastingen betaalde. Begin maart 1922 besloten Kees en Betty dat 
het zo niet langer kon. Om echt zuiver te kunnen leven moesten zij zich 
volledig onttrekken aan ‘de geheele geweld-organisatie van de staat’. Zij 
werden hiertoe gedwongen, zo schreven zij in een brochure, doordat ‘de 
Staat’ het afstaan van hun kapitaal blokkeerde.178

 De eis dat notariële aktes van overdracht getekend moesten worden, 
strookte niet met de overtuiging van Kees en Betty dat mensen elkaar op 
hun woord moesten geloven. De regel dat kinderen niet mochten wor-
den onterfd, of dat aandelen niet aan personen buiten een familie moch-
ten worden overgedragen, behelsde precies het ‘groepsegoïsme’ dat zij 
wilden bestrijden. Het staatsgeweld waarmee Ernest en Eveline Flet-
cher Nederland uit waren gezet, had Kees en Betty definitief doen in-
zien dat zuiver christendom en staat niet compatibel waren. Zij wilden 
niet langer ‘staatsburgers’ zijn, maar ‘slechts menschen’. Zij wilden al-
leen nog maar de wet erkennen die voorschreef dat zij moesten ‘liefheb-
ben’, dat zij ‘lijdzaam’ en ‘zachtmoedig’ moesten zijn, dat zij de waar-
heid voor alles moesten stellen en dat zij moesten ‘vertrouwen’ en ‘ver-
geven’.179

 Kees en Betty wilden geen paspoort meer bezitten, geen aanspraak 
meer maken op ouderdoms- of ongevallenverzekering, ze wilden niet 
meer stemmen en ook geen gebruik meer maken van politiebescher-
ming. Zij wilden hun ideaal nu eindelijk verwezenlijken. In het kleine 
dorp Bilthoven moest de opbouw van een geweldloze samenleving toch 
mogelijk zijn? In het voorjaar van 1922 richtten Kees en Betty de Ge-
meenschapsleiding Bilthoven op. Die zou de voortrekker worden van 
hun gemeenschapsideaal dat zich als een olievlek over de hele wereld 
moest verspreiden. En zij zou daarvoor ook de middelen krijgen. Want 
nu Bournville de teruggave van Betty’s aandelen bleef afwijzen, moest 
het geld maar via een andere weg aan de wereldgemeenschap ten goede 
komen. Betty had besloten haar aandelen te schenken aan de Gemeen-
schapsleiding Bilthoven.
 De medewerkers van Cadbury kregen op 8 april 1922 een brief die 
was ondertekend door Wilhelmina Bosman, ‘secretary’, en Cornelis 
Boeke, ‘clerk’ van de Gemeenschapsleiding Bilthoven. Zij schreven dat 
zij ‘van Kees en Betty’ op 17 maart het verzoek hadden gekregen om 
haar aandelen in de fabriek over te nemen. Tegen het accepteren van de 
gift ‘die ons door onze vrienden wordt aangeboden’, zo berichtten zij, 
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bestonden geen ‘principiële bezwaren’. Wel had een van de leden van 
de Gemeenschapsleiding – hoogstwaarschijnlijk was dit Betty – gezegd 
dat de transactie alleen door kon gaan als alle medewerkers van Cadbury 
ermee akkoord gingen. Ze verzochten de Cadbury-werkers daarom om 
twee vertegenwoordigers te sturen, aan wie het nieuwe plan kon worden 
gepresenteerd.180

 De ultieme poging om geweldloosheid in praktijk te brengen kwam 
in Bournville aan als een harde klap. Met de hardvochtige pogingen om 
haar aandelen weg te sluizen, verloochende Betty de loyaliteit aan haar 
familie. De voornaamste zorg van Betty’s familie waren bovendien nog 
steeds Kees en Betty’s kinderen, wier erfenis op het spel stond. Maar 
Betty’s halfbroers en neven realiseerden zich dat de revolutionaire ge-
voelens in Bilthoven zich niet langer lieten terugdringen. Tijdens een in-
derhaast bijeengeroepen vergadering zei een van de aanwezigen dat hij 
de aandelen dan toch ‘liever in de handen van de Bournville workers’ zag 
dan in die van ‘Dutch visionaries’.181 Enkele dagen later stuurden de ar-
beiders van Bournville een brief aan de Gemeenschapsleiding Bilthoven 
waarin stond dat als Kees en Betty dan echt van hun aandelen af wilden, 
zij ze maar moesten geven aan de mensen die ervoor gewerkt hadden.182

Open deur

Nu Kees en Betty eindelijk van hun vermogen verlost waren, kon seri-
eus aan wereldhervorming gewerkt worden. Ze geloofden dat de wereld 
gered kon worden door ‘openheid’. Iedereen moest overal binnen kun-
nen komen, mee praten en mee beslissen. Uit het Boschhuis, dat altijd 
open was, verdween voortdurend voedsel. Ook een schrijfmachine en 
een aantal fietsen werden gestolen. Maar Kees weigerde zijn deuren op 
slot te doen of aangifte te doen bij de politie. Volgens hem voerden de 
inbrekers een ‘bewuste campagne’ tegen hem. Een ‘geheime organisa-
tie van staats- of jezuïetenmacht’ wilde hem dwingen ‘politiegeweld’ te 
hulp te roepen. Dat weigerde hij. In plaats daarvan besloten hij en Betty 
de dieven op een nacht op te wachten. Om met hen te praten. Betty stel-
de zich boven aan de trap op en Kees ging naar bed met een touwtje om 
zijn teen. Door aan het touwtje te trekken, zou Betty hem waarschuwen 
zonder te hoeven roepen. Buiten hield goede vriend Jules ter Beek de 
wacht. Toen de voordeur die nacht openging, trok Betty aan het touwtje 
en sleurde zij, doordat ze tegelijkertijd naar beneden rende, Kees min of 
meer aan zijn teen de trap af. Kees achtervolgde de man die door de ach-
terdeur het bos in rende met de woorden: ‘Wie het zijn mag, als jullie iets 
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nodig hebben, kom dan binnen en laat ons praten.’ Na een tijdje roepen 
kwamen uit het bos twee mannen tevoorschijn. Kees nam hen mee naar 
binnen en Betty maakte chocolademelk, waarna ‘lang en ernstig’ gepraat 
werd. De mannen vertelden dat ze door spullen te stelen hadden willen 
testen hoe lang Kees en Betty hun geweldloosheid konden volhouden. 
Maar ze raakten volgens Betty zo ‘onder de indruk van het gesprek’ dat 
ze ‘beschaamd’ vertrokken en beloofden ‘nooit meer zoiets te doen’.183

 Kees en Betty hadden een hekel aan grenzen, in welke vorm dan ook. 
Het liefst zagen zij ook alle verschillende talen verdwijnen. Ze maakten 
ernst met de studie van de universele taal Esperanto, die eind negentien-
de eeuw door de Poolse oogarts Lejzer Zamenhof ontwikkeld was. Een 
taal zou de hele wereld moeten verenigen. In het voorjaar van 1922 kre-
gen quakergenootschappen in onder meer Engeland, Amerika, Dene-
marken en Ierland een ‘message from Bilthoven’, waarin met ‘grote ne-
derigheid ofschoon tegelijk met diepe ernst’ gewaarschuwd werd dat de 
geslotenheid van organisaties niet strookte met de vredesboodschap.184 
Formeel lidmaatschap verhinderde volgens Kees en Betty ‘de ontwik-
keling van de geest’ zoals de eerste quakers die ooit hadden gekend, en 
liet ‘wereldse macht’ in de organisatie binnen. Geen van de aangeschre-
venen was onder de indruk. New York antwoordde dat het ‘gezond ver-
stand’ voorschreef dat niet-leden niet meestemden. De afdeling Brad-
ford beperkte zich tot het zenden van ‘liefde en aanmoediging’, Hertford 
achtte actie ‘niet nodig’ en Dublin volstond met het uitspreken van het 
vermoeden dat ‘er veel liefde en hoop is in uw kleine gemeenschap’.185 
De afdeling Amsterdam uitte als enige haar irritatie over de ongevraagde 
bemoeienis van Kees en Betty. Het was ‘jammer’, schreef zij, dat Neder-
landers de ‘vrolijke’ werkwijze van Engelsen en Amerikanen niet kon-
den opbrengen. Die vielen elkaar tenminste niet lastig met ‘het aanprij-
zen van methoden’.186

