
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De geest in dit huis is liefderijk: het leven en De Werkplaats van Kees Boeke
(1884-1966)

Hooghiemstra, D.A.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hooghiemstra, D. A. (2013). De geest in dit huis is liefderijk: het leven en De Werkplaats van
Kees Boeke (1884-1966). [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-geest-in-dit-huis-is-liefderijk-het-leven-en-de-werkplaats-van-kees-boeke-18841966(22f56fc5-32c4-482a-9678-eedce4546305).html


146

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 146

4. De eerste tien jaar van De Werkplaats

Een ‘paedagogisch experiment’

Kees had altijd al gedacht dat zijn werk ‘uiteindelijk op opvoeding en 
onderwijs zou uitloopen’. Toch ontstond De Werkplaats volgens hem 
‘feitelijk toevallig’.1 De nieuwe regel dat schoolgeld voortaan via de be-
lasting geïnd werd, had hem in het najaar van 1926 gedwongen om zijn 
kinderen van school te halen. Voortaan kregen ze privéles van hun vroe-
gere montessori-juf Mies van der Es, die tijdelijk in huis woonde bij 
Chy. Vanuit het tentenkamp liepen Helen, Emma, Paula en Julia dage-
lijks naar haar toe. Toen Mies eind 1926 naar Soest verhuisde, nam Kees 
het lesgeven van haar over. Onderwijzen was niet zijn roeping, maar na 
alle fiasco’s in de volwassen wereld leek het werken met kinderen nog 
de enige manier om zijn ‘heilige’ doel te verwezenlijken. De mensen-
gemeenschap die hij voor ogen had, moest van de grond af opgebouwd 
worden.
 In het voorjaar van 1927 kwam het bericht dat ‘een partij die niet 
nader genoemd wil worden’ bereid was om ‘een lokaaltje’ te bou-
wen.2 Kort daarna onthulde Kees aan zijn moeder de naam van de 
gulle gever: Wilhelmina Bosman. Kees noemde dat voorjaar voor het 
eerst twee namen voor het schooltje: de ‘Werkplaats’ of de ‘leerplaats’.3 
Aanvankelijk waren er maar vier kinderen: Helen, Emma, Paula en 
Julia, maar al snel sloot Chy’s dochter, Betty Kerdijk, zich aan en na 
enkele maanden kwam de dochter van Kees’ vriendin Ina Prins-Mac 
Donald, Sonja, er ook bij. Nadat Chy in de zomer van 1927 verhuisde 
naar een andere Bilthovense villa, De Drie Berken, werd het leerlin-
genaantal verdubbeld en vanaf 1927 nam de school met twintig kinde-
ren de hele benedenverdieping in beslag.4

 Door een ‘eigenaardige samenloop’,5 zoals Kees het zelf noemde, 
stond hij plotseling voor de klas. Hij had vaak voordrachten gehouden 
over opvoeding. Maar de laatste jaren was hij vanwege zijn weigering om 
paspoort, trein of geld te gebruiken niet meer in staat geweest om confe-
renties te bezoeken. Hij las bovendien zelden een boek en was op het ge-
bied van didactiek een leek. Het was, in de woorden van Von der Dunk, 
‘niet de opvoedkundige die De Werkplaats in het leven riep, het was De 
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Werkplaats die, door toevallige omstandigheden ontstaan, de opvoed-
kundige in ’t leven riep’.6

 Op de eerste schooldag in het huis van Chy was er niet meer dan een 
‘schrift en een pennenhouder’. ‘Daddy deed maar wat’, volgens zijn 
dochter Candia.7 Kees gaf toe ‘helemaal vergeten’ te zijn wat kinderen 
op de lagere school ‘eigenlijk leren’, en was bang dat hij een ‘een heel 
vak’ eenvoudig zou vergeten.8 Hij leende een paar programma’s van la-
gere en middelbare scholen en legde de namen van de schoolvakken ‘op 
losse kaartjes’ voor zich. Hij voegde daar vakken aan toe die hem belang-
rijk leken, en begon de kaartjes te rangschikken. Zo ontstond gaandeweg 
een indeling in ‘vakgroepen’ die correspondeerden met een ‘belangstel-
lingssfeer’. Kees kapte ‘telkens zijn eigen weg door het struikgewas van 
het leven’.9 Dat was niet alleen een karaktertrek, maar ook een filosofi-
sche overtuiging van hem. Niet de theorie, maar de daad was belangrijk. 
Kees leefde liever als Jezus zonder de Bijbel te kennen, dan als schrift-
geleerde die bedelaars de deur wees. Het weggeven van Betty’s kapitaal 
was van deze ‘ideologie van de daad’, de verregaandste consequentie ge-
weest.
 Voor zijn wereldbeschouwing had Kees nooit een naam gevonden, 
maar met zijn school, die hijzelf een ‘paedagogisch experiment’ noemde, 
kreeg hij de kans om te laten zien wat hij geloofde. Zijn ‘doenersfilosofie’ 
rechtvaardigde het feit dat hij als relatieve leek een school begon. Hier 
zou de theorie niet voor de praktijk gaan. Hier zou de spontane ont-
dekking voorrang krijgen. Dit wás een spontane ontdekking. Een kind 
moest op school niet in een tevoren gekleide mal geperst worden, maar 
worden ‘geholpen om te worden wie hij is’.10

 De praktijk had Kees altijd meer geboeid dan de theorie. Bij zijn po-
ging om te promoveren in de natuurkunde was dat hem misschien wel 
opgebroken. ‘Handwerk’ deed niet onder voor ‘hoofdwerk’ en dat reke-
nen in het reguliere onderwijs werd beschouwd als superieur aan bij-
voorbeeld tekenen, was volgens Kees een ‘absurde fout in het denken’. 
Vuilnismannen waren voor de volksgezondheid net zo belangrijk als me-
dici, en een pianoconcert was zonder pianobouwer niet mogelijk.11

 Kees’ vader had hem van het belang van praktisch onderzoek ook 
doordrongen. Zonder empirische proefnemingen kwam de natuurwe-
tenschap niet verder en zonder praktische toepassing was zij nutteloos. 
Voor het eigenaardige moest in het schoolcurriculum ruimte komen. 
Ook in de dagelijkse organisatie van de school moest de praktijk vóór het 
systeem gaan. Regels, vond Kees, moesten ‘achtergesteld’ worden ‘bij de 
gebleken behoeften’. Hij wilde wachten ‘tot een moeilijkheid was ont-
staan’ alvorens maatregelen te treffen. Hij liet de zaken naar eigen zeg-
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gen soms expres uit de hand lopen, in de hoop dat de werkers dan zelf 
met een oplossing kwamen.12

 Alles draaide op De Werkplaats om eigen verantwoordelijkheid: zowel 
bij het leren als bij het gebruiken van schoolmaterialen en het samenle-
ven in de school. Kees liet huishoudelijke taken door de kinderen zelf 
verdelen. Had iemand een taak aanvaard, dan had hij als het ware een 
contract om die goed uit te voeren en betekende het verzaken ervan dat 
hij de gemeenschap in de steek liet. ‘Als de vloer niet geregeld het afge-
sproken aantal keren per week met was geboend is, of de kamer is stoffig 
geworden, dan zal de gemeenschap dit gemerkt hebben en weigeren de-
ze nalatigheid te laten passeren,’ aldus Kees. ‘Contrôle van de gemeen-
schap op de enkeling’ noemde hij dit.13 Tijdens de wekelijkse bespre-
king van werkers en medewerkers die Kees vanaf februari 1928 invoer-
de, werd de uitvoering van de taken doorgenomen. Als de groep vond 
dat iemand zijn taak niet goed vervuld had, kreeg hij of zij deze net zo 
lang opnieuw toebedeeld tot iedereen tevreden was. Het opwinden van 
de klok en het luiden van de bel kwamen op 1 september 1928 in handen 
van werker Willy Wüst. Kleuter Daniël Boeke werd benoemd tot ‘prul-
lenmandleger’ en Boeg Borgerhoff moest ‘zorgen voor het timmerge-
reedschap’.14 Begin 1929 werd besloten om ’s middags voortaan samen 
een vegetarisch ‘warm hapje’ te koken.15

 Leerlingen heetten ‘werkers’, leerkrachten ‘medewerkers’, en beiden 
tutoyeerden elkaar. Besluiten werden in onderling overleg genomen. In 
een tijd dat de leraar de status van heilige niet zo ver ontweek, was die 
opzet revolutionair. Maar orde was in Kees en Betty’s samenleving es-
sentieel. Werkers werden opgeleid in vrijheid, maar tevens in ‘de kunst 
van gemeenschappelijk leven’.16 En die kunst was aan strenge, zij het met 
het blote oog niet altijd even zichtbare regels gebonden. Ieder individu, 
hoe klein ook, was verantwoordelijk voor het geheel. Dat medewerkers 
zich niet als autoriteit gedroegen, dat regels gaandeweg gemaakt werden 
en ook weer herroepen als dat nodig bleek, en dat de werkers vrij waren 
in de keuze van hun vakken, betekende niet dat ze maar wat aan kon-
den rommelen. Niemand beval de kinderen aan het werk te gaan, maar 
de grondgedachte was wel dat de gemeenschap bezig moest zijn. ‘Een 
mensch heeft arbeid evenzeer noodig als lucht, water en voedsel,’ vond 
Kees. ‘Hij moet geregeld flink hard werken, wil hij gelukkig zijn.’17

 Persoonlijke vrijheid was belangrijk, maar ondergeschikt aan verant-
woordelijkheid voor de gemeenschap. Kinderen die schreeuwden, elkaar 
sloegen of niet hulpvaardig waren, overtraden geen regels maar schaad-
den de gemeenschap. Het waren dan niet de medewerkers die hen be-
straften, maar de zogenoemde bespreking van werkers en medewerkers 
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samen, die de problemen aan de kaak stelde. Als werkers bij herhaling in 
de fout gingen, kwam dat aan de orde in de zogeheten ronde, waar geza-
menlijk een oplossing gezocht werd.
 Cijfers bestonden niet. Werkers en medewerkers maakten samen 
een beoordeling. Maar dit maakte het uiteindelijke vonnis niet minder 
zwaar. Juist het feit dat de hele gemeenschap, die in het begin ook nog 
voor een groot deel uit familieleden bestond, zich over iemand uitsprak, 
kon hard aankomen. Zo kreeg de zevenjarige Candia Boeke begin april 
1928 te verwerken dat haar ‘getoonde gemeenschapszin’ volgens het to-
tale aantal punten dat haar zusters, haar vader en de overige werkers en 
medewerkers haar gaven, ‘op ’t kantje’ was, terwijl haar oudere zusters 
Helen en Emma een ‘zeer goed’ en een ‘goed’ scoorden.18

 Een journalist van het Algemeen Handelsblad kwam in de zomer van 
1927 enthousiast terug van een bezoek aan het ‘schooltje’. Eindelijk een 
alternatief voor de leerfabriek waar kinderen in rijen opgesteld verveeld 
woordjes opdreunden! Hier werd met behulp van originele hulpmidde-
len geleerd om zélf te werken. De poging van Kees om ‘nieuwe wegen 
te vinden’, verdiende volgens de krant ‘in alle opzichten belangstelling 
en waardeering’. Veel verkeerde weliswaar nog ‘in embryonale toestand’, 
maar ‘het mooiste en meest treffende’ was toch wel ‘het idealisme van de 
heer Boeke zelf ’.19

 Sinds de start van zijn school was Kees aan de slag gegaan om leer-
middelen te maken die het zelfstandig werken vergemakkelijkten. De 
journalist van het Handelsblad trof de kinderen aan terwijl ze gebo-
gen zaten over glazen platen die met talkpoeder beschrijfbaar gemaakt 
waren. Een werkvel werd onder de glazen plaat geschoven, waarna de 
kinderen hun antwoorden invulden op de plaat. Daarna werd een ant-
woordvel tussen de glasplaat geschoven, zodat zij hun werk zelf kon-
den controleren. De kinderen die ‘volkomen vrij in het gebruik van hun 
tijd’, waren, vulden op een ‘werkstaat’ in wat zij wanneer gedaan had-
den. Aan het eind van de week werden de tijden bij elkaar opgeteld, 
waarna deze grafisch verwerkt werden op een trimesterkaart. Zo werd 
in één oogopslag duidelijk aan welke vakken te weinig tijd was besteed.20 
Maar aan de nieuwe onderwijsmethode, zo waarschuwde het Handels-
blad, kleefden ook gevaren. Kees mocht dan beweren dat sjoemelen met 
tijdboekhouding ‘door een enkel vermanend woord’ gestopt kon wor-
den, wie wist hoe kinderen werkelijk in elkaar zitten, had daarbij volgens 
de krant zo zijn twijfels.21

 Het was inderdaad de vraag wat de twintig kinderen van zeven tot ze-
ventien jaar die allemaal door elkaar werden onderwezen door onbetaal-
de en veelal ongediplomeerde leerkrachten, in de kamers van villa De 
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Drie Berken precies leerden. Het verloop onder het personeel was groot, 
waardoor de ‘zelfwerkzaamheid’ behalve een streven ook vaak noodzaak 
was. Uit de notulen van de besprekingen blijkt dat begin februari 1928 
het rooster nog allesbehalve vastlag, terwijl het schooltje toch al meer 
dan een jaar bestond. ‘Handenarbeid op dinsdagmiddag, spel op woens-
dagmiddag, aardrijkskunde op donderdagmiddag, sterrenkunde op za-
terdag, geschiedenis op woensdagochtend, orkestje om de veertien da-
gen,’ werd op 6 februari 1928 genoteerd.22

 Kees gaf in mei 1929 in een brief aan zijn moeder toe dat het ‘een 
hele inspanning’ was om ‘al de kinderen van zoo verschillende leeftij-
den rustig aan het werk te doen blijven en onderwijl lessen te geven nu 
en dan’.23 Bevlogenheid was een sterke, maar geen constante brandstof. 
Leerkrachten dienden zich enthousiast aan, maar verdwenen vaak ook 
snel weer. Tegenover de regelmatige wisseling van het onderwijsperso-
neel stond dat doorgaans veel hulp aanwezig was. In 1926 werden zes 
werkers bijgestaan door maar liefst zes medewerkers en toen het leerlin-
genaantal in 1929 was gegroeid tot dertig, hadden de kinderen nog altijd 
rond de vijftien vaak zeer bevlogen volwassenen tot hun beschikking.24

 Kees maakte geen gebruik van het recht op staatssubsidie dat sinds 
1917 voor ‘bijzondere’ scholen (grond)wettelijk geregeld was. Met de 
overheid wilde hij nog steeds niets te maken hebben. Hij kon zijn me-
dewerkers dus niet betalen. Maar het gevoel onder gelijkgestemden te 
zijn, onder mensen die de oude burgerlijke maatschappij wilden vervan-
gen voor een rechtvaardiger en vooral ook vrijere samenleving, die von-
den dat kunst niet onderdeed voor wetenschap, en het hoofd niet voor 
het hart, compenseerde het ontbreken van een bezoldiging. Ina Prins, 
tevens oprichtster van het Genootschap Nederland Nieuw-Rusland, 
kwam in februari 1928 staatsinrichting en geschiedenis geven.25 Hen-
riëtte Heimans, in 1925 gepromoveerd op een ‘psychografie’ van ko-
ning-stadhouder Willem iii, volgde haar op in 1930.26 Architect Frans 
Röntgen gaf boetseer- en tekenles en zijn vader Julius gaf muziekles. De 
wis- en natuurkundeles was een tijdje in handen van de tolstojaanse we-
tenschapshistoricus Henri Naber, tevens uitvinder van een tot muziek-
instrument omgebouwde sirene.27 Kees vond dat het ‘onder de omstan-
digheden vrij goed’ ging, vooral ook dankzij zijn oudste vier dochters, 
die vaak ‘eenige kleintjes voorthielpen’.28 Voor de school was in ieder 
geval steeds meer belangstelling, want Chy werd door het toenemende 
aantal leerlingen ‘steeds verder uit haar huis gejaagd’.29
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Terug in Bilthoven-Noord

De Werkplaats was niet alleen ideologisch maar ook praktisch een uit-
komst voor Kees. Na het tentenkamp was hij op de Koekoekslaan welis-
waar in een ‘paleis’ beland, in de arbeiderswijk, die ‘het jodendom’ ge-
noemd werd, heerste toch niet dezelfde sfeer als onder de villabewoners 
aan de andere kant van het spoor. Kees’ zoon Daniël beschreef later in 
zijn memoires de gevechten met ratten en honden die de bewoners er 
organiseerden. Op een omheinde zandplaats hadden bloedige slachtpar-
tijen plaats. De buurtbewoners klapten en joelden. Kees kon het niet 
aanzien. ‘Lieve mensen, wat zijn jullie aan het doen?’ had hij op een dag 
geroepen. ‘Waarom lachen jullie als zij sterven?’30 Kees en Betty voel-
den zich in de wijk niet thuis. Toen Wilhelmina Bosman in het voor-
jaar van 1927 opperde om een schoolgebouw te financieren, bood dat in 
meerdere opzichten een uitweg. Zelf wilde Kees nog steeds geen geld 
gebruiken, maar meewerken aan een maatschappelijk project, dat wil-
de hij wel. Na ‘lang nadenken’ besloot hij mee te doen, ‘als anderen zo-
iets opzetten’.31 Chy zou het geld aannemen en de Boeke Trust zou naast 
het schoolgebouw nog twee huizen bouwen, een voor de leiders van de 
school (Kees en Betty) en een voor de administratie (Chy). De moeder 
van Kees droeg ook nog iets bij. 32

 Toen voor het bouwproject in de loop van 1927 een geschikte plek ge-
zocht moest worden, viel Kees’ oog op een mooie, bosrijke plek aan de 
Frans Halslaan in Bilthoven-Noord. ‘Het is alles te mooi en te heerlijk,’ 
schreef hij vlak na de verhuizing aan zijn moeder, ‘maar ter wille van de 
kinderen hebben we ’t geaccepteerd.’33 Bezwaren tegen de kapitalisti-
sche orde hadden hem vier jaar eerder genoodzaakt om uit deze buurt 
te vertrekken. Maar nu keerde hij met nieuwe moed terug, overigens 
zonder water bij de wijn van zijn oude standpunten te doen. In zijn bro-
chure Juliana die hij rond de achttiende verjaardag van de kroonprin-
ses (dus vermoedelijk in 1927) uitbracht, sprak hij openlijk de wens uit 
‘dat zij nooit op den troon zal komen’.34 In oktober 1928 hield hij in de 
Bilthovense Woudkapel een vlammende speech over ‘het systeem van de 
staat’ en over hoe kapitalisme, bezit, autoriteit en macht samen een euvel 
verband vormden. Betty stelde haar schoonmoeder gerust dat Kees zich 
alleen had uitgesproken tegen ‘het systeem zelf ’ en niet tegen de perso-
nen ‘die erin verstrikt’ geraakt waren.35

 Het bericht dat de vergunning voor het nieuwe schoolgebouw was 
verleend, werd in juli 1928 in villa De Drie Berken met gejuich ontvan-
gen.36 Ook de burgemeester stond er volgens Kees ‘sympathiek tegen-
over’,37 al waren de problemen met de staat nog niet opgelost. Kees’ on-
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derwijsexperiment was tot dusver gedoogd, maar de inspectie eiste wel 
dat er een officieel schoolhoofd werd aangewezen. Dat had De Werk-
plaats niet; Kees en Betty geloofden immers in groepsbestuur. De boe-
tes die als gevolg hiervan werden opgelegd – en niet betaald – leidden er 
in september 1928 toe dat Kees weer naar de gevangenis moest, terwijl, 
zo schreef Betty gekweld naar Alkmaar, hij toch al griep had en ‘koort-
sig’ was. Tot overmaat van ramp werd een week later ook mevrouw Bos-
man nog gearresteerd, wegens het ‘niet invullen van een belastingbil-
jet’.38 Eind november belandde Kees opnieuw in de gevangenis, op de 
verjaardag van zijn zoon Daniël nog wel, maar dit zou volgens Betty echt 
de laatste keer zijn, want mejuffrouw Wolswijk had zich inmiddels opge-
geven als hoofd van de school (‘schijnhoofd’ volgens Kees).39

 Na jaren van principiële terugtrekking ging de deur naar de wereld 
in de loop van 1929 weer langzaam open. Na het aantreden van een La-
bourregering in Engeland werd Kees’ verbanning ongedaan gemaakt en 
Betty’s familie deed er alles aan om haar en Kees aan wal te krijgen voor 
een bezoek, zónder paspoort. De lobby had succes. In een lange brief 
meldden de Engelse autoriteiten aan hun Nederlandse collega’s die zo-
mer dat ‘de heer Boeke waarschijnlijk zal weigeren om een visum aan te 
vragen’, maar dat dit door de vingers gezien moest worden. Op de te-
rugweg zou een Nederlands visum nodig zijn, ‘maar de heer Boeke zal 
ook dat weigeren aan te vragen’, zodat ook daar een oogje dichtgekne-
pen moest worden.40 Kees en Betty kwamen begin september zonder pa-
pieren Engeland binnen. Op de landingskaart vulden zij ‘nationaliteit: 
geen’ in, met daarbij de verklaring ‘dat wij ons tot geen natie wenschen 
te rekenen’. De grenswachten lieten hen goedmoedig passeren.41 Kees 
vond het ‘heerlijk’ om te zien dat zijn principiële houding zulke ‘warm 
menschelijke gevoelens’ opriep, schreef hij aan zijn moeder. ‘Oh are you 
that gentleman,’ had een grenswacht gevraagd, ‘that’s a very fine idea of 
yours.’ Vlak voor de boot vertrok, had hij Kees nog een briefje in de hand 
gedrukt met zijn naam en adres erop. ‘If you want to come again at any 
time,’ had hij gezegd, ‘just let me know.’ Kees beschouwde het warme 
onthaal als een overwinning van zijn ‘gemeenschap’ op de staat, niet als 
een succesvolle interventie van zijn kapitaalkrachtige schoonfamilie. De 
mensen waren volgens Kees altijd ‘zo dankbaar als ze iemand ontmoeten 
die vrij is’. Het gezin Boeke werd in Bournville hartelijk ontvangen en 
na een aantal bijeenkomsten begrepen de arbeiders van Cadbury volgens 
Kees ‘zoveel beter wat ons drijft’.42