 De paradox wilde dat Kees en Betty in hun streven naar ‘zuiverheid’ 
en ‘openheid’ juist allerlei organisaties oprichtten die gekonkel en bu-
reaucratie met zich meebrachten. Hun precieze overtuigingen leidden 
tot de oprichting van steeds nieuwe bewegingen en comités. Zo had in 
maart 1921 de antioorlogsbeweging Paco (Esperanto voor ‘vrede’) het 
licht gezien, omdat de bestaande Internationale Anti-Militaristische 
Vereniging (iamv) weigerde om ‘zich geheel op absolutistisch standpunt 
te plaatsen’.187 De Openbare Quakermeeting, de Broederschap in Chris-
tus, de Christelijke Internationale, Paco en de Gemeenschapsleiding 
Bilthoven vergden allemaal veel administratie. Kees wierp zich, getuige 
de vele notulenboeken die bewaard bleven, meestal op als ‘schrijver’ van 
de vergaderingen, en uit de nauwkeurigheid waarmee hij zich van zijn 
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taak kweet, moet opgemaakt worden dat hij daar wel plezier in had. Te-
gelijkertijd belandde hij dikwijls in conflicten en intriges waar hij met 
zijn geloof in ‘openheid’ nu juist zo’n hekel aan had.
 Het had iets noodlottigs dat Kees, die door ‘volkomen vrijheid’ wil-
de bewerkstelligen dat ‘allerlei verschillende mentaliteiten en persoon-
lijkheden’ elkaar vonden, voortdurend met onenigheid en afsplitsing 
geconfronteerd werd.188 Paco kreeg te maken met een schisma over de 
vraag of alternatieve dienstplicht acceptabel was.189 De uittocht van 
Rob Limburg, Nannie Grondhout en Keetje Verhoeven uit de Broe-
derschap in Christus schreef Kees in de winter van 1920 toe aan ‘het 
verschil tussen quakers en niet-quakers’.190 Maar in de zomer van 1921 
ontstond na een conferentie van de Christelijke Internationale ook weer 
een tweedeling tussen quakers. ‘Bilthoven’ was volgens Betty ‘veel ra-
dicaler en vrij en veel minder een georganiseerde beweging’ dan de En-
gelse en Amerikaanse zusterorganisaties.191 Kees vond het ‘smartelijk’, 
maar, zo schreef hij aan zijn moeder, ‘zij willen nu eenmaal iets heel 
anders dan wij’.192 De verwijdering met de quakers had waarschijnlijk 
niet geheel toevallig plaats in dezelfde periode dat Betty had besloten 
tot het weggeven van haar aandelen. De Engelse ‘Friends’ hadden in-
middels sterke bedenkingen gekregen tegen de acties van de jongste 
Cadbury-telg. Haar ideeën over bezitloosheid vonden zij al net zo bizar 
als de gewoonte van de Boekes om iedereen tijdens hun vergaderingen 
maar binnen te laten.
 In de vele organisaties die Kees oprichtte, stuitte hij steeds op het on-
vermogen om het met anderen eens te worden of te blijven, al werden 
de controverses dan gesmoord in vredelievende taal. Volgens Betty was 
het bijvoorbeeld maar ‘beter’ dat het verschil van inzicht met de Engel-
se quakers ‘erkend en geaccepteerd’ werd, want zo kon iedereen ‘vrijer 
werken’.193

 Maar eigenlijk kon Kees met andersdenkenden gewoon niet overweg. 
Eind 1920 was ook al een conflict uitgebroken tussen hem en zijn broer 
Jo, nadat die in zijn afwezigheid in het Broederschapshuis ‘allerlei ritue-
le wijdingsstonden’ had ingevoerd. Jo had een ‘spaaractie’ op touw gezet 
voor een kerkklok die dagelijks geluid moest worden, wat Kees ‘vrees-
lijk’ vond. Hij vond het ‘zeer weinig fijngevoelig’ van Jo dat die ‘zoo al-
lerlei dingen hier uitvoerde’.194 In weerwil van zijn streven naar samen-
werking zette Kees zijn koers toch het liefst alleen uit. De brochure die 
hij met Betty schreef over hun besluit zich te onttrekken aan de staat, 
besloot hij met het opmerkelijke verzoek aan lezers om ‘niet te reageren 
op deze rondzendbrief ’. Het ‘lezen van beschouwingen of tegenwerpin-
gen’ zou namelijk ‘een aanmerkelijke vermeerdering van vermoeienis’ 
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betekenen, terwijl Kees en Betty al hun krachten nodig hadden ‘om on-
zen kinderen zooveel mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van den 
grooten strijd’. 195

 Kees wilde dat ieder individu zichzelf kon zijn, maar stelde intussen 
wel strenge voorwaarden. In de inleiding van een liederenbundel van de 
Gemeenschapsleiding waarschuwde hij ook dat niet iedereen de teksten 
zomaar moest zingen. ‘Indien de erin uitgedrukte gedachten niet over-
eenstemmen met uw overtuiging’ of als ‘ge niet in de stemming zijt’, 
waarschuwde hij, konden de lippen beter op elkaar blijven. Want beter 
niet gezongen ‘dan wanneer ge niet meent wat ge zingt!’196

In natura

Betty’s familie was in 1922 akkoord gegaan met de schenking van haar 
aandelen aan Bournville. Maar er waren wel drie harde voorwaarden ge-
steld. Het eigendom van de aandelen moest worden ondergebracht in 
een ‘trust’, die werd bestuurd door onder anderen Betty’s neef Walter 
Barrow. Hij zag er samen met Tom Hackett als vertegenwoordiger van 
de mannelijke en Kathleen Cox als vertegenwoordigster van de vrou-
welijke werknemers op toe dat het geld op een verantwoorde wijze be-
steed werd. De tweede voorwaarde was dat jaarlijks een deel van het geld 
moest worden besteed aan onderhoud en opleiding van de kinderen van 
Kees en Betty. Tot slot werd bepaald dat zij vanaf hun 21e verjaardag en 
in ieder geval na Betty’s dood het recht hadden om hun erfdeel op te ei-
sen. De arbeiders kregen het ‘geestelijke eigendom’ van de aandelen dus 
slechts voorlopig, ‘zo lang dit niet werd betwist’ door Kees en Betty’s 
kinderen.197

 De schenking van Betty’s aandelen was daarmee feitelijk gereduceerd 
tot het vruchtgebruik ervan. De hoofdsom bleef bewaard voor de kin-
deren. Betty’s familie was er dus toch in geslaagd om hun rechten te be-
schermen. Via neef Walter Barrow kon op de besteding van de dividen-
den bovendien invloed uitgeoefend worden. Hoewel Kees aanvankelijk 
fel tegen de vorming van een ‘trust’ was, ging hij er uiteindelijk toch mee 
akkoord.198 Waarschijnlijk voelde hij dat hij geen keus had. Betty’s half-
broers waren vredelievend, maar ook vasthoudend. Om zijn zin te krij-
gen zou Kees tot oorlog hebben moeten overgaan. Betty was weliswaar 
net als Kees tegen ‘groepsegoïsme’, maar intussen ook gehecht aan haar 
familie. Zij zal een echte breuk hebben willen voorkomen. En het hoofd-
doel was toch bereikt: Betty en Kees waren van hun vermogen af.
 Alleen de huizen waren nu nog over. Aan het einde van 1922 verklaar-



129

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 129

de curator J. Vuistingh Kees failliet omdat hij hoge belastingschulden en 
vrijwel geen inkomsten meer had. Alle post ging voortaan naar Vuistingh 
in plaats van naar Kees. Dit gaf hem een ‘gevoel van afgesneden zijn; een 
droomerig, onwerkelijk gevoel van alle contact met de wereld op een af-
stand verloren te hebben’.199

 De overdracht van het Boschhuis en het Broederschapshuis aan Er-
nest Fletcher die in 1920 had plaatsgevonden, werd in januari 1923 door 
de rechtbank nietig verklaard; de koopsom was immers nooit voldaan. 
Kees werd dus nog gewoon als eigenaar van de beide huizen beschouwd. 
Om de inmiddels hoog opgelopen verschuldigde onroerendgoedbelas-
ting te voldoen besloot de curator dat de huizen verkocht moesten wor-
den. 
 Het gezin dat daardoor op straat gezet dreigde te worden, telde in-
middels zes kinderen en een zevende kind was op komst: in het voorjaar 
van 1923 zou dochter Theodora geboren worden. Eind december 1922 
bekende Kees aan zijn moeder dat hij en Betty het gevoel hadden ‘van 
niet meer te kunnen’. Dag in dag uit was het ‘zwoegen’ tot ‘we eindelijk 
weer in bed liggen’.200 Kees verdiende vrijwel niets; ook de Utrechtse 
Bouwassociatie (uba) had door geldgebrek maar weinig werk voor hem. 
‘Konden we maar een gift of renteloos voorschot krijgen,’ liet hij zich 
ontvallen, ‘dan konden we weer aan de slag.’ En toch was het ‘goed’ dat 
Betty’s vermogen was weggegeven, volhardde hij. ‘Beter zooals nu dan 
zooals het vroeger was’.201