 Voor de bewoners van Bilthoven-Noord bleef het feit dat Kees en 
Betty weer terug in hun midden waren, intussen niet onopgemerkt. In 
het voorjaar van 1929 vonden ze een circulaire in hun brievenbus waarin 
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Kees meldde dat hij de laatste jaren bezig geweest was ‘met werk voor de 
kinderen, n.l. hun opvoeding en onderwijs’, en dat hij voor de inrichting 
van zijn nieuwe school nu van alles nodig had: stoelen, tafeltjes, gordij-
nen, linoleum en ‘materialen voor de bestrating voor het gebouw, opdat 
de kinderen zooveel mogelijk buiten kunnen werken’. Hij verzocht men-
sen om spullen die zij toch wilden weggooien, bij hem af te geven.43 Al 
snel stroomden de giften binnen. Zes eikenhouten stoelen, een ijzeren 
werktafel, wollen stalen, karton en een autoped vormden in mei 1929 de 
eerste oogst. De heer Visman deed drie harken cadeau en mevrouw Hen-
driks schonk tien dweilen. De heer Dolman gaf geschiedenisboeken, de 
heer Smitt twee tafels en drie stoelen, mevrouw Ketting-Nijgh schonk 
een metronoom en Mien Röntgen gaf ‘voorwerpen voor het museum’.44 
De kinderen schreven zelf bedankbriefjes aan de gevers en omdat zo 
vaak bedankt moest worden, werd dit al snel een van de vaste taken die 
maandelijks verdeeld werd. Soms maakten ze er een heel werkstuk van: 
eind januari 1930 maakten de vier oudste werkers een tekening van mu-
sicerende engeltjes voor Julius Röntgen, om hem te bedanken voor zijn 
Werkplaatssuite.45

 In mei 1929 waren de woonhuizen klaar en in juli konden Kees en 
Betty verhuizen. Het ontwerp van de school was gemaakt door Frants 
Röntgen, die eerder het naburige huis van zijn ouders, Gaudeamus, had 
ontworpen. De Werkplaats en de twee woonhuizen waren een van zijn 
eerste opdrachten als zelfstandig architect. De nog wat onervaren Frants 
ging volgens Kees te werk ‘volgens mijn aanwijzingen wat opzet en in-
deling betreft’.46 Het ontwerp weerspiegelde het ideale universum van 
Kees: open maar intiem, eenvoudig, licht en overzichtelijk. Frants ont-
wierp ook tafels en stoeltjes, die hij in de zomer van 1928 samen met de 
kinderen in elkaar timmerde.47

 Het gebouw miste het ‘grootse en officiële’ dat Kees bij de meeste 
scholen zo ‘beklemmend’ vond. Het bestond uit veel kleine lokaaltjes, 
want kinderen zaten volgens Kees graag in kleine ruimtes en verstopten 
zich, als ze even de kans kregen, het liefst met een boekje onder een tafel 
of in een kast.48 Het gebouw kreeg de vorm van een kwart cirkel en had 
een waaiervormige kamerindeling. In het midden, op de bovenste ver-
dieping, was een rond torenkamertje met glazen wanden van waaruit alle 
lokalen bekeken konden worden. ‘Leider’ stond bij dit kamertje in de le-
genda van de bouwtekening.49 Kees vond het prettig om vanuit zijn uit-
kijkpost alles in de gaten te houden, schreef hij later in zijn boek Kinder-
gemeenschap. Dat strookte eigenlijk niet met zijn idee dat kinderen zich 
in hun eigen hoekjes moesten kunnen verstoppen, maar het was niet de 
bedoeling om te ‘spionneren’, onderstreepte hij. Kees wilde de kinderen 
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‘ongemerkt observeren’ en zo het ‘begrijpen’ van hun karakters verge-
makkelijken.50

 Op 14 juli 1929 werd het Werkplaatsgebouw feestelijk geopend. Na-
dat ouders, werkers en medewerkers een rondgang door het nieuwe on-
derkomen gemaakt hadden, speelde Mien Röntgen op de piano de vijf-
de sonate van Beethoven. De piano was het huwelijkscadeau dat Nelly 
in 1912 per boot naar Beiroet en per kameel naar Brummana had laten 
brengen. Daar had het instrument de Eerste Wereldoorlog overleefd, om 
weer precies op tijd in Bilthoven te arriveren voor de opening van De 
Werkplaats. Het transport had 300 gulden gekost, maar Kees vond het 
een ‘genot’ dat de piano nu ‘als een monument’ in De Werkplaats stond 
om daar ‘muzikale ontwikkeling’ mogelijk te maken.51 Muziek was als 
zuurstof voor Kees. De dag op De Werkplaats begon altijd met zingen. 
Iedereen, jong of oud, wel of niet getalenteerd, deed mee. Röntgen had 
de derde vioolpartij van zijn Werkplaatssuite zo gecomponeerd dat ‘de 
zes kleintjes die nu juist met een viool zijn begonnen, al dadelijk kunnen 
meespelen’.52 Bij de opening speelden Kees en Mien Röntgen het eerste 
deel van Die Jahreszeiten van Haydn, de kinderen speelden de kinder-
symfonie van Thiele en ten slotte werd het Werkplaatslied gezongen, dat 
Kees zelf gecomponeerd had (zie bijlage).

‘Ongezien centrum’

Toen de school na de vakantie in september in het nieuwe gebouw van 
start ging, was het medewerkersbestand behoorlijk uitgebreid.53 In weer-
wil van zijn ‘doenersfilosofie’ besteedde Kees veel tijd aan het concept 
van zijn school. Zelfs meer dan aan het lesgeven. In het begin gaf hij nog 
Engels, algebra en meetkunde, maar al snel bemoeide hij zich als docent 
nog uitsluitend met het muziekonderwijs. Kees leidde de besprekingen, 
heette de kinderen ’s ochtends persoonlijk welkom en speelde piano tij-
dens de gymlessen die gegeven werden volgens de methode van Müller 
(het ‘Mülleren’). Maar verder ging zijn aandacht vooral uit naar het sys-
tematiseren van zijn gemeenschapsideaal.
 Om te voorkomen dat kinderen in het vrije programma zouden ver-
dwalen, maakte hij een vakkenindeling. Door middel van nummering 
ordende hij vakdelen in zeven verschillende groepen, die hij ieder een 
kleur gaf. Van paars via blauw, groen, geel, oranje en rood naar wit. Paars, 
het begin, stond daarbij voor het ‘stoffelijke’, wit, het einde, voor het 
‘geestelijke’.54 Alle vakken splitste hij vervolgens tot in detail weer op in 
nog meer vakdelen, maar liefst vierhonderd in totaal. Vervolgens maakte 
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hij vakdozen met werkkaarten, ieder in de kleur van de betreffende vak-
groep, waarop de kinderen de oefeningen aantroffen voor de stof die ze 
voor dat onderdeel moesten beheersen. Als een onderdeel was afgerond, 
werd een vakje ingekleurd in de kleur van het desbetreffende onderdeel.
 De werkwijze van Kees deed denken aan de vroegere pogingen van 
zijn vader om de diepte van geluidstrillingen te berekenen. Jan Daniël 
analyseerde de eigenheid van de stem, Kees die van het kind. Kees wilde 
dat de praktijk vóór het systeem ging, maar hij zette zich vervolgens vol 
overgave aan het ontwerpen van een systeem dat dit mogelijk moest ma-
ken. Zijn bemoeienis ging ver. Zo vroeg hij ouders om hem te rappor-
teren over de slaapgewoonten van hun kind. Hij wilde weten ‘hoe laat 
hij/zij de komende week in bed ligt om te gaan slapen, hoe hij/zij slaapt 
en hoe laat hij/zij uit bed opstaat’. Het was van belang, schreef hij, dat 
de opgave ‘tot minuten nauwkeurig’ gedaan werd.55 Kees’ ‘groote zin 
voor orde’, zo merkte het Algemeen Handelsblad na een bezoek in 1932 
op, ‘kwam voortdurend om den hoek kijken’. Zodra gereedschap van de 
vaste ophangplek aan de muur gehaald werd, kwam een door Kees ge-
schilderde afbeelding tevoorschijn. Een drilboor kon niet van de muur 
gehaald worden ‘of zijn in rood geschilderd counterpart grijnst tusschen 
de andere instrumenten door.’56 De werkers mochten zelf hun boeken 
uit de schoolbibliotheek pakken, maar de rugzijden van de boeken wa-
ren door Kees wel bedrukt met ‘dunnere of dikkere dwarsstrepen’, zodat 
meteen zichtbaar werd als iemand een boek niet op zijn plaats had terug-
gezet.57

 Kees verzon steeds nieuwe, originele, maar vaak omslachtige leerme-
thoden, waarmee de klassieke leerstof omzeild kon worden. Veel werk 
had hij bijvoorbeeld aan het ‘taaltoestel’, een houten kast met vakjes 
waarin verschillende plaatjes verschenen op draaiende cilinders. Dit toe-
stel was meer een kunstzinnig werkstuk dan een effectief hulpmiddel om 
kinderen grammatica bij te brengen. ‘Volkomen onbruikbaar’ was het 
zelfs volgens Hermann von der Dunk, die als werker menige instructie 
bijwoonde. Het bijbrengen van grammatica was eigenlijk ook niet Kees’ 
ambitie. Hij lag niet wakker van de vraag hoe kinderen het beste konden 
leren. Hij had een groter doel. Hij wilde de wereld opnieuw inrichten.
 Kees geloofde in intuïtie, maar hield van strakke organisatie. Met be-
wondering keek hij naar het functioneren van levende organismen, zo-
als planten. Daar vond de ultieme synthese plaats tussen spontaniteit en 
orde. Elke cel deed zijn werk, zonder door iets of iemand te worden ge-
commandeerd. En toch gebeurde er altijd precies wat er moest gebeu-
ren. De cellen, schreef Kees, nemen hun bevelen ‘instinctief vanuit een 
ongezien Centrum en dan functioneert alles rustig, ordelijk, met pre-
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cisie en onbegrijpelijk vernuft’.58 Die strakke, harmonische orde wilde 
hij op De Werkplaats ook. En het ‘ongeziene Centrum’, dat zou hijzelf 
zijn. Kees zou van De Werkplaats ‘als het ware één groot leermiddel’ 
maken, zodat ‘als een kind erin zou worden losgelaten, hij een duidelij-
ke, eenvoudige gebruiksaanwijzing zou vinden die hem de weg zou wij-
zen’.59

 Wat in het ontwerp van De Werkplaats schitterde door afwezigheid, 
was religie. Kees, kleinkind van twee dominees, ex-zendeling en nog al-
tijd gelovig, gaf zijn school geen religieuze grondslag mee. Hij was na 
vele omzwervingen tot de conclusie gekomen dat de kern van religie 
subjectief was. God was niet van een bepaald volk, maar van ieder mens 
afzonderlijk.60 ‘Wij zoeken naar een heilige geest,’ zo lichtte hij de le-
vensbeschouwelijke basis van De Werkplaats toe tijdens een lezing in 
Utrecht, ‘al is het dan niet de Heilige Geest.’61 In plaats van het godde-
lijke vooraf te dicteren, moest het uit de dagelijkse praktijk naar voren 
komen. Het gebrek aan een goddelijke definitie zou niet tot chaos leiden, 
beloofde hij. Integendeel, de individuele godsbenadering zou leiden tot 
de ultieme orde. ‘Ik heb de vaste overtuiging gekregen,’ schreef hij in 
1934, ‘dat als wij maar eerlijk en met volle ernst ieder van ons onze eigen 
God gehoorzamen en doen wat wij geloven dat goed is en het hoogste is 
dat wij kennen, wij eenmaal allen één zullen zijn in de hoogste betekenis 
van het woord.’62

 In voorgaande jaren had Kees zijn omgeving, in het bijzonder zijn 
moeder, niet overtuigd van een effectieve regie in zijn leven. Het tast-
baarste resultaat van zijn missie was de armoede van zijn eigen gezin ge-
weest en zijn wens om vrede over de wereld te verspreiden was geregeld 
ontaard in conflicten. Als op De Werkplaats ook weer chaos zou ont-
staan, zou dat de genadeklap zijn. Dan zou Kees moeten toegeven dat 
zijn moeder misschien wel gelijk had toen zij hem en Betty jaren eerder 
al maande: ‘Word weer eens kinderen van onzen Hemelschen Vader!’ 
Dan zou hij moeten toegeven dat de God in hem zelf, waar hij al die ja-
ren naar gezocht had, niet bestond. Dan zou hij God misschien toch 
weer in de kerk moeten gaan zoeken. Of nog erger, dan zou hij misschien 
wel moeten concluderen dat er helemaal geen God wás. Kees beloofde 
zijn moeder dat zij dit keer niet teleurgesteld zou raken: het werk zou ze-
ker ‘slagen en groeien’, schreef hij haar, en zij zou ‘dankbaar’ zijn dat zij 
‘het experiment’ gesteund had.63

 Met de gedrevenheid van een monnik ging Kees aan de slag, bijge-
staan door zijn legertje van vrouwen: Betty, Stella, zijn oudste dochters, 
Chy, haar oudste dochter Hannie, Wilhelmina Bosman en haar doch-
ter Willie. De kinderen werkten zoveel mogelijk zelfstandig, zodat Kees 
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zich volop kon wijden aan het ontwerp van zijn ‘onderwijssystematiek’ 
en zijn ‘leermiddelen’. Die moesten het mogelijk maken om zelf, zonder 
centraal gezag, te werken en te leren. Het hoogste uit ieder kind te halen, 
maar, zoals Kees schreef, tevens ‘allen één te zijn in de hoogste betekenis 
van het woord’. 
 In dit licht bezien was De Werkplaats ook zonder dat de school een re-
ligieuze grondslag had, een levensbeschouwelijk project bij uitstek. Het 
was een poging van Kees om aan te tonen dat God bestond. In hem, in 
het kind en in iedereen. Hij wilde laten zien dat als mensen van jongs af 
aan maar vrij gelaten werden, de goddelijke orde zich vanzelf zou open-
baren. Aan hem de zware taak om in dit universum alles op rolletjes te 
laten lopen.

Verantwoordelijkheden

De notulen van de bespreking die de werkers iedere zaterdag hielden, 
onthullen hoe De Werkplaats die eerste jaren functioneerde. Hoe de sa-
mensmelting van individu en gemeenschap, vrijheid en orde haar beslag 
kreeg. Hier moesten de taken verdeeld worden, gesproken worden over 
wat er mis ging en hoe het beter kon. Hier moest met vallen en opstaan 
uitgevonden worden hoe mensen met elkaar in vrijheid én in harmonie 
kunnen leven en werken. Tijdens de bespreking, die bij mooi weer bui-
ten werd gehouden, zaten alle werkers in een kring. Aanvankelijk was 
Kees de leider en schreef hij de notulen. Later werden de notulen ge-
schreven door de werkers zelf – en aan handschrift en spelling te zien, 
ook door degenen die het schrijven nog niet meester waren. Een precie-
ze tijdsindeling werd door de werkers – of door Kees? – uiterst belangrijk 
gevonden. ‘Om 12.10 gaat de bel voor het eten,’ werd op 30 november 
1929 genoteerd. ‘Om 12.15 beginnen. Van 12.15 precies tot 12.45 duurt 
de maaltijd. Van 12.55 tot 13.25 siësta.’64

 Het klaarzetten en afruimen van de lunch werd met militaire precisie 
uitgevoerd. Iedereen kreeg een kaartje waarop stond wat hij of zij moest 
doen. In de week van 30 november 1929 moest Emma de bel luiden. Su-
ze moest de ‘dienbak vullen, wegbrengen en distribueren’. Julia en Paul 
moesten de ‘grote tafel vergroten en weer klein maken’, Mientje moest 
tafelkleden halen, Paula en Hennie haalden de ‘tafel van Mien [Röntgen] 
uit de studeerkamer’, Paula pakte het ‘tafeltje uit de kleine leskamer’, 
Paula vulde de kan met water, Helen haalde het brood en bracht wat 
overbleef weer terug, Willie Bosman schonk het water in en Hermien en 
Julia veegden na de maaltijd de vloer.65
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 Kennelijk kwamen de werkers vaak te laat voor de lunch, want al snel 
werd besloten dat degenen die niet meteen na het luiden van het ‘etens-
belletje’ present waren, in de timmerkamer moesten eten, waarbij – en 
dit klonk wat dreigend – ‘Kees hun gezelschap zal houden’.66 Vijf mi-
nuten na de bel, aan het eind van de siësta, werd op het veld gefloten en 
‘wie er dan niet is, speelt niet mee’, al werd voor de ‘afwaschers’ een uit-
zondering gemaakt.67 Naast regelmaat was reinheid belangrijk. Na het 
‘Mülleren’ werd gedoucht in de tuin, en om de werkers te leren dat hun 
handen schoon moesten zijn, werd dagelijks een ‘handenwaschparade’ 
gehouden.68

 Hoewel samen talloze regels werden afgesproken, leidde het ontbre-
ken van zichtbaar centraal gezag toch regelmatig tot problemen. Voor de 
kinderen was het soms moeilijk te doorgronden wat van hen precies ge-
vraagd werd. ‘Schoonmaken is verplicht,’ stond bijvoorbeeld in het be-
sprekingsverslag, ‘maar je wordt er niet toe gedwongen.’69 Het woord 
‘taak’ werd tijdens de bespreking van 11 oktober 1930 veranderd in ‘ver-
antwoordelijkheid’.70 Dat klonk vriendelijker. Maar het deed niets af aan 
de inzet die van werkers verwacht werd. En die liet nogal eens te wensen 
over. Veel werkers hadden bijvoorbeeld de neiging om hun school spullen 
thuis te laten liggen. Twee ‘middelen’ werden hiertegen bedacht: het 
eerste was om je voor het slapengaan even af te vragen: heb ik voor de 
volgende dag iets waar ik aan moet denken, en het tweede middel was 
de dea-proef, de ‘Denk Er Aan’-proef. Die bestond erin dat iedereen na 
het weekend een willekeurig spel mee naar school moest nemen, om zo 
de hersens te trainen. ‘Misschien als we dit spelletje nog eens doen, dat 
we langzamerhand genezen worden van die lastige vergeetachtigheids-
kwaal.’71

 In februari 1930 werd besloten dat degenen die hun rommel lieten lig-
gen ‘rho-insignes’ opgespeld kregen. rho was de afkorting van ‘Ruim 
Het Op’.72 Maar tot ‘groote schande’ van de werkers was in ja nuari 1931 
toch weer een ‘hoofdopruimer’ nodig om het opruimwerk te controle-
ren.73 Vijf maanden later moesten de werkers erop gewezen worden dat 
het ‘natuurlijk niet de bedoeling’ was dat de ‘verrassingenkist’, die be-
stemd was voor voorwerpen zonder vaste plek, werd gebruikt om ‘nat-
te handdoeken en badpakken’ in te stoppen.74 Ook werd het ‘jammer’ 
gevonden ‘dat de verantwoordelijkheid voor de schoonmaakruimten bij 
velen zoo weinig gevoeld wordt’.75 In het najaar van 1932 werd tijdens de 
bespreking besloten ‘niet meer zo hard te praten’ tijdens naailes en maal-
tijd, ‘niet te fluiten’ in het gebouw en ‘niet meer op stoelen te staan om-
dat ze anders kapot gaan’.76

 Wie iets kapotmaakte, moest het zelf herstellen, vervangen of de 



159

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 159

schade betalen. Degenen die de boom bij de ingang van de school in het 
voorjaar van 1931 ‘rood verfden’, moesten zelf zorgen ‘voor terpentijn 
en hem schoonmaken’.77 Toen twee werkers, Aad en Rinus, diezelfde 
maand ‘toch op het fietsje gegaan’ waren, ‘met het gevolg dat het weer 
kapot is’, moesten zij het zelf repareren.78

 Het oude principe dat deuren op school altijd open moesten zijn, 
kwam in het najaar van 1931 ter discussie te staan, toen bleek dat kin-
deren ‘gevaarlijke stoffen’ uit de scheikundekast gehaald hadden. Toch 
kwam de bespreking tot de conclusie dat de kast ‘in geen geval op slot 
mocht’.79 De discussie over open deuren laaide opnieuw op toen het 
voorjaar daarna bleek dat er kippen door het gebouw liepen. Maar nadat 
enkele werkers beloofden dat zij de kippen niet meer expres naar bin-
nen zouden lokken om ‘in een kast of een kist hun ei te leggen’, mocht de 
voordeur toch open blijven.80

 Tot wanhoop van sommige medewerkers verliepen de lessen intus-
sen vaak rumoerig. De afspraak was dat niemand de kinderen maande 
om stil te zijn. In plaats daarvan staken medewerkers hun rechterhand 
op. Wie dit gebaar zag, volgde het voorbeeld. De regel dat met opgesto-
ken hand niet gepraat mocht worden, moest vervolgens in het hele lo-
kaal vanzelf tot stilte leiden. Maar zo ging het in de praktijk niet altijd. 
Verwijdering van lastige elementen was vaak de enige manier om rust in 
een groep te krijgen. Werker Hans van Rijn moest in de winter van 1931 
bijvoorbeeld ‘een poosje in de timmerkamer’ werken,81 en Rolf, Daniël, 
Paul en Jan, die het leven op De Werkplaats volgens een besprekingsver-
slag eind 1931 ‘onmogelijk’ maakten, mochten een week lang helemaal 
niet meer op school komen. Zij moesten ‘op Kees zijn kamer thuis’ wer-
ken en mochten zich in de tussentijd niet op het terrein van De Werk-
plaats begeven.82 Naar aanleiding van klachten van naailerares Ties de 
Bouter werd eind 1929 besloten dat de kinderen haar een brief zouden 
schrijven ‘om haar te vragen of ze toch les wil blijven geven’ en te belo-
ven dat ze ‘voortaan beter hun best’ zouden doen.83

 De vrijheid om vakken te kiezen leidde ertoe dat kinderen vakken 
waar ze aan begonnen, soms niet afmaakten. De bespreking vond dat 
‘het niet beleefd is tegenover een medewerker of helper die lesgeeft, op-
eens of midden in een trimester met die les uit te scheiden’, en besloot 
daarom dat ‘iedereen die in een groepje meedoet, dat volhoudt tot de 
grote vacantie’.84