 Geld mocht in de hele wereld dan belangrijk gevonden worden, voor 
Kees en Betty had het geen waarde. Aan dat standpunt hielden ze vast. 
Tegen de klippen op, want overal om hen heen speelde bezit wel een rol. 
Maar Kees deed er alles aan om te laten zien dat zijn prediking niet hol 
was. In het najaar van 1922 besloot hij tot een nieuwe radicale stap: hij 
weigerde voortaan om überhaupt nog geld aan te raken. Hij vroeg de 
uba om hem voortaan in natura uit te betalen. Van post, trein en tele-
graaf wenste hij ook niet langer gebruik te maken. Zelfs de correspon-
dentie met ‘moeder’ moest eraan geloven. ‘Ik zal maar weer eens een 
teken van leven geven,’ schreef Nelly in het najaar van 1923 licht wan-
hopig, ‘misschien hoor ik dan ook wel weer eens wat van jullie.’202 De ra-
dicale stap om helemaal geen geld meer aan te raken, vond Betty aanvan-
kelijk te ver gaan, maar na een tijdje besloot ze toch om Kees hierin te 
volgen. ‘Ik was al lang overtuigd,’ schreef zij aan Nelly, ‘maar durfde niet 
te zeggen “ik zal en kan het niet meer”.’203

 Openheid was Kees en Betty’s streven. Maar om aan hun immateri-
ele streven vast te houden werden zij – en ook de mensen om hen heen 
– soms juist gedwongen om de werkelijkheid te verhullen. Raadpleging 
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van het kadaster was bijvoorbeeld nodig om erachter te komen hoe zij 
de kwestie van hun eigen huisvesting oplosten. Op 13 december 1923 
verkocht curator Vuistingh het Boschhuis voor een bedrag van 13.150 
gulden aan Walter Barrow Cadbury en Thomas Hackett, de bestuur-
ders van de Boeke Trust.204 Terwijl Betty bezit afzwoer en geen geld aan-
raakte, werd haar kapitaal, verstrekt via Bournville, dus toch aangewend 
om haar woonhuis te behouden. Het Broederschapshuis werd diezelfde 
dag voor de som van 31.850 gulden verkocht aan de Stichting het Broe-
derschapshuis, die werd bestuurd door vrienden van Kees en Betty.205 
Ook Wilhelmina Bosman financierde de Boekes. Zij doneerde in augus-
tus 1922 8000 gulden aan de Utrechtse Bouwassociatie, het noodlijden-
de bouwbedrijf waar Kees voor zijn levensonderhoud van afhankelijk 
was.206

 Voor de deur van het Boschhuis werden door onbekende personen re-
gelmatig tassen met voedsel neergezet. In de memoires van Betty heette 
het dat ‘een kleine groep’ zich ‘verantwoordelijk’ voelde voor haar gezin. 
De groep was ‘bereid’ om ‘bijdragen in geld of in natura in ontvangst te 
nemen en voor hen te besteden’. Deze groep, zo voegde Betty er cryp-
tisch aan toe, ‘onderhield contact’ met de Boeke Trust.207 Naar de pre-
cieze invulling van dit contact blijft het gissen, maar zeker is dat Kees en 
Betty’s goede vriend Jules ter Beek, zoon van een tabaksplanter uit In-
dië die met familieleden in Zeist de zilverfabriek Gero had opgericht, en 
Kees en Betty’s huisvriendin Marie Mooijen erbij betrokken waren. Zij 
steunden Kees en Betty al langer met giften.208 Op 17 november 1922, 
dus na de formele overdracht van Betty’s aandelen aan Bournville, ver-
zocht Marie Mooijen de Boeke Trust per brief om de financiële zorg 
voor het gezin, die zij tot dusver op zich genomen had, van haar over 
te nemen. Zij zou de kosten die zij voor hun levensonderhoud maakte, 
voortaan schriftelijk aan de Trust opgeven, zodat die teruggestort kon-
den worden. ‘Money is the root of all evil,’ leerde Candia als kind te zin-
gen.209 Maar via omwegen werd het ‘kwaad’ wel het huis binnengesmok-
keld. Het was een gevaarlijk geheim, dat zwaar woog op het gemoed van 
Marie Mooijen. Zij werd gedwongen om haar vriendin Betty te bedu-
velen waar ze bij stond. Eens per week betaalde Marie met geld van de 
Boeke Trust bijvoorbeeld heimelijk de naaister en de huishoudster, ter-
wijl Betty in de veronderstelling verkeerde dat deze vrouwen hun werk 
vrijwillig deden. ‘I hope, I hope,’ schreef Marie getergd aan de Boeke 
Trust, ‘I am not wrong in doing it like this.’210
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Campagnes

Hoewel hun bewegingen niet altijd even efficiënt opereerden, slaag-
den Kees en Betty er wel in om in korte tijd overal bekend te worden. 
Met pamfletten, manifestaties, liederen en lezingen richtte Kees zich 
rechtstreeks tot de mensen. Zijn pacifistisch-christelijke boodschap be-
sloeg een breed maatschappelijk terrein. Met de slogan ‘Ga niet stem-
men, stemmen is dom, als je goed nadenkt, begrijp je waarom’ keerde 
hij zich tegen het parlementaire stelsel.211 Kees appelleerde daarmee aan 
een groeiend onbehagen over het functioneren van de politiek. Maat-
schappijvernieuwers kregen in het democratische bestel niet de macht 
die ze wilden. Zowel links als rechts lag het parlementaire systeem als 
slap compromis onder vuur. Het werd volgens Kees ‘tijd dat iedereen 
eens begint na te denken over het onzinnige van het nemen van beslis-
singen bij meerderheid van stemmen’. Het feit dat een bepaalde groep 
het in een stemming ‘wint’ betekende volgens hem namelijk ‘in het ge-
heel niet dat de waarheid het gewonnen heeft’.212

 Met die opvatting zat Kees op één lijn met een groeiende groep radi-
calen. Maar hij was tegen iedere dwang, dus ook tegen die van de min-
derheid. De mens was volgens hem ‘nu eenmaal niet bestemd om dwang 
over zijn medemensch uit te oefenen’. Hij laakte het feit dat een ‘onwe-
tend persoon’ in een democratie de ‘eindbeslissing’ kon bepalen, maar 
was er tevens van overtuigd dat ‘alle macht over onzen medemensch’ 
moest worden afgezworen.213 Dit was een verlammende paradox. Iedere 
vorm van macht die Kees verwierf, betekende immers vanzelf de verloo-
chening van zijn ideaal.
 Maar demonstreren en spreken, mensen innerlijk overtuigen van het 
heil van zijn boodschap, kon Kees als geen ander. Als ‘geboren straatpre-
diker’ sprak hij voorbijgangers soms zelfs toe ‘vanuit een lantaarnpaal’.214 
In augustus 1922 voerde Kees naar eigen zeggen in Utrecht ‘zeer succes-
vol campagne’ tegen het eerbetoon aan de zeventiende-eeuwse voc’er 
Jan Pieterszoon Coen. Hij verstoorde de historische optocht met zijn 
lied:

Jan Pieterszoon Coen,
De beul van de Javanen,
Die Banda liet verdoen in stroomen bloed en tranen,
Die millioenen stal voor Hollands hooge heeren,
Als die in Utrecht komen zal,
We zullen hem niet eeren.215
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Een jaar later stond hij met aanhangers op het Binnenhof met borden 
tegen de ‘Vlootwet-Doodwet’ die de uitbreiding van de marinevloot be-
oogde. Kees trok in 1923 in het Utrechtse Gebouw voor Kunsten en We-
tenschappen volle zalen met debatten met gereformeerden, socialisten 
en hervormden over ‘christendom en oorlog’. Volgens de ‘rode dominee’ 
Buskes, als student een ‘volgeling’ van Boeke, was ‘heel Utrecht’ hiervan 
in de ban.216 In februari 1923 discussieerde Kees in de Utrechtse Ko-
renbeurs met de gereformeerde predikant J. C. de Moor. De algemene 
opinie over dit veelbesproken debat was dat het glansrijk werd gewon-
nen door De Moor, die betoogde dat nergens in de Bijbel stond dat oor-
log per definitie verkeerd was. Maar Kees wist zijn nederlaag om te bui-
gen in een klinkende pacifistische overwinning door te verklaren dat het 
zijn vredesstreven was dat hem belet had zich afdoende tegen De Moor 
te verweren. ‘Vreemd,’ schreef hij naderhand, ‘toen het oogenblik geko-
men was, waarnaar ik zoo reikhalzend had uitgezien... toen wist ik plot-
seling, dat mijn arm verlamd was, want waar ik met de grootste felheid 
en directheid de ideeën wilde bestrijden, die ik zie als inblazingen van de 
duivel zelf, vond ik mijzelf staande tegenover een medemensch, dien ik 
niet alleen moest liefhebben, maar dien ik liefhad, en ik merkte, dat als 
ik de scherpe dingen zou zeggen, die mij op de lippen brandden, ik niet 
ideeën maar een mensch kwetsen zou en zoo was mijn tong gebonden.’217

 Vanaf 1922 richtte Kees zijn pijlen op het koningshuis, dat zich op-
maakte voor de viering van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van 
koningin Wilhelmina. In mei 1923 componeerde hij een ‘open brief aan 
mevrouw Van Mecklenburg’ (Wilhelmina was getrouwd met Hendrik 
van Mecklenburg) waarin hij duidelijk maakte dat hij de koningin per-
soonlijk hoogachtte – net zoals ‘ieder ander mens’ – maar ernstig be-
zwaar had tegen het instituut dat zij vertegenwoordigde. De koningin, 
zo stond in de brief, werd gegijzeld. Lieden ‘achter de schermen’ ge-
bruikten het koningschap als ‘culminatiepunt van hun machtssysteem’ 
en brachten ‘alle denkbare materiële weelde’ binnen haar bereik om haar 
in ruil daarvoor haar persoonlijke vrijheid te ontnemen. ‘Zij houden u 
in een gouden kooi gevangen,’ waarschuwde Kees. Hij voelde ‘walging’ 
bij het idee dat ‘het arme volk’ dat jarenlang gedwongen was om geld op 
te brengen voor het in stand houden van dit systeem, ‘nu ook nog wordt 
opgeroepen tot het vieren van een feest’. Kees hoopte dat Wilhelmina 
‘de moed’ zou hebben om ‘de betoovering’ te verbreken. ‘O! mocht gij 
de kracht en de durf bezitten om vrijwillig afstand te doen van de uiter-
lijke macht, die om u gehangen is. Juist als gij dat uiterlijke koningschap 
kunt afschudden, dan zult gij als mensch eerst recht een troon verkrijgen 
in de harten van ontelbaren in alle landen.’218
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 Kees’ kritiek op het koningschap viel slecht. Zulke taal werd alleen 
in extreem-linkse kring geaccepteerd. Het Utrechtsch Dagblad noemde 
de aanval ‘onwaar en onwaardig’. Vooral het feit dat Kees de koningin 
‘mevrouw Van Mecklenburg’ genoemd had, werd hem kwalijk genomen. 
Volgens de krant was in Nederland helemaal geen sprake van ‘aanbid-
ding’ van het koningshuis. De Nederlandse monarchie onderscheidde 
zich juist door ‘eenvoud en soberheid’.219 Na zijn controversiële actie 
kreeg Kees die zomer juist weer publiciteit met een verzoeningspoging: 
alle Nederlandse kranten berichtten over de ‘Frans-Duitse verzoenings-
week’ die hij organiseerde. Uit onvrede met achterstallige herstelbeta-
lingen had Frankrijk in januari 1923 het Duitse Ruhrgebied bezet. Maar 
Kees wilde een ‘gelegenheid scheppen waarin Franschen en Duitsers 
elkander konden ontmoeten in een sfeer van objectiviteit’. 220 Hier had 
de eerste ontmoeting plaats met Hein Herbers, een afgevaardigde van 
de Duitse vredesbeweging. Herbers, die tijdens de conferentie symbo-
lisch de hand drukte van de in Nederland woonachtige Franse hoogle-
raar Emile Boulan, zou later een van Kees’ belangrijkste medewerkers 
worden.

‘Duistere machten’

Kees en Betty leefden naar eigen zeggen inmiddels in ‘complete afhan-
kelijkheid van God’. Zij konden ‘niets meer kiezen of vragen’.221 Maar 
het persoonlijke offer dat ‘de apostel van Bilthoven’222 meende te moeten 
brengen, werd door de buitenwereld niet begrepen. Dat hij ieder bezit 
had afgezworen, wekte vooral wantrouwen. ‘Waartoe dient zulk een Don 
Quichottisme op geestelijk gebied? Domheid? Aanstellerij? Dweep-
zucht? Wat zit hier achter?’ vroeg De Nieuwe Courant zich af.223 Het 
Utrechtsch Dagblad verweet Kees in een artikel met als kop ‘De plicht 
der werkelijkheid tegenover den droom der weerloosheid’ dat er ‘teveel 
buitenkant’ zat aan zijn optreden. ‘Als men sterven wil voor de idee, dat 
is nameloos schoon. Maar dan moet men ook sterven.’224

 Henriette Roland Holst, die streed voor een ‘klassenloze maatschap-
pij’, maar wel een comfortabel huis in Bloemendaal bewoonde, genoot 
in arbeiderskring meer respect dan Kees en Betty, die ernaar streefden 
om als Jezus te leven. De Vrije Socialist schreef in oktober 1924 onder de 
kop ‘Bourgeois filantropie’ dat tijdens een vergadering in het Broeder-
schapshuis weer eens gebleken was ‘dat 99% van alle volgelingen van 
Boeke ernstig gekrenkt zijn in hun geest vermogens’.225 Anderen vrees-
den weer dat in het Boschhuis de revolutie beraamd werd. ‘Wat? Moet u 
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daar wezen?’ had een verschrikte kerkbezoeker geroepen toen predikant 
Boschma na een preek in de Woudkapel de weg vroeg naar het huis van 
Kees en Betty. ‘Dat zijn menschen die oproer maken en met bommen 
gooien!’226

 In heel Europa heerste na de Eerste Wereldoorlog een koortsachtige 
stemming.227 Inlichtingendiensten probeerden vat te krijgen op diverse 
politieke bewegingen die de status-quo bedreigden. In Nederland werd 
vooral links als een gevaar gezien. Ook Kees en Betty werden als staats-
gevaarlijk beschouwd, zo bleek in februari 1924. Een van hun naaste me-
dewerkers, Henk Elshout, bekende dat hij op last van de geheime poli-
tie in Utrecht in het Broederschapshuis geïnfiltreerd was. Nadat Henk 
op een zondagmiddag ‘in tranen’ aan Kees en Betty had opgebiecht hoe 
de vork in de steel zat, legde hij tijdens een ‘Openbare Zang, Bijbel en 
Leesavond’ op 7 februari een publieke bekentenis af. Henk was in 1922 
door de geheime politie gestuurd om de groep van Kees en Betty in de 
gaten te houden, onthulde hij. Maandenlang had hij informatie door-
gespeeld over hun activiteiten, maar uiteindelijk was het hem ‘te mach-
tig’ geworden. ‘Ik onderging een crisis, een innerlijke verandering. Ik 
zag dagelijks het leven van Kees en Betty, deze twee aan liefde toegewij-
de levens, en ik doorvoelde mijn ellendig werk.’ Kees was teleurgesteld, 
maar Henks publieke bekentenis was ook een kans om te laten zien hoe 
heilzaam vergiffenis kon zijn. De speciale bijeenkomst in het Broeder-
schapshuis liet hij beginnen met het lied ‘Als de mensen oordeel vellen, 
God oordeelt niet’ en na Henks bekentenis sprak Kees zijn dank uit aan 
God, die Henk ‘uit de duistere machten van het geweld’ had verlost. Hij 
voelde nu slechts nog ‘vreugde en dankbaarheid’ omdat Henk zijn ‘mas-
ker’ had afgedaan.228

 Maar zo dacht niet iedereen erover. Uit anarchistische kring in 
Utrecht kwam al snel het verwijt dat Kees en Betty de zaak ‘in de doof-
pot’ probeerden te stoppen. Zij geloofden dat Henk Elshout nog steeds 
voor de politie spioneerde. Volgens Kees probeerden de anarchisten de 
spionagezaak ‘uit te buiten’. De Utrechters stelden een ‘onderzoeks-
groep’ in, die Henk tijdens een speciale zitting verder wilde ondervra-
gen. Het werd een ‘akelige avond’ volgens Kees, omdat een zekere Chris 
voortdurend tegen Henk zat ‘te stoken’.229

 Het Utrechtsch Nieuwsblad concludeerde intussen dat ‘daar in Bilt-
hoven vele dingen geschied zijn, die niet door het daglicht en aller-
minst door den politie gezien mochten worden’.230 Allerlei mensen uit-
ten beschuldigingen. Iemand had Henk Elshout zelfs tegen Kees horen 
roepen: ‘Als ik mijn mond open doe, dan ga jij, Boeke, en dan gaat je 
vrouw, en dan gaan wij allen voor jaren de gevangenis in!’ Kees voel-
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de zich machteloos. Zijn aanhang was groot en vooral los. Volgens hem 
was sprake van een lastercampagne waarin Henk alleen stond ‘tegen-
over het heele machtsinstituut van de politie, dat kranten tot zijn dispo-
sitie heeft’. Hij vond het zijn plicht ‘naast hem te staan’ en hem te hel-
pen zich te rehabiliteren.231