 Sommige medewerkers hielden het niet vol. Jufrouw Wolswijk, die 
zich nog wel had opgeworpen als officieel ‘hoofd’ van de school, deelde 
Kees in februari 1930 mee dat zij besloten had om na Pasen niet meer 
terug te komen ‘omdat zij zoo teleurgesteld is in de manier waarop de 
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kinderen werken’. Zij geloofde niet langer in ‘het systeem’. Kees ‘had 
dit wel verwacht’, schreef hij aan zijn moeder, ‘want zij is zoo totaal an-
ders, zij is zoo echt de schooljuffrouw van de oude school, dat het eigen-
lijk niet goed kon gaan op den duur’. De kinderen vonden haar lessen 
‘vervelend’ en ‘zoo gaat het in een vicieuze cirkel’. Zelf vond Kees dat 
er juist ‘vooruitgang’ in het werk zat, en hij verzekerde zijn moeder dat 
hij daarin niet de enige was. ‘Iemand als Hannie [de Monchy] gelooft er 
helemaal wel in en werkt met opgewektheid mee,’ schreef hij.85 Maar dat 
het werk op school toch zwaar was, bleek opnieuw toen negen maanden 
na juffrouw Wolswijk ook Willie Bosman er de brui aan gaf. Zij had een 
‘rustkuur’ nodig en liet zich ‘magnetiseren’ om van de spanningen af te 
komen. Gelukkig waren er nog altijd genoeg vrijwilligers om de gaten 
te vullen. ‘Merkwaardig toch, al die medewerking hè?’ schreef Kees aan 
zijn moeder.86

 Een nooit haperende motor was intussen Betty. Haar aanwezigheid op 
De Werkplaats was niet opvallend, maar wel essentieel. Zij had al vroeg 
grijs haar gekregen waardoor ze een stuk ouder leek dan Kees. Zacht, 
mild en geduldig stond ‘de kleine witte Betty’, zoals Hermann von der 
Dunk haar noemde, altijd in de schaduw van haar energieke, charisma-
tische man. Maar in dit ‘kleine gebogen vrouwtje’ dat onopvallend door 
de school schuifelde, huisde wel een ‘beginselvaste en onverschrokken 
ziel’.87 Met haar geld was De Werkplaats niet alleen gesticht, het was ook 
haar quakergeloof dat er de basis van vormde. Als de kinderen samen 
lunchten in de buitenlucht of net zo lang vergaderden tot iedereen het 
met elkaar eens was, leek Bilthoven net Bournville. Net als de arbeiders 
van Cadbury hadden de werkers hun eigen schooltuin, die werd beheerd 
door Maarten Hulst, de schoonzoon van Wilhelmina Bosman.88 Betty 
was ook de stille hoedster van de inventaris en het gebouw van De Werk-
plaats. Het gerucht ging dat ze na schooltijd geruisloos het huishoude-
lijke werk opknapte dat de werkers verzaakten.89 Met haar ‘gesloof van ’s 
ochtends vroeg tot ’s avonds laat’90 torste Betty het hemelgewelf van De 
Werkplaats op haar schouders. Ze gaf nooit op, haar humeur was altijd 
goed en ze klaagde nooit.
 Bij Kees ging het daarentegen met ups en downs. In het voorjaar van 
1930 voelde hij zich ‘slap en moe’ en vreesde hij dat hij het werk ‘echt 
niet aan’ kon.91 Maar diezelfde winter meldde hij weer monter aan zijn 
moeder dat het ‘al erg leuk’ ging. Hij beschreef een harmonisch Werk-
plaatstafereel: drie leerlingen zaten boeken in te binden, twee deden 
Frans, eentje was bezig voor schoolkrant De Bij, twee voor de biblio-
theek, een groepje had Engelse les van Betty, een jongen was aan het 
timmeren en een stuk of zeven jongens zaten te figuurzagen, terwijl een 
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Duitse leerling Nederlandse taalles kreeg. Vervolgens begeleidde Kees 
de werkers allemaal samen op de piano bij het ‘Mülleren’.92

‘Nieuwe geest’

Aandelenbezit was niet nodig om neerslachtig te worden van de hoge 
werkloosheid, de algehele verpaupering en de politieke verharding die 
Nederland en de rest van Europa begin jaren dertig in hun greep hadden. 
Na de Eerste Wereldoorlog had Oswald Spengler met zijn Untergang des 
Abendlandes de ondergang van de moderne westerse wereld voorspeld. 
Historicus Johan Huizi nga vreesde dat het in 1933 zover was. Het zou 
‘voor niemand onverwacht komen’, schreef hij in zijn boek In de schadu-
wen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van deze tijd, ‘als de 
waanzin eensklaps uitbrak in razernij, waaruit deze arme Europeesche 
menschheid achterbleef in verstomping en verdwazing’.93 Voor zijn pes-
simistische boodschap was zo veel belangstelling dat een maand na ver-
schijning al een derde druk van het boek verscheen.94

 De Eerste Wereldoorlog was geen ‘les’ geweest, zoals Kees en Betty 
gehoopt hadden. Voor de oude Europese ‘maatschappij’ die vernietigd 
was, was geen nieuwe, liefdevolle ‘gemeenschap’ in de plaats gekomen. 
Mensen leken alleen nog maar hebzuchtiger, ontevredener en agres-
siever te zijn geworden. De opkomst van techniek en industrie hadden 
sinds 1900 voor snelle vooruitgang gezorgd. Maar inmiddels zorgde een 
internationale economische crisis voor enorme werkloosheid. In Duits-
land zuchtte de Weimarrepubliek onder politieke verdeeldheid en ran-
cune over de nederlaag van 1918. Met het nationaalsocialisme introdu-
ceerde Adolf Hitler een nieuwe bindende kracht: voor het ‘eigen’ Duitse 
volk, tegen de joden en het grootkapitaal. Na zijn mislukte machtsgreep 
in 1923 had hij een terreurapparaat opgebouwd dat in de straten heerste. 
Begin 1933 werd hij benoemd tot rijkskanselier. In de Sovjet-Unie had 
Josef Stalin in 1928 een dictatoriaal regime gevestigd. In Italië heerste de 
fascistische partij van Benito Mussolini al sinds 1922 en in Spanje werd 
de democratische republiek aangevallen door zowel rechts als links, in 
1936 culminerend in een burgeroorlog. In Nederland bleven rechts en 
links extremisme onder het gezag van Hendrikus Colijn beperkt, maar 
ook hier ontstond mede onder invloed van de economische malaise van-
af 1931 een nationaal-socialistische beweging, de nsb.
 Nu de wereld een crisis doormaakte, zag Kees het des te meer als zijn 
taak om de ‘nieuwe geest’ die op De Werkplaats heerste te verspreiden. 
Het belang van ‘stevige ordening’ zag hij meer in dan voorheen. Niet in 
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idealistische theorieën, zo leerde het ‘metamorfisme’, dat Kees begin ja-
ren dertig begon te prediken,95 maar in spontane, goed geleide acties stak 
de oplossing voor problemen. In deze tijd van ‘slapheid’, betoogde hij 
eind 1930 tijdens een toespraak in Bilthoven, was meer dan ooit behoefte 
aan ‘innerlijk aanvaarde tucht’.96 De natuur gaf het goede voorbeeld: een 
rups veranderde in een vlinder zonder dat iets gedwongen of geforceerd 
werd. De metamorfose ging vanzelf, al moesten alle cellen er wel voor sa-
menwerken. Als de mensen maar bereid waren om samen de handen uit 
de mouwen te steken, zou de maatschappij vanzelf een gedaanteveran-
dering kunnen ondergaan.
 Eind 1931 kregen alle werklozen in Bilthoven en De Bilt een brief 
waarin Kees opriep tot de vorming van vrijwillige ‘arbeidsgroepen’.97 
De Stichting Nieuw Bilthoven, die hij hiervoor oprichtte, kreeg 4,5 hec-
tare land ter beschikking voor tuinbouw en een atelier voor handenar-
beid.98 Honderden Bilthovenaren hadden volgens Kees hun enthousi-
asme getoond. Maar na drie weken werd het plan al weer mislukt ver-
klaard, omdat uit arbeiderskring niet ‘de noodige leiders’ naar voren 
gekomen waren.99

 In de loop van 1932 voelde Kees zich door deze mislukking ‘verdrie-
tig en moedeloos’. Er waren ook weer problemen met de leerplicht-
ambtenaar, die De Werkplaats nog altijd niet wilde erkennen. Kees 
vreesde dat de onderwijsinspecteur – een antirevolutionaire ‘christe-
lijke staatsambtenaar’ volgens hem – een ‘modellesrooster’ zou eisen, 
waardoor al zijn werk ‘tegen de grond geslagen’ zou worden.100 Per-
soonlijk leed hij ook nog eens zwaar onder de kritiek van zijn ortho-
doxe broer Dijs, die hem en Betty naar zijn zeggen inmiddels als ‘on-
reine melaatschen’ beschouwde. De ‘verschrikkelijke wereldtoestand’ 
maakte het intussen niet gemakkelijk om de ‘hoopvolle kant’ van het 
leven te blijven zien.101

 Nelly, inmiddels 83 jaar oud, bleef in Alkmaar lichtpuntjes ontwa-
ren. Zij complimenteerde Kees met de ‘mooie leermiddelen’ die hij had 
ontwikkeld. Die zouden ‘zeker ingang’ vinden ‘in den tegenwoordigen 
tijd’, vermoedde ze. Het had haar ook ‘genoegen’ gedaan dat de kinderen 
op De Werkplaats voortaan weer aan gewone tafels hun boterhammen 
aten. Ze kon zich wel voorstellen dat het sjouwen met tafels onhandig 
was, schreef ze, maar ‘dat op den grond zitten leek mij ook niet bijster 
geschikt’. Ze was bovendien blij van Kees te hebben gehoord dat hij de 
‘quakermeeting’ weer had ingevoerd. Zou hij zijn kinderen op zondag 
ook niet weer eens uit de Bijbel voorlezen? Desnoods kon hij eerst zelf 
de passages aanstrepen die hij de moeite waard vond en dan de rest over-
slaan?102
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 Wat Kees zich bij de ontvangst van deze brief in die voor hem toch 
al sombere winter niet realiseerde, was dat hij het zeer binnenkort zon-
der zijn moeder zou moeten stellen. Op 13 februari 1933 stuurde zij hem 
haar laatste brief. Ze was ‘geducht verkouden’, schreef ze, al hoefde ze 
er ‘gelukkig niet voor naar bed’.103 Maar kennelijk had ze de ernst van 
haar verkoudheid onderschat, want een dag later, op 14 februari, kwam 
plotseling het bericht dat Nelly doodziek was. Betty kon die avond nog 
inderhaast naar Alkmaar reizen, maar Kees zag zijn moeder niet meer 
levend terug. Over haar dood heeft hij niets op papier gezet wat be-
waard gebleven is. Uit de vele reacties erop uit zijn omgeving blijkt dat 
iedereen wist hoe belangrijk zij voor hem was. Meetkundedocent Al-
bert Bosman, zoon van Wilhelmina, noemde Nelly ‘zulk een lieve zon-
nige persoonlijkheid’, Hannie de Monchy durfde ‘eigenlijk niet verder 
er iets over te schrijven, omdat het toch niet wordt wat ik bedoel’, Maar-
ten Hulst, die de schooltuin beheerde, memoreerde: ‘[...] wat kon zij als 
vrouw op zo’n hoge leeftijd heerlijk praten over alles wat er in de groote 
wereld gebeurde.’ Mien Röntgen voelde ‘zo’n behoefte om met jullie te 
praten over die lieve trouwe moeder die jullie zoo plotseling hebt moe-
ten verliezen’ en kleindochter Paula was zo verdrietig dat ze niet aan ta-
fel wilde komen eten. Oma was ‘nooit anders dan lief geweest’, schreef 
haar zusje Julia.104 
 Nelly Boeke-Oort was Kees’ meest kritische volger, maar ook altijd 
zijn trouwste aanhangster geweest. Zijn nederlagen had zij altijd net zo 
pijnlijk gevonden als hijzelf. Uit haar greep van ‘conventie en fatsoen’ 
had Kees zich willen bevrijden. Maar bij niemand had hij zich zo veilig 
gevoeld als bij haar.