 Kees werd door Henk steeds verder het moeras in getrokken. Tijdens 
een nieuwe bijeenkomst in het Broederschapshuis braken in april ernsti-
ge ongeregeldheden uit. Ordeverstoorders werden volgens Kees opzet-
telijk naar Bilthoven gestuurd, zodat ‘undercoveragenten’ die rond zijn 
huis zwierven, reden hadden om in te grijpen. ‘Op die wijze wordt ge-
werkt tegen ons, daarvan ben ik zeker,’ schreef Kees aan zijn moeder.232 
De zaak leidde zelfs tot vragen in de Tweede Kamer. Had de politie in 
Bilthoven spionnen gestationeerd? wilde het sdap-Kamerlid A. B. Klee-
rekoper weten van de minister van Binnenlandse Zaken. Die antwoord-
de dat in Bilthoven weliswaar ‘strafbare feiten’ onderzocht waren, maar 
dat ‘van spionage of iets dergelijks’ geen sprake geweest was.233 Kees 
was ontdaan. Een hoge politieambtenaar had hem eerder namelijk nog 
‘luchtig’ meegedeeld dat hij rond zijn huis diverse spionnen had rondlo-
pen.234

 Dagbladen richtten hun zoeklichten nu vol op het ‘anarchistische’ 
bolwerk in Bilthoven.235 Het Utrechtsch Dagblad berichtte op 22 april 
1924 dat in het Broederschapshuis sprake geweest was van ‘ontucht’ met 
‘een Duits jongetje’. De krant bracht de zaak in verband met het ‘losla-
ten van normen’ door de Bilthovense groep en de ‘zedelijke verwilde-
ring’ die daarvan het gevolg zou zijn. De ontucht was volgens de krant 
‘bewijs van het verval waarin een groep die alle regelen afzweert, nood-
zakelijk moet geraken’. De dader van de ontucht, een zekere ‘K’, was 
volgens de krant weliswaar berecht, maar daarna weer gewoon in de Ge-
meenschapsleiding teruggekeerd.236

 Wat Kees’ lezing van de gebeurtenissen was, is in de archieven niet te-
rug te vinden, maar gezien zijn opvattingen over misdaad en straf valt 
niet uit te sluiten dat hij ‘K’ na diens misstap een nieuwe kans gunde. 
Drie jaar later sprak Kees in een brief aan zijn moeder opnieuw over 
een persoon die hij ‘K’ noemde, waarschijnlijk dezelfde persoon. Hij 
noemde ‘K’ nu ‘werkelijk een ontzettend mensch, nog erger zelfs dan 
ik al dacht of wist’. Al was het volgens Kees vooral zijn gevangenisstraf 
die hem ‘zoo zeer verknoeid’ had.237 In ‘bourgeois kringen’, zo schreef 
De Nieuwe Courant, werden Kees en Betty inmiddels beschouwd als een 
‘zweer waar al de etter uit het hele land’ samenstroomt en die ‘zoo spoe-
dig mogelijk door de overheid moet uitgesneden worden’.238 Volgens De 
Communist nam Kees ‘zo een eigen standpunt’ in en stelde hij zich zo fel 
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op tegenover ‘ongeveer elke maatschappelijke instelling’ dat ‘allen en al-
les op hem aanviel’.239

 Het absolute pacifisme van Kees en Betty maakte hen in de loop van 
de jaren twintig tot het middelpunt van strijdtonelen waar zij zich geen 
raad mee wisten. Tot hun ontluistering had eind juni 1925 zelfs een re-
gelrechte veldslag plaats in hun eigen tuin. In het Broederschapshuis 
hadden zij een manifestatie georganiseerd tegen deelname aan de verkie-
zingen. Op de muren hadden zij posters gehangen met de kop van een 
ezel erop en daaronder het woord ‘kiezer’. Kees en Betty wilden er een 
vreedzame middag van maken, maar gasten uit Utrecht en Amsterdam 
dachten daar anders over. Toen een ‘Utrechtse revolutionair’ een zelf 
gemaakte stembus in brand stak, volgde een ‘geweldige kloppartij’ met 
de politie. Voor Kees en Betty was dit de eerste kennismaking met Joop 
Westerweel, een jonge, bevlogen christelijke revolutionair die in weer-
wil van zijn pacifistische overtuiging de daad graag bij het woord voeg-
de. Hij zou in Kees’ latere leven nog belangrijk worden, maar nu bracht 
hij hem vooral in de problemen. Net als de ‘Amsterdammers’ die vol-
gens het Utrechtsch Dagblad die middag met ‘dikke knuppels’ door de 
Bilthovense bossen zwierven. Zij sloegen in op politiemensen, die dreig-
den met hun sabels. Een verdachte vluchtte het Broederschapshuis in, 
waarna hij, achtervolgd door de politie, van het balkon op de eerste ver-
dieping sprong en in de richting van de Soestdijkseweg vluchtte. Terwijl 
agenten en arrestanten ‘bloedend’ en met ‘bepleisterde hoofden’ rond-
renden, ontstond onder de toeschouwers een dreigende sfeer, zodat po-
litiemensen zich genoodzaakt voelden om hun revolvers te trekken. ‘Het 
woord geweldloos krijgt een enigszins andere betekenis dan men er tot 
dusver aan toe pleegde te kennen,’ sneerde het Utrechtsch Dagblad.240

Manchester buis

Kees’ streven naar een geweldloze wereld stuitte op zo veel ‘tegenwer-
king, laster en verdachtmaking’ dat hij er bij tijden ‘akelig’ van kon wor-
den.241 Maar hij bleef hoop putten uit kleine dingen. Uit de schilder-
knecht bijvoorbeeld, die ‘hoopeloos’ aan de drank verslaafd was geweest, 
maar dankzij het ‘geregeld bijwonen van onze bijbelavonden’ nu geen 
druppel meer dronk.242 Door alle tegenslagen identificeerde Kees zich 
meer dan ooit met Jezus Christus. De ‘trouw’ die hij en Betty beleden 
aan hun principes, moest wel uitlopen op ‘een kruis voor ons’, besefte 
hij, maar dat ‘kruis’ zou intussen wel ‘nieuw leven wekken en een zegen 
worden voor anderen’. 243
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 Het ‘spreekt feitelijk vanzelf ’, analyseerde Kees, ‘dat wanneer je te-
gen-maatschappelijk bent, je zoo alleen komt te staan dat je feitelijk niets 
meer kunt doen in de maatschappij’. Op zich was dit volgens hem een 
‘goed teken’, want ‘wee u, als alle menschen wel van u spreken’, maar aan 
de andere kant was het wel ‘akelig’ dat Betty en hij er zo alleen voor ston-
den.244

 Volgens de Ruurlose predikant Boschma was het huis van de Boe-
kes rond 1925 een verzamelplaats geworden ‘van alle decadenten, van 
alle onevenwichtigen, van alle door het leven, door het noodlot, of door 
eigen schuld geslagenen, [...] de ware idealisten en zij die zichzelven 
wijsmaken idealisten te wezen, terwijl ze in der waarheid slechts groffe 
egoïsten zijn’. Deze mensen hingen volgens Boschma bij Kees ‘aan de 
panden van zijn jas’, biechtten hem ‘al hunne ongebondenheden en mis-
daden op’ en ervoeren het vervolgens als ‘een verademing’ om ‘toch met 
deze man volkomen als zijns gelijke om te mogen gaan’.245