Joop Westerweel

Joop Westerweel leek in de zomer van 1932 wel door God gezonden. Te-
gen het begin van het nieuwe schooljaar had Kees met de handen in het 
haar gezeten. Hij kon geen personeel betalen, maar hij had wel mede-
werkers nodig om zijn inmiddels vijftig werkers te onderwijzen. Toen 
op een ochtend een sollicitatiebrief van Joop in de bus viel, leken zijn 
bedes verhoord. Joop was een gediplomeerde onderwijzer, opgeleid aan 
de kweekschool en pacifist bovendien.105 Samen met zijn vriendin Wil-
ly Bosdriesz bewoonde hij – ongehuwd – een zolderkamer in Amster-
dam.106 Willy was het burgerlijke milieu van haar ouders ontvlucht en 
vastbesloten om samen met Joop een leven te leiden waarin niet conven-
ties en maatschappelijke ambitie, maar oorspronkelijkheid en gemeen-
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schapszin de toon zouden zetten. Dat Joop letterlijk voor zijn idealen 
vocht, wisten Kees en Betty al. De eerste keer dat zij hem hadden ont-
moet, was begin jaren twintig, in de achtertuin van hun eigen Boschhuis. 
Joop was toen een van de opruiers die een stembus in brand gestoken 
had en na een gevecht met de politie bloedend het bos in was gerend.109 
Maar inmiddels was Joop een bevlogen leraar geworden, die kinderen 
wist mee te nemen in zijn passie voor literatuur, geschiedenis en toneel. 
‘U bent mijn slechtste ambtenaar, maar mijn beste onderwijzer,’ had een 
onderwijsinspecteur tegen hem gezegd.110 Joop was streng christelijk 
opgevoed en net als Kees fel gekant tegen iedere vorm van autoriteit. 
Met zijn dominante vader had hij conflicten uitgevochten die ‘de nor-
male gezinsruzietjes ver overstegen’.107 Nadat Joop als (eerste Neder-
landse) dienstweigeraar Nederlands-Indië uit was gezet en lesgegeven 
had in Amsterdam, zocht hij een school die niet klassikaal georganiseerd 
was. ‘Zonder enige financiële eisen’ bood hij samen met Willy zijn hulp 
aan bij De Werkplaats.
 Na ontvangst van zijn brief stapte Kees onmiddellijk op de fiets naar 
Amsterdam, waar hij Joop en Willy aantrof op een zolderkamer waar net 
een bed en een tafel in pasten, ‘aanliggend’ aan tafel. Hij bood hun geen 
salaris, maar wel onderdak aan. Diezelfde zomer reisden Joop en Willy 
per fiets af naar De Werkplaats, waar werkers en medewerkers juist be-
zig waren om een stoep aan te leggen. Al sjouwend met zand en grind 
raakten ze meteen onder de indruk van hoe samenwerking autoriteit hier 
schijnbaar overbodig maakte.108 Dit geloof in de waarde van het eigene 
was precies wat Joop en Willy zochten. 
 Volgens Von der Dunk was Joop de ‘volbloedige, driftige’ tegenpool 
van Kees.111 Waar Kees ‘op een zekere afstand van de kinderen boven 
de gewone werkdag zweefde’, stond Joop met zijn grote voeten stevig 
op de grond. Waar Kees om zich heen stilte verspreidde, ‘plechtig’ door 
het gebouw schrijdend ‘alsof het een kathedraal was’, deed Joop met 
zijn ‘donderbuien’ de inktpotten tot in de buurlokalen trillen.112 Joop, 
schreef zijn vrouw Willy later, was ‘iemand die zichzelf uitdeelde aan ie-
der die hij ontmoette’.113 Schrijver Willem van Maanen, die in 1937 als 
zestienjarige op De Werkplaats kwam, herinnerde zich meer dan zeven-
tig jaar na dato nog precies de dag dat hij Joop voor het eerst zag. Terwijl 
hij door Kees op De Werkplaats werd rondgeleid, zag hij voor de boe-
kenkast in de bibliotheek een man op de grond liggen. ‘Dat is Joop,’ zei 
Kees, waarop Joop, zonder op te staan, grijnzend zijn hand naar hem uit-
stak. Van Maanen voelde zich meteen thuis.114 In zijn roman De onrust-
zaaier zou hij hem later, in 1954, portreteren als  ‘meester Chris’.115

 Joop was volgens Van Maanen een ‘kleine gedrongen man met het 
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hoofd van een profeet’. Als hij liep, zette hij zijn voeten ‘plat neer, niet 
dus eerst de hakken en dan de rest, nee, de hele voet, alsof hij stampte’. 
Hij had een hoge stem die klonk als een klok en zelfs als hij fluisterde, 
was hij nog voor iedereen te horen.116 Joops vader was leider van een 
darbystensekte. Dat waren volgelingen van de Engelsman John Nelson 
Darby, die zich in de negentiende eeuw van de anglicaanse kerk had af-
gescheiden. Met de doopsgezinden en de quakers hadden de darbys-
ten gemeen dat zij niet in bestuurlijke hiërarchie geloofden. Door ‘ge-
zamenlijk gebed’ zouden oplossingen vanzelf naar voren komen. In de 
zogeheten ‘vergadering van gelovigen’ werd in Nederland aan de idee-
en van Darby vormgegeven. Individuen moesten zelf voor hun geloof 
kiezen en middels het ritueel van de onderdompeling in een bad werd 
deze overgave beklonken. Ondanks de vrije bestuurlijke inrichting had 
de groep een sektarisch karakter, gekenmerkt door Bijbelvastheid, af-
keer van wereldse zaken en geloof in een spoedige wederkomst van 
Christus.
 Joop was precies de man die Kees in de zomer van 1932 nodig had. 
Voor de werkers was zijn komst aanvankelijk schrikken. Ex-werker Muis 
de Bouter herinnerde zich dat zij de jaren ervoor ‘spelenderwijs’ had 
doorgebracht. Die ‘Hof van Eden’ werd door Joop wreed verstoord. 
Waar Kees zacht en rustig sprak, praatte hij hard en snel. Waar Kees in 
de verte keek, staarde Joop je recht aan. Waar Kees liever niet zag wat 
er misging, dook Joop erbovenop. En waar Kees vaak elders was, stond 
Joop altijd voor je neus. Deze bevlogen man, die uit een andere wereld 
leek te komen, werd door de werkers aanvankelijk sceptisch bekeken. 
Bang dat zij niet meer hun eigen gang konden gaan, gedroegen ze zich 
‘krengerig’. Maar met zijn enthousiasme, vakkennis en charme wist Joop 
al snel te overtuigen.117

 Datzelfde jaar hadden vier werkers zich in verband met een vervolg-
opleiding gewaagd aan het afleggen van een mulo-examen. Maanden-
lang was ‘met voorbeeldige ijver’ voor dit examen gewerkt, maar de ken-
nishiaten bleken ‘zo geweldig’ dat slechts twee van de vier het examen 
haalden.118 Die nederlaag leidde onder de medewerkers tot hevige dis-
cussies. Velen meenden dat het kennisniveau drastisch omhoog moest. 
Kees vond juist dat de druk van het examen de ‘persoonlijke ontwikke-
ling’ van de kinderen verstoorde. Voor ‘dat ellendige examen’ hadden de 
werkers veel ‘algemeen cultureel en opvoedend werk’ op moeten geven, 
en het ‘hele gemeenschapsleven’ was erdoor onder druk komen te staan. 
Volgens Kees moest een keuze gemaakt worden tussen het ‘klaarstomen 
van leerlingen voor examens’ en dat wat hij wilde: ‘een meer wezenlijk 
opvoedings-en ontwikkelingswerk’.119
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 Het was Joop, de idealistische pragmaticus en vooral ook de ervaren 
onderwijzer, die Kees in het voorjaar van 1933 hielp om een systeem te 
ontwerpen dat ergens daartussenin uitkwam. Op 11 mei kregen alle ou-
ders een brief waarin stond dat De Werkplaats voortaan een eigen ‘stel-
sel van diploma’s’ zou invoeren. De diploma’s werden zo ingericht dat 
zij rekening hielden ‘met bestaande standaardhoogten van ontwikkeling’ 
in het gewone onderwijs. Er kwamen vijf diploma’s. Het paarse diplo-
ma kwam overeen met het einde van de kleuterschool. Het blauwe di-
ploma correspondeerde met het einde van de vierde klas lagere school, 
het groene diploma met het einde van de lagere school, het gele diploma 
met de ulo of driejarige hbs, en het oranje diploma met de vijfjarige hbs 
of gymnasium. Voor het behalen van deze diploma’s hoefden de kinde-
ren zich niet te onderwerpen aan de door Kees zo verfoeide examens. In 
plaats daarvan deden ze ‘proeven’, waarbij een medewerker controleer-
de of zij de stof hadden doorgewerkt. Cijfers werden niet gegeven en de 
afronding van een aantal proeven gaf automatisch recht op een bepaald 
diploma. Zo kon gebroken worden met de ‘sleur’ van ‘de algemene exa-
mendictatuur’, terwijl toch controle op de vorderingen werd uitgeoe-
fend.120

 Kees en Joop werkten de hele zomer door, zodat het nieuwe stelsel in 
september 1933 kon worden ingevoerd. Onder vernieuwingspedagogen 
werd het enthousiast ontvangen. Met Jo Bolt van de Pallas Atheneschool 
in Amersfoort en Henk Fontein van de Bussumse Montessorischool cre-
eerde Kees in 1934 het uniforme diploma individueel voortgezet onder-
wijs (ivo), dat op het proevenstelsel gebaseerd was.121

Boekinezen

In het voorjaar van 1934 bracht Kees het boek Kindergemeenschap uit, 
waarin hij zijn visie op opvoeding, onderwijs en ‘gemeenschapsleven’ 
uiteenzette. Het boek leidde tot belangstelling uit heel Nederland. Nie-
mand twijfelde nog ‘aan de vervluchtiging van kennis die is opgedaan op 
de gewone, schoolse manier’, schreef het Handelsblad in een recensie. De 
Werkplaats kreeg steeds meer aanmeldingen. In 1934 werd het gebouw 
met meer dan 50 werkers en 24 medewerkers te klein, zodat een vleu-
gel moest worden aangebouwd. De Werkplaats was niet alleen een kin-
dergemeenschap, juichte het blad Bevrijding in mei 1935, hier was spra-
ke van een ‘sociologisch laboratorium’.122 Het echtpaar Jan en Jet Kir-
pensteyn begon in 1934 een internaat aan de Mozartlaan waar kinderen 
van ouders die ver van school af woonden of om andere redenen geen 
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thuis hadden, ondergebracht werden. Maarten Hulst, getrouwd met de 
dochter van Wilhelmina Bosman, Nonnie, verbouwde in de schooltuin 
te Groenekan het voedsel voor de onbezoldigde medewerkers.
 Het gezin van etnomusicoloog Jaap Kunst verhuisde na terugkomst 
uit Indië in 1934 speciaal naar Bilthoven, zodat alle kinderen naar De 
Werkplaats konden. Jaap Kunst had volgens zijn dochter Sjuwke Kees’ 
boek gelezen en gedacht: ‘Ah! Daar gaan wij heen.’123 Hetzelfde over-
kwam de vader van Nora Groenendijk-Oostenbroek. Hij vond het boek 
van Kees zo ‘uitmuntend’ dat hij besloot naar Bilthoven te verhuizen en 
al zijn zes kinderen bij De Werkplaats in te schrijven.124 In Duitsland, 
waar linkse intellectuelen en joden onder toenemende druk stonden 
van het nazibewind, werd De Werkplaats ook bekend. De Duitse paci-
fist Hein Herbers, die in 1923 met Kees in contact was gekomen tijdens 
de ‘Frans-Duitse verzoeningsweek’, kwam in 1934 naar Bilthoven om 
Duits en geschiedenis te geven. Als lid van de Duitse vredesbeweging 
was hij werkloos geworden en op de vlucht voor arrestatie. Toen Kees 
hiervan hoorde, liet hij hem weten in Bilthoven welkom te zijn.125 Drie 
jaar later volgden graficus Heinrich von der Dunk en zijn gezin. Von 
der Dunk was ‘gemengd’ gehuwd en kon in Duitsland daardoor steeds 
moeilijker aan werk komen. Van een kennismakingsbezoek aan Biltho-
ven was hij in 1937 enthousiast teruggekeerd. Kees Boeke en zijn Werk-
plaats, ‘dát was het!’126

 Als samen werd gekookt, gegymd, gemusiceerd of gedanst, als er een 
‘nachtwandeling’ of een ‘bosbessenfuif ’ georganiseerd werd of als de 
werkers achter Kees aan fietsten om naar het zwembad te gaan, was De 
Werkplaats net een familie. Kees wilde ‘thuis’ en school in elkaar over la-
ten lopen. Met ‘allerlei kleine dingen’ probeerde hij op De Werkplaats de 
‘gezinssfeer’ te scheppen ‘die kinderen zo goed doet’.127 Net als een kerk 
had De Werkplaats ook haar eigen rituelen. ‘Prins Iwan’ stuurde met 
enige regelmaat geheimzinnige opdrachten aan de werkers, die dan met-
een op pad moesten om vervolgens een verrassing te vinden, zoals een 
boom versierd met koekjes. Op 12 juli, de ‘stichtingsdag’, werd via een 
ladder het torentje van het schoolgebouw beklommen. Onder de dak-
pannen werd de ‘stichtingsakte’ tevoorschijn gehaald. Deze werd voor-
gelezen, ondertekend door de oudste werker en vervolgens weer terug-
gelegd. Daarop volgden de ‘sluitingsdagceremonieën’. De werkers gin-
gen in een kring staan, sloegen elkaar drie keer op de hand en zongen 
vervolgens met gekruiste armen het lied Auld lang syne,128 waarna alle 
kinderen hun hoofden diep in klaargezette emmers met water staken129 
om tot slot, druipend van het water, een koekje in de mond te krijgen. 
De ceremonie was ‘plechtig’, maar volgens Kees ook ‘fris’, ‘levend’ en 
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humorvol. Kees hield van rituelen, maar wilde zich hoeden voor het ‘ge-
vaar van verstarring’.130

 Vriendschaps- en familiebanden van ouders regen de ‘kindergemeen-
schap’ aaneen. De jongste kinderen van Kees, Candia, Daniël, Theodo-
ra en Marian (Maja), zaten alle vier op De Werkplaats, hun oudere zus-
ter Helen gaf er les. De kinderen van medewerkers Hein en Lisa Her-
bers, Maarten Hulst, Joop Westerweel, Ties de Bouter, Jet Rümke en 
Heinrich von der Dunk zaten allemaal op De Werkplaats. Montessori-
pionierster Odufré stuurde haar zoontjes Joes en Leo ernaartoe en de 
neefjes van montessori-adepte Cornelia Philippii-Siewertsz van Reese-
ma, Sjoerd en Niek, kwamen in 1936. ‘Oom Jan en tante Jet [Kirpen-
steyn] willen liever dat wij niet in bomen klimmen,’ noteerden de wer-
kers in een besprekingsverslag op 6 oktober 1934, ‘want het is gevaarlijk 
en de takken breken.’131

 Kinderen, ouders, leerlingen en leraren ontmoetten elkaar niet toe-
vallig in het glazen gebouwtje in Bilthoven. Zij vormden daar een ‘ge-
meenschap’. Die liet zich vooral typeren door wat de leden ervan níét 
waren: ‘alledaagse confectietypes’.132 Timmerman August Kropp, die in 
en rond de school de technische problemen oploste, oogde ‘als paus Jo-
hannes Paulus in overall’. Natuurkundeleraar Wim Voerman, zoon van 
de kunstschilder Jan Voerman, knutselde in besmeurd driedelig pak met 
hout en metaal apparaten in elkaar. De van origine Italiaanse beeldhou-
wer Luigi de Lerma leerde de werkers ‘wild gesticulerend’ de kunst van 
het pottenbakken en de ‘onorthodoxe natuurfilosoof ’ Maarten Hulst 
trainde de werkers in land- en tuinbouw. In een ‘kabouterhuisje’ aan de 
Rembrandtlaan werd tekenles gegeven door Nel van Soest, een ‘heuse 
bos-oma’ volgens Von der Dunk. De chique alleenstaande dame Marie 
de Monchy, nicht van Chy, nam de pianolessen voor haar rekening en 
begeleidde het werkerskoor op de piano.133

 De Werkplaats bracht naast kennis ook een manier van leven bij. Hoe-
wel levensbeschouwelijke uitgangspunten niet specifiek benoemd wer-
den, behoorden homeopathie, geheelonthouding en vegetarisme tot de 
ongeschreven grondwet, evenals afkeer van overdreven luxe en genot-
middelen. In plaats van de verderfelijk geachte cafeïne dronken de me-
dewerkers een bijzonder brouwsel dat ‘vruchtenkoffie’ genoemd werd.134 
Afwijzing van gekunstelde beleefdheidsvormen en waardering voor in-
nerlijke wellevendheid hoorden tot de geestelijke basisuitrusting. Col-
lectieve normen en waarden gingen hand in hand met de nadruk op ie-
ders individualiteit. Op haar vorige school was de linkshandige Noortje 
Oostenbroek gedwongen om met haar rechterhand te schrijven. Op De 
Werkplaats werd ze lid van de door Hein Herbers opgerichte ‘linkerpo-
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ten club’, waarvan de leden elkaar steevast met de linkerhand begroet-
ten.135 Orthodoxe ideeën over hoe iets wel of niet moest, mochten spon-
tane ontwikkeling nooit in de weg staan.
 In het ‘gemeenschapsleven’ op De Werkplaats was muziek de binden-
de en ook de ‘zuiverende’ factor. Ex-muziekleraar Herman Passchier 
merkte later op dat Kees met zijn veeleisende, scherpe gehoor en zijn 
streven naar loepzuivere tonen ‘veel meer bedoelde dan alleen maar het 
juiste aantal trillingen’.136 De muziek moest bewijzen dat harmonie, de 
vereniging van tegenstellingen, mogelijk was. Tijdens muziekuitvoerin-
gen zaten onervaren kinderen zij aan zij met professionele musici zoals 
Hans Philips en Han Le Fèvre. ‘Voor ik het wist zat ik als derde triange-
liste mee te tellen,’ vertelt ex-werker Nora Groenendijk-Oostenbroek.137

 Sommige omwonenden hadden hun bedenkingen tegen het feit dat de 
werkers zomaar zonder toezicht rondliepen, zeker als ze daarbij ook nog 
schaars gekleed gingen. Naar aanleiding van klachten werd in het na-
jaar van 1934 bepaald dat ‘het lopen in badpak op de weg’ niet meer kon 
worden toegestaan.138 Eerder was ook al bepaald dat ‘wandelend lezen’ 
alleen mocht op het terrein van De Werkplaats.139 Buren zullen zich in 
het najaar van 1932 wellicht verbaasd hebben over het feit dat plotseling 
kinderen rondliepen met zandzakken op hun hoofd. De werkers Nelle-
ke, Willy en Candia hadden namelijk besloten die voortaan te dragen ‘in 
plaats van kruiken zoo-als de Syriërs in sommige dorpen dat doen’, in de 
hoop dat ze ‘dan misschien ook zo’n rechte houding’ kregen als zij.140

 Volgens Candia Boeke werden de werkers in Bilthoven uitgemaakt 
voor ‘Boekinezen’. Dat was als scheldwoord bedoeld, maar illustreert 
ook de saamhorigheid die in de kindergemeenschap ontstond. In een we-
reld vol economische en politieke spanningen wilden steeds meer men-
sen zich aansluiten. Zo wilde K. Bakker uit Soestdijk van Kees weten of 
De Werkplaats wellicht baat had bij iemand die ‘door een volkomen ken-
nis der natuur, elk verschijnsel der stoffelijke en geestelijke natuur zou 
kunnen verklaren, waarmede de menschheid dus over een geheel nieu-
we kennis zou komen te beschikken’.141 Een vrouw uit Warmelo schreef 
aan Kees dat zij zich graag wilde aansluiten bij een groep van ‘niet roo-
kende noch alcoholgebruikende menschen die o.a. een uitbetalingssys-
teem in natura (eten, drinken, kleeren, woning) verkiezen boven eene in 
geld’,142 en een zekere mevrouw Hoogerwerff uit Heemstede wilde met 
Kees praten over haar zoon, die naar zee wilde, maar hier als ‘langzaam 
droomerig type’ eigenlijk niet geschikt voor was.143 De ‘levendige micro-
kosmos’144 in Bilthoven trok ook de aandacht van buitenlanders. De Ierse 
montessoripionier Eleanora Gibbons wilde Kees deelgenoot maken van 
haar vrijheidsstrijd voor het ‘gevangen volk’ van Ierland,145 en een ze-
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kere T. Illion wilde komen vertellen hoe hij, verkleed als monnik, maan-
den lang door Tibet gereisd had.146 Ter ere van het bezoek van de Tsje-
chische Esperantoverbreider Dolfa Bartosik werd eind jaren dertig voor 
De Werkplaats een groepsfoto gemaakt, waarbij Esperantovlaggen in de 
lucht gehouden werden.
 Dat mensen zich om zo uiteenlopende redenen tot De Werkplaats 
wendden, had behalve met de wereldcrisis, die velen wanhopig maakte, 
ook te maken met het universele van Kees’ ambities. Met zijn geloof in 
vrije ontwikkeling was hij liberaal, met zijn ideeën over God, mens en 
natuur was hij vrijzinnig, met zijn preutsheid en hang naar precisie was 
hij conservatief en met zijn nadruk op het ‘gemeenschapsleven’ leek hij 
soms net een socialist.