 Toch hadden Kees en Betty ook nog altijd een kring van trouwe vrien-
den om zich heen. Jules ter Beek, Wilhelmina Bosman en Henriëtte de 
Monchy spanden zich in om het gezin Boeke te laten overleven. Stel-
la Giesberts week ook niet van hun zijde. In de winter van 1925 kwam 
schilderes Charley Toorop logeren, samen met haar kinderen John, 
Eddy, Annie en Henriëtte Fernhout.246 Henriette Roland Holst kwam 
nog steeds zo nu en dan naar Bilthoven, net als Kees’ oude vriendin Ina 
Prins, wier dochtertje Sonja vioolles van hem kreeg.247 Letter- en volks-
kundige P. J. Meertens, oprichter van het later naar hem genoemde in-
stituut, raakte in 1924 volledig in de ban van de ‘jongensachtige man’ 
die ‘Christus wilde navolgen’. Na de ‘pinksterconferentie’ die Kees dat 
voorjaar organiseerde, noteerde Meertens in zijn dagboek: ‘De heilige 
geest is op ons neergedaald en zonder besef van plaats en tijd zijn wij 
opgegaan in de oneindige ruimte der eeuwigheid. Nooit heb ik zo groot 
een eenheid beleefd als in deze onze kringen. Hoezeer verscheiden in 
aanleg en ontwikkeling, in rang en stand, in leeftijd, toch zijn wij al-
len één in Jezus Christus, de Heiland der Wereld.’248 Een redactrice van 
Christelijk Vrouwenleven die aanvankelijk wat sceptisch stond tegenover 
de Bilthovense wereldverbeteraar, overkwam iets soortgelijks. ‘Hij, die 
in een spiksplinternieuwe Cadillac kon komen aantuffen,’ schreef ze be-
toverd na een bijeenkomst met Kees, ‘stond daar in zijn bruin pilo pak 
met een sport-overhemd, zonder das, en liet zich door een meisje een 
glas water aangeven met de woorden: “Alsjeblieft, Kees”.’ 249 Een zeke-
re J. Bosch uit Westbroek schreef na een bijeenkomst in Utrecht: ‘Kees 
Boeke, ik heb de fijne trekken van uw gelaat gezien, ik heb uw sympa-
thieke stem gehoord. Wat kunt ge zingen; ge zit vol poëzie; de wereld is 
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te prozaïsch voor u; gij wilt haar aan ’t zingen hebben van liefde! [...] Ik 
wou waarlijk dat het in de maatschappij en kerk maar altemaal zulke ede-
le harten waren, als ik geloof dat er klopt onder uw Manchester buis.’250 
‘Juist wijl het optreden van den heer Boeke “persoonlijk” is,’ schreef het 
Utrechtsch Dagblad in 1923, ‘juist wijl hij geen secte of organisatie wil 
stichten, kan zijn invloed groot blijven, zijn kracht verfrisschend.’251

 Van Julius Röntgen mocht Kees in de winter van 1925 ‘gratis’ mu-
ziekcursussen bijwonen in een gezelschap van ‘bijna allemaal dames’. 
Hij genoot van deze lessen, waarin onder andere Wagners Parsifal en 
Bachs Matthäus-Passion werden behandeld.252 Röntgen, die het slotak-
koord van Beethovens laatste pianosonate op een dag afsloot met de uit-
roep: ‘Dás ist meine Religion!’,253 had weinig op met Kees’ christen-acti-
visme. Hij vond het een ‘waan’ om ‘onze hoop te bouwen op iets dat niet 
van deze wereld is’. Maar al musicerend kon Röntgen het uitstekend met 
Kees vinden. Dan kon Kees zich schijnbaar moeiteloos overgeven aan 
de roeping die hem in het dagelijks leven scheen te kwellen. Dan leken 
hemel en aarde vanzelf samen te vloeien. Een rumoerige zaal werd altijd 
‘doodstil’ zodra Kees zijn viool pakte.254

Kosmisch gezichtspunt

Het was Kees ‘hoe langer hoe gemakkelijker’ gemaakt om de staat als 
‘den groten tegenstander’ te gaan beschouwen.255 Maar hij realiseerde 
zich ook dat er nadelen kleefden aan het isolement waarin hij terecht-
gekomen was. Hij merkte dat ‘steeds meer mensen zich terugtrekken 
uit de beweging’.256 In 1926 lieten hij en Betty een astroloog uit Amers-
foort, die bekendstond als J. J. Ram, een analyse maken van hun karak-
ters. Kennelijk waren zij zelf nogal van dit rapport onder de indruk, 
want zij bewaarden het zorgvuldig en Kees tekende er vijfentwintig jaar 
later met potlood op aan: ‘Ik las dit nog eens voor aan Betty op 30 sep-
tember 1961.’ Met hetzelfde potlood plaatste hij bij sommige passages 
streepjes of een uitroepteken.
 De astroloog scheen inderdaad goed geïnformeerd te zijn. Misschien 
was Ram ook (of vooral) een goede psycholoog. Kees werd in het rapport 
gekenschetst als iemand met een ‘goed humeur’ die zich ‘over verdriete-
lijkheden des levens spoedig heen zet’. Zijn gevoelsleven was ‘doortin-
teld van opgewektheid en goed vertrouwen’ en zijn ‘algemene houding 
is joviaal, breed, openhartig, spoedig lichtpunten ziende en vrijmoe-
dig’. Problematisch in zijn karakter was echter zijn ‘verkapte persoon-
lijke eerzucht’. Kees wilde volgens Ram weliswaar ‘bescheiden zijn’, zijn 



139

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 139

‘onderbewuste houding van afwijzing’ tegenover iedereen die het niet 
met hem eens was, duidde op ‘verborgen, teruggedrongen gevoelens’ 
van eerzucht.
 Aan Betty werd een ‘bepaald gebrek aan initiatief ’ toegeschreven, 
waar echter een ‘grote kracht tot verwerken van inspiratie’ tegenover 
stond. Zij was ‘niet gemakkelijk in beweging te krijgen’, maar kon, een-
maal op gang gekomen, ‘met grote halsstarrigheid doorzetten’ en ging 
dan ‘graag tot uitersten’. Betty voelde zich ‘het meest opgewekt wanneer 
er wat te strijden’ viel. Maar de ‘grootste moeilijkheid’ in haar karakter 
was volgens Ram ‘het gevoel van persoonlijk niet genoeg te worden ge-
waardeerd’. Autocratische gevoelens ‘die geheel teruggedrongen wor-
den’ zouden bij haar een ‘spanning van onbevredigd zijn’ veroorzaken, 
waardoor zij zich ‘diep-in nooit echt gelukkig’ voelde. Ram waarschuw-
de het echtpaar voor ‘een soort exclusivisme dat zegt: iedereen mag bij 
ons komen, maar... wij komen liever nergens anders, want nergens is de 
sfeer zo goed als bij ons’.257

 In het Boschhuis viel intussen steeds minder te ‘halen’. De bezitloos-
heid van Kees en Betty leidde zelfs tot rechtszaken. Postbode en foto-
graaf Christoffel Rison (1885-1965) was in 1920 in het Broederschaps-
huis aangesteld als ‘huisbewaarder’. Na een tijdje had hij zijn vaste baan 
opgezegd onder toezegging van Kees en Betty dat zij ‘voor hem zouden 
zorgen’. Toen zij die belofte na 1922 niet meer gestand konden doen, 
dwong Rison hen via de rechter om nog tot 1951 bij te dragen aan zijn le-
vensonderhoud.258

 Door gebrek aan voedsel hadden de kinderen een zwakke gezondheid. 
Betty was ook regelmatig ziek. De driejarige Daniël at ‘niets meer’. Can-
dia werd begin 1924 uitbesteed aan de familie Ter Beek, Paula en Julia 
verbleven bij de Bosmans, en Helen en Emma bij de familie Van Don-
selaar.259 Candia herinnert zich als kind nooit fatsoenlijke kleding ge-
dragen te hebben. ‘Wij liepen in vodden,’ vertelde ze. De les uit haar 
jeugd was dat zij nergens aanspraak op kon maken. ‘Wij moesten altijd 
afwachten of wij van anderen iets kregen. Ik had altijd honger.’260 Toen 
Nelly op de vierde verjaardag van Candia geld stuurde om een cadeau 
voor haar te kopen, werd een deel daarvan gebruikt om sandalen aan te 
schaffen voor Emma, die deze ‘hard nodig’ had.261 Toen de tweejarige 
Theodora in oktober 1925 ziek werd, stuurde Nelly vanuit Alkmaar een 
‘mandje bananen’, waar Betty haar zeer dankbaar voor was.262 Psychisch 
werden de kinderen door de materiële gebreken, het komen en gaan van 
vreemden in huis en de voortdurende onrust en dreiging om hen heen 
ook belast. In het voorjaar van 1925 bezocht Helen een arts in Den Haag 
omdat zij, dertien jaar oud, last had van bedplassen. De arts, een zekere 
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dr. Dijkgraaf, keek vreemd op toen hij hoorde over de omstandigheden 
in het Boschhuis. Hij verzocht Chy, die Helen tijdens het consult bege-
leidde, om aan Kees door te geven dat hij ‘gek’ was.263 ‘Vanwege hun ide-
alisme,’ vertelde Candia later, ‘waren mijn ouders eigenlijk niet goed in 
staat om voor ons te zorgen. In de huidige tijd,’ meende ze, ‘zou jeugd-
zorg erbij gehaald zijn.’264

 In de loop van 1924 hadden Kees en Betty zich teruggetrokken op de 
eerste verdieping van het Boschhuis, om de begane grond vrij te maken 
voor een dakloos gezin met een baby en de inrichting van een openbare 
‘leeskamer’. Daar vestigden zich echter steeds vaker ‘ongenode gasten’, 
die vervolgens weigerden om te vertrekken.265 Betty voelde zich inmid-
dels moreel verplicht om iets te doen aan de geheimzinnige voedselpak-
ketten die altijd voor haar deur belandden. Ze vermoedde wel dat haar 
familie daar iets mee te maken had. ‘It sometimes happens,’ schreef ze 
op 25 september 1925 in een brief aan de Boeke Trust in Bournville, 
‘that people here in Holland sneeringly say, that our life is a farce; for 
they say we are still living from the interest of Bournville shares. Now 
we do not in fact know how we are living, since we have given up the use 
of money. But you will understand how much we hope there has been no 
truth in the above saying.’ Betty wilde zich niet bemoeien met de beste-
ding van het geld van de Trust, onderstreepte ze, maar ze hoopte wel dat 
de bestuurders zich realiseerden ‘how important it is to us that nothing 
of it, is spent on our behalf ’.266

 Kees werd nog steeds regelmatig gearresteerd. In mei 1926 haalde hij 
weer de krant toen hij tijdens een arrestatie weigerde mee te lopen. Toen 
de politie hem tijdens een preek op de Utrechtse Ganzenmarkt bij een 
schouder greep, voelde hij plotseling de noodzaak ‘niets te doen’. Dus 
ook geen voet uit te steken om zijn evenwicht te bewaren ‘met ’t gevolg 
dat ik om viel’.267 Zittend op de grond zette hij zijn preek voort, waarna 
de politie hem en Betty in een ‘handkar’ naar het politiebureau vervoer-
de en hun volgelingen ‘aan handen en voeten’ naar het bureau gesleept 
werden.268

 De afstand tussen Kees en zijn moeder leek inmiddels onoverbrug-
baar. Zelfs over de waarde van de Bijbel verschilde hij nu met haar van 
mening. Toen zijn moeder hem naar aanleiding van het incident op de 
Ganzenmarkt voorhield dat ‘Jezus gewoon meeliep’ toen hij gearres-
teerd werd, kwam hij met de verbluffende mededeling dat hij zich door 
Bijbelteksten niet meer liet leiden.269 Dit was een keerpunt. In 1918 had 
Kees boven de ingang van het Broederschapshuis nog het evangelie-
woord laten aanbrengen: ‘Jezus zeide tot zijn discipelen en tot de schare: 
Een is uw meester en gij zijt allen broeders.’270 Maar inmiddels had hij 
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geen ‘meester’ meer. Hij was tot de conclusie gekomen dat ‘het wezen 
van ons bestaan betrekkelijk is’. Een ‘innerlijke stem’ was nu nog zijn 
enige gids.271

 Het precieze moment van de omslag valt niet aan te wijzen. Geleide-
lijk aan was Kees overtuigd geraakt van de theosofische zienswijze dat 
er niet één waarheid was, maar dat het goddelijke schuilt in alle mense-
lijke pogingen om de waarheid te vinden. Als kind al, zo zou hij die ont-
wikkeling later analyseren, had hij het bestaan van een hel niet kunnen 
rijmen met de gedachte dat God ‘liefde’ was. De ‘drang van binnenuit’ 
was bij hem altijd sterker geweest dan de ontvankelijkheid voor predi-
king.272 Als jong volwassene was hij zich op de letterlijke tekst in de Bij-
bel gaan concentreren, maar dat was gekomen door ‘suggestieve invloed’ 
– Kees specificeerde niet van wie. Zo was hij ‘tijdelijk uit de koers’ van 
zijn ‘eigen ontwikkeling’ gedreven. Met ‘volle overtuiging’ had hij zich 
aan de getuigenis gegeven, die hij als een ‘heilige plicht’ beschouwd had. 
Maar vervolgens was de twijfel gekomen. Tijdens de Eerste Wereldoor-
log had Kees Engelse priesters tanks zien zegenen, hij had gehoord hoe 
in Engelse kerken om de vernietiging van de Duitsers gebeden werd, en 
in Duitse kerken om de vernietiging van de Engelsen.273 Kees’ poging 
om de christelijke leer tot in zijn uiterste consequentie door te voeren 
had uiteindelijk geleid tot de ondergraving ervan. De religie waar hij 
zich na de dood van zijn vader aan had vastgeklampt, was overwoekerd 
door de scepsis waarmee hij het ‘onzuivere’ aardse leven was gaan bekij-
ken. Als overheden niet deugden, hoe kon er dan een ‘Goddelijke over-
heid’ bestaan? Hoezeer Kees ‘ook geprobeerd had tot een andere gevolg-
trekking te komen’, de vaststelling dat de Bijbel niet de absolute waar-
heid verkondigde, was voor hem ‘onvermijdelijk’ geworden.274 Er was 
nooit een ‘begin van stof, energie, leven, geest’, verklaarde hij in 1928 
tijdens een voordracht in de Bilthovense Woudkapel, ‘evenmin als van 
den tijd’. God had ‘niet de wereld geschapen’, er was ‘geen eeuwige hel 
als geschilderd in de Bijbel’, en ‘het kwaad’ bestond alleen in subjectieve 
zin.275 
 De meeste mensen, schreef Kees aan zijn moeder, ‘zien de dingen 
vanuit hun gezichtskring, in plaats van ze kosmisch te beschouwen, als ’t 
ware vanuit het heelal gezien’. Nelly zou dit allemaal wel niet begrijpen, 
vermoedde hij. ‘Daarvoor leeft u jaar in, jaar uit, veel te veel in de gewo-
ne kringen van conventie en fatsoen.’276
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Tentenkamp

Tijdens een kampeervakantie in de zomer van 1926 barstte in het Bosch-
huis de bom. Stella Giesberts, de kinderverzorgster, was daar achterge-
bleven met baby Theodora en Daniël, die ziek was, terwijl Kees en Betty 
verderop met de andere kinderen kampeerden. Op een avond meldde 
Stella zich ‘wanhopig’ bij de tenten. De situatie in het Boschhuis was 
onhoudbaar geworden. De toeloop naar de openbare leeszaal was niet 
meer beheersbaar. Er zaten inmiddels ‘4 of 5 jongens’ en ook nog een ge-
zin uit Amsterdam. Niet alleen namen zij de leeszaal in beslag, ze namen 
ook ‘al het voedsel’ dat ze in huis konden vinden, inclusief de eieren die 
speciaal bestemd waren voor de kleine zieke Daniël.277 Volgens Kees en 
Betty waren er nu nog maar twee mogelijkheden: de politie erbij halen, 
of zich ‘terugtrekken’ uit het Boschhuis.278

 Ze kozen voor het laatste. Ze hadden toch al vaker het gevoel gehad 
‘dat ze niet voor altijd in het Boschhuis konden blijven’, schreef Betty 
aan Nelly. Het was eigenlijk ‘veel te groot’.279 De vijandigheid die in het 
Boschhuis was ontstaan, kon Betty bovendien goed begrijpen. Kees, zij 
en de kinderen hadden ondanks het feit dat zij geen geld gebruikten, im-
mers wel altijd te eten gehad. En zelfs als anderen bij hen ‘dingen weg 
namen’ leden zij, dankzij de speciale zorg van hun vrienden, ‘nooit echt 
honger’. Dat mensen daardoor ‘verbitterd’ raakten, vond Betty goed 
voorstelbaar en om de wrevel weg te nemen konden zij dus maar beter 
vertrekken.280 Kees en Betty kregen tijdelijk onderdak in het huis van 
Ina Prins in Soesterberg. Aanvankelijk wilden ze hun tenten opzetten in 
de achtertuin van Chy. Zij had dit zelf voorgesteld. Ze zouden in haar 
keuken mogen koken, wat het kamperen volgens Betty ‘zoveel makkelij-
ker’ zou maken.281 Maar het werd uiteindelijk kamp De Pan, een heide- 
en bosgebied aan de rand van Bilthoven dat tegenwoordig Golfclub De 
Biltsche Duinen heet.
 In een ‘dennenbosch temidden van heerlijke open stukken hei en wit 
zand met enkele berkjes’282 streek het gezin neer in vier oude legerten-
ten: twee grote ronde met een houten vloer en twee kleinere. In de gro-
te tenten werd door Kees, Betty en de kinderen geslapen, gekookt en 
gegeten. Baby Theodora sliep in een kinderledikantje, de rest van het 
gezin op matrassen. De kinderen richtten in de tent allemaal hun ‘ei-
gen hoekje’ in. Ze hadden hun marmotjes en krielkippen ook meegeno-
men, zodat in het ledikant van baby Theodora zo nu en dan een ei werd 
aangetroffen. In de kleinere tenten sliepen Stella Giesberts en vrienden 
Martha van Noppen en Jaap van Rechteren. Dankzij een pomp die zij 
in de grond hadden geslagen, hadden ze ‘overvloedig en helder water’, 



143

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 143

wat volgens Kees een ‘heerlijkheid’ was. Met hulp van Jaap en Mart-
ha was alles ‘practisch en prettig ingericht’. De bakker en de melkboer 
kwamen ‘aan de tent’ en mevrouw Bosman had aan Betty gevraagd of 
zij de kinderen iedere zaterdagmiddag ‘in haar badkamer een warm bad 
wou komen geven’. Zo marcheerde de familie ieder weekend ‘in twee 
partijen daarheen met hun schoone kleeren, net als naar een badinrich-
ting’.283 De kinderen gingen ’s ochtends naar de Bilthovense Montesso-
rischool, wat ongeveer een half uur lopen was. Theodora moest achter 
op de fiets, want zij had ‘geen schoenen’.284 Betty en Stella hadden het 
intussen druk met bedden en lakens luchten, tenten opruimen, koken en 
wassen.285 Kees voelde zich bevrijd en gelukkig zo midden in de natuur 
en ook Betty sprak in haar memoires van ‘een bijna idyllisch leven’ in het 
tentenkamp.286

 Met het besluit van Kees en Betty om in tenten te gaan wonen moet 
Nelly het volstrekt oneens geweest zijn, maar discussie hierover bleef in 
haar correspondentie met hen uit. De standpunten waren nu inmiddels 
wel bekend en er werd vooral geprobeerd om een modus vivendi te vin-
den. Kees nodigde zijn moeder bijvoorbeeld hartelijk uit om ‘alle gerie-
felijkheden’ in het tentenkamp eens zelf te komen ‘inspecteren’.287 Nelly 
nam die uitnodiging aan, al waarschuwde Kees haar dat zij voor haar be-
zoek wel een mooie dag moest uitkiezen. Anders zou het ‘te koud’ zijn.288 
Betty verzekerde haar dat ze de dingen ‘behoorlijk goed voor elkaar had-
den’, al was zij zich wel terdege bewust van de scepsis van haar schoon-
moeder. Zo vroeg ze voorzichtig aan Nelly of zij het ‘niet erg’ zou vinden 
als zij en Kees open sandalen zouden dragen als ze bij haar in Alkmaar 
op bezoek kwamen.289

 Kees en Betty werden in hun tenten opnieuw lastiggevallen door de 
‘nachtelijke bezoekers van het Boschhuis’, die hun weerloosheidsideaal 
nog altijd beschouwden als een uitnodiging om hen te bestelen. Toen 
Jaap van Rechteren op een nacht twee dieven betrapte, kreeg hij ‘een 
paar klappen met een gummiknuppel’.290 Kees werd bestolen van on-
dergoed en shirts, waarna Betty aan Nelly schreef dat de vervanging 
hiervan een mooi cadeau voor zijn verjaardag zou zijn. Net als pyjama’s, 
collars, zakdoeken en wollen sokken. Hij heeft dit allemaal echt ‘hard 
nodig!’, schreef ze.291 In het Boschhuis was het intussen gedaan met 
de openheid. De situatie met de ‘gasten’ liep daar zo uit de hand dat 
het huis in september 1926 door de politie met prikkeldraad werd afge-
zet.292

 Toen de winter kwam, werd de situatie in de tenten minder idyllisch. 
Het werd ijskoud. Van nachtelijke bosexcursies waarbij met de kinderen 
naar de heldere sterrenhemel gestaard werd terwijl Kees’ goede vriend 
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Carl Lawaetz over de wonderen van het heelal vertelde, kon in de snij-
dende wind en kletterende regen geen sprake meer zijn. Op een foto die 
eind november 1926 werd gemaakt voor een felicitatiekaart aan oma in 
Alkmaar, zien de kinderen er uitgeput uit. Met gekromde schoudertjes 
en ernstige blik kijken ze in de camera.293 De kinderen werden ziek, en 
de tweejarige Theodora zelfs zo ernstig dat zij met een middenooront-
steking moest worden opgenomen in het Diaconessenhuis. Betty be-
sloot haar niet te bezoeken, omdat ze vreesde dat ze dan moeite zou 
krijgen met afscheid nemen. Chy ging wel elke dag. Toen Kees op een 
dag met haar meeging, constateerde hij dat Theodora lag ‘weg te kwij-
nen’. Ze was volgens hem ‘zo stil, nauwelijks iets opmerkend en alleen 
maar rustig haar tranen wegvegend met haar zakdoek’ dat hij het niet 
meer aan kon zien. Daarop besloot Betty naar het ziekenhuis te gaan, 
waar ze samen met Theodora op een kamer mocht liggen. Maar terwijl 
Theodora langzamerhand weer liedjes begon te zingen, kreeg Daniël 
plotseling 39,7 graden koorts. De arts stond niet toe dat Theodora te-
rugging naar de koude tent, waarop werd besloten dat zij dan maar uit 
logeren moest. Daniël bleek de mazelen te hebben en in januari hadden 
alle kinderen griep met hoge koorts. Eind januari sprak Betty in een 
brief aan Nelly van een ‘regelrecht ziekenhuis’ in het tentenkamp. Kees 
kreeg een abces in zijn oor, werd doof en had kiespijn. De familie sleep-
te zich door de winter heen. In maart 1927 waren er volgens Kees nog 
steeds ‘aanhoudend griepjes’. De een na de ander had last van ‘ooront-
steking, oogontsteking, braken, hoesten’, en Stella had een peesontste-
king. Volgens Kees was het ‘iederen dag een verrassing [...] welke nieu-
we combinatie van verschijnselen zich openbaren zou’.294

 Begin mei kondigde Betty aan dat zij in verwachting was van haar 
achtste kind.295 Maar nog altijd maakte zij noch Kees aanstalten om iets 
aan hun situatie te veranderen. Mogelijk was het Nelly die bij Betty’s fa-
milie in Engeland de noodklok luidde over de omstandigheden in kamp 
De Pan. Een ongedateerd briefje van Betty dat in het archief is opge-
borgen tussen de correspondentie met het tentenkamp, wijst in die rich-
ting. Op dit briefje geeft Betty aan Nelly het adres door van Barrow en 
zijn vrouw Geraldine Cadbury in Engeland.296 Toen de zomer van 1927 
voorbij was en een nieuwe winter zich aandiende, kondigden Barrow en 
Geraldine plotseling aan dat zij op bezoek wilden komen. De eerste keer 
dat zij naar Bilthoven waren gekomen, waren zij ontvangen in een huis 
dat in opdracht van de belastingdienst juist was leeggehaald. Nu wa-
ren matrassen voor hen opgemaakt in een tent. ‘Zonder kritiek te uiten’ 
deelden Barrow en Geraldine volgens Betty enkele dagen in het kample-
ven. Maar ze gingen niet terug naar Engeland voordat zij het gezin in 
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een normale woning hadden ondergebracht. Barrow huurde een van de 
arbeiderswoningen aan de nabijgelegen Koekoekslaan, die door Kees 
met de uba enkele jaren eerder zelf gebouwd waren.297 Hij en zijn vrouw 
hielpen Kees en Betty om hun spullen te verhuizen. Na de tenten was de 
arbeiderswoning volgens Betty net ‘een paleis’. De kinderen begonnen 
op zolder onmiddellijk met het inrichten van ‘hun hoekjes’. De ‘milde 
houding’ waarmee Barrow en Geraldine de zaken hadden aangepakt, liet 
een ‘blijvende indruk’ achter.298

 Als wegbereiders van een nieuwe wereldgemeenschap hadden Kees 
en Betty weinig succes gehad. Hun idealen hadden hen in conflicten ge-
stort die zij niet hadden weten op te lossen. Hun absolutisme had hen 
steeds verder geïsoleerd van de wereld die zij wilden veranderen. Het 
nastreven van een zuivere christelijke wereld had de gezondheid van 
hun eigen kinderen in gevaar gebracht. Het was dankzij ingrijpen van 
Betty’s broer Barrow dat het door ziekte verzwakte gezin na anderhalf 
jaar weer op adem kon komen. Veel langer had het kamperen niet moe-
ten duren, want toen Betty op 10 december 1927 beviel van haar acht-
ste kind, Marian (‘Maja’), bleek ze een ernstige nierbekkenontsteking te 
hebben.299 Veel tijd om eventuele gevoelens van loutering op zich te la-
ten inwerken, was er echter niet. Er waren alweer nieuwe plannen. Al in 
het Boschhuis, een half jaar voor vertrek naar het tentenkamp, had Kees 
daarop zitten broeden. Moe van alle conflicten was hij zich langzamer-
hand gaan realiseren dat wereldhervorming van onderaf moest komen. 
Zijn ‘smartelijke ervaringen’ hadden hem doen inzien dat ‘voor gemeen-
schapsleven een zekere ontwikkelingsgang’ nodig was. Met volwassenen 
die in de ‘oude maatschappij’ opgegroeid waren, kon niet ‘zomaar een 
nieuwe samenleving’ worden opgebouwd.300 Kees wilde ‘een schooltje’ 
beginnen.