Bedelbrieven

Terwijl het onderwijssysteem op De Werkplaats nog volop in ontwik-
keling was, verlangde Kees al naar de volgende stap. Hij vond het tijd 
om zijn nieuwe samenlevingsvorm wereldwijd te gaan verspreiden. In 
februari 1934 zette hij een plan op papier voor de wereldwijde bouw 
van ‘metamorphistische Werkplaatscomplexen’. Jongens zouden hier le-
ren om landbouw en veeteelt te bedrijven, meisjes om kleding te was-
sen en herstellen. Schoenmakers zouden tijdens hun opleiding ‘voor het 
schoeisel van de Gemeenschap’ zorgen. En eenmaal volwassen zouden 
alle werkers zich ‘bewust door eigen besluit’ aansluiten bij een ‘oude-
rengemeenschap’. Dit zou ‘het lichaam’ zijn ‘waarin eenmaal de orde 
van thans zich zal kunnen oplossen’. Naarmate de ouderengemeenschap 
zich uitbreidt, voorspelde Kees, ‘verkleint zich de oude maatschappij en 
gaat steeds meer gelijken op de harde schaal van de cocon, waaruit het 
nieuwe organisme zich als het rijp is, langs de organische weg zal kun-
nen bevrijden’.147

 De kindergemeenschappen zouden gesticht worden over de hele we-
reld, waarna ten behoeve van de ‘uitruil van surplus producten’ uitein-
delijk alle invoerrechten zouden worden afgeschaft. Om voor het stich-
ten van deze internationale kindergemeenschap fondsen te krijgen was 
‘volle publiciteit’ en ‘verbreiding van gedachten via de radio’ vereist.148

 De Nieuwe Utrechtsche Courant noemde Kees ‘een tweede Frederik 
van Eeden’, maar Kees verklaarde dat zijn plan niet zou mislukken, zoals 
bij Van Eeden gebeurd was. Van Eeden zette namelijk volwassenen ‘aan 
het spitten en graven’ zonder dat zij ‘daartoe waren voorbereid’. De ge-
meenschap van Kees daarentegen leidde kinderen van jongs af aan op 
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om later ‘den zuiveren maatschappijvorm te verwezenlijken’.149

 Kees was zich inmiddels gaan realiseren dat wie iets in de maatschap-
pij gedaan wilde krijgen, niet zonder geld kon. Dit nieuwe realisme leid-
de ertoe dat hij vanaf 1934 besloot om weer geld te gaan gebruiken. Hij 
ontpopte zich vervolgens meteen ook als een ware koopman. Zijn ‘won-
derklok’ waarmee ‘kinderen zichzelf en elkaar’ kunnen leren klok kij-
ken, zo informeerde hij het publiek in een wervende brochure, kostte 95 
cent. ‘Knikkerkaartjes’ voor de ‘kleintjes’ die ‘net beginnen met reke-
nen’, bood hij aan voor een gulden per stuk en de ‘rekenlegkaart’ – ‘een 
leuk zelf corrigerend middel voor individueel werk’ – deed 2,50.150 Over 
de royalty’s voor het boek Kindergemeenschap werd door Kees scherp on-
derhandeld.151

 Maar om de Internationale Gemeenschap op te zetten was veel geld 
nodig. De Boeke Trust bood geen soelaas, want hoewel die aan De Werk-
plaats inmiddels wel een forse jaarlijkse bijdrage schonk, waren ook di-
verse andere organisaties van Betty’s vroegere kapitaal afhankelijk. Kees 
en Betty hadden zelf geen regie over de Trust. Als het destijds aan hen 
gelegen had, was er zelfs helemaal geen Trust geweest en was Betty’s 
geld rechtstreeks aan de arbeiders gegeven. Het hoofdkapitaal was door 
ingrijpen van Betty’s familie gereserveerd voor haar kinderen, dus ook 
dat kon niet aangeraakt worden.
 De vele bedelbrieven die Kees vanaf de tweede helft van de jaren der-
tig over de hele wereld verstuurde, illustreren hoe hij en Betty, vijftien 
jaar na het afstaan van hun vermogen, op hun schreden terugkeerden. In 
een lange brief complimenteerde Kees de Britse autofabrikant sir Wil-
liam Morris – ooit als fietsenmaker begonnen, maar inmiddels baron 
Nuffield geworden – met het feit dat hij ‘één van de weinigen in de we-
reld’ was voor wie ‘geld niets betekent’. ‘Ik ben hier ook één van,’ ver-
zekerde Kees hem. Maar om een vestiging van zijn ‘international child-
ren’s community’ in Engeland op te zetten, had hij wel een ‘groot stuk 
land’ nodig, startkapitaal om leslokalen te bouwen en een jaarlijkse som 
om de kosten van onderwijspersoneel te betalen. Omdat Kees had ge-
hoord van Morris’ ‘levenshouding en de manier waarop u uw rijkdom 
verdeelt’, hoopte hij dat hij bereid zou zijn om deel te nemen in zijn ‘on-
derneming’.152 Zijn oude quakervriend Sydney Wood was bereid te ver-
klaren dat Kees ‘evidently a man of very high ideals’ was,153 en de direc-
teur van een school in Tsjechoslowakije, die Kees waarschijnlijk via een 
congres had leren kennen, deed zijn best om hem te introduceren bij Jan 
Antonín Bat’a, eigenaar van de bekende schoenenfabriek.154

 De animo onder buitenlandse investeerders was helaas nihil. Kapi-
taalbezitters hadden veelal hun eigen goede doelen, of zij hadden, zo-
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als de Britse huisvader E. Andreae het in een antwoord aan Kees for-
muleerde, reeds ‘a children’s community of my own’.155 Toch keerde 
Kees eind 1937 enthousiast terug uit Amerika, waar zijn plan voor een 
International Childrens Community naar eigen zeggen ‘grote weer-
klank’ gevonden had.156 Zijn Britse quakercontacten hadden hem daar 
goed geholpen. Hij was zelfs ontvangen door een van hun prominent-
ste aanhangsters, first lady Eleanor Roosevelt. 157 Volgens Kees had ‘de 
kindergemeenschap en alles wat daarmee samenhangt’, haar ‘volle sym-
pathie’. Een indrukwekkend comité van aanbeveling was door Kees ge-
vormd, met onder anderen de hoofdredacteur van The New York Times, 
John H. Finley, de quakerleider Rufus Jones en de voorzitter van de Na-
tionale Vredesraad Nevin Sayre. Kees concludeerde dat ‘alle sleutelper-
sonen’ in de vs ‘welwillend, ja ik mag zeggen enthousiast’ tegenover zijn 
denkbeelden stonden. Het ging niet om een utopie, onderstreepte hij. 
‘Als we den juisten organisatievorm kunnen vinden voor het distributie-
proces en onze kinderen opvoeden van den bodem af tot leden van een 
groot gezin’, zou ‘zonder twist, rivaliteit, nationalisme en oorlog’ een 
oplossing gevonden kunnen worden voor alle maatschappelijke moei-
lijkheden.158

Psychisch evenwicht

De praktijk op De Werkplaats was intussen weerbarstiger dan Kees tij-
dens de vele interviews en lezingen die hij in binnen- en buitenland gaf, 
liet doorschemeren. De ‘natuurlijke’ orde die hij nastreefde, kwam niet 
vanzelf, zo blijkt uit het ‘besprekingenboek’ dat werd bijgehouden. Het 
Algemeen Handelsblad had eind 1932 nog bewondering uitgesproken 
voor de ‘sfeer van volkomen harmonie’ op De Werkplaats, maar uit de 
besprekingsverslagen blijkt dat toch niet alles zo gestroomlijnd verliep. 
‘Als iemand op de wc zit, wachten we rustig tot dat kind klaar is en staan 
niet aan de deur te rukken,’ werd in het besprekingenboek genoteerd. 
‘We spreken af elkaar niet meer te slaan,’ werd in de loop van 1936 op-
geschreven. ‘We spreken af niet met pitten te schieten of met schillen te 
gooien als we eten’, ‘We stompen elkaar niet meer’, ‘We spreken af niet 
meer te vloeken’, ‘We rukken geen bladeren meer van de klimop’, en: 
‘We proberen er steeds aan te denken dat het hier een werk plaats is.’159

 Complicatie bij overtredingen was dat vaak niet duidelijk was wie wat 
gedaan had. Dit moest de persoon in kwestie namelijk zelf toegeven. ‘Als 
we weten dat iemand iets verkeerds heeft gedaan,’ werd in januari 1935 
afgesproken, ‘moeten we alleen het feit vermelden dat het gedaan is en 
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het aan de betrokken persoon overlaten om te zeggen of hij het deed.’160 
Daders bleven daardoor dikwijls op het kerkhof liggen. Wat niet tot indi-
viduen herleid kon worden, werd afgewenteld op de hele groep. Zo was 
er ‘een jongen’, werd op 18 januari genoteerd, ‘die geld aan een meisje 
heeft gevraagd, die ’t dan uit de spaarpot van haar broertje zou halen’. 
De conclusie luidde: ‘Dit zullen we nooit meer doen.’161 Een kapotte wc 
moest in de winter van 1935 ‘door alle werkers samen’ betaald worden.162

 Het gezamenlijk oplossen van ordeproblemen kostte veel energie. 
‘Als iemand iets stouts gedaan had,’ vertelt Sjuwke Brinkgreve-Kunst, 
‘moest de hele school vergaderen. Dat duurde eindeloos.’163 Beheer en 
schoonmaak van de school liepen ook niet altijd op rolletjes. Er moesten 
‘inspectiegroepen’ en een ‘algemeen regelaar’ aan te pas komen om ie-
dereen te laten doen wat nodig was. Steeds nieuwe tactieken werden uit-
geprobeerd: ‘Na de maaltijd zullen enkelen opruimen terwijl de anderen 
zolang blijven zitten. Dit is een tijdelijke maatregel, tot we allemaal weer 
vanzelf meehelpen,’ werd begin 1935 besloten.164

 De autoriteit van ‘buiten’ langzamerhand ontwend, lieten werkers 
zich niet zo makkelijk meer corrigeren. Nadat werkers Iens en Eva aan 
het begin van 1936 wegens ‘wangedrag’ bijvoorbeeld waren wegge-
stuurd uit de dienstploeg, schreven zij een boze brief:

Jullie hebben ons wel gezegd dat we met een oplossing moeten ko-
men, maar over het geval zelf hebben jullie haast niet gesproken, maar 
daar willen wij nu eens over praten want we vinden dat jullie ons met 
weinig grond aanklagen. Jullie hebben ons namelijk met die andere 
dienstploeg vergeleken, die niet hard gewerkt heeft. We hadden heus 
die dag wel doorgewerkt. Toen we in de eerste vestibule ruiten lap-
ten, hebben we sponzen over kinderen hun kop uitgeknepen. Dit be-
schouwen wij niet als een daad tegen de gemeenschap, maar als een 
doodnormale, misschien flauwe mop. Dit moet jullie voor een keer 
niet al te zwaar opvatten; ’t is toch heel menselijk!165

Een van de hardnekkigste problemen was te laat komen. De werkers le-
ken maar niet in te willen zien wat een ernstige inbreuk dit was op het 
gemeenschapsleven. Begin 1936 werd besloten dat wie te laat kwam, 
‘naar huize Boeke’ moest om een brief te schrijven aan zijn of haar ou-
ders. In die brief moest de ouders gevraagd worden of zij ‘mee willen 
helpen dat er op tijd van huis wordt weggegaan’. Ook moest de laat-
komer ‘gemeenschapswerk doen’ om zijn fout te herstellen. Werker Els 
Bouwman schreef eind januari 1936 vanuit ‘huize Boeke’ de volgende 
brief aan haar ouders:
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Ik ben net te laat gekomen en schrijf nou een brief (daarom)
 1. Om te vragen of jullie mee willen helpen dat ik op tijd kom.
 2. Het is een door Kees gemaakte afspraak. Ik geloof dat we zelf de 
postzegel moeten betalen.
 3. Want we mogen hem niet zelf meenemen. We hadden blijkbaar 
toch niet hard genoeg gefietst (nou ja dat geeft niet) ik en de anderen 
ook vinden het schrijven van deze brief gek, daarom zullen we er denk 
ik wel eens over spreken en iets anders uitvinden wat beter.
 Nou, adieu!
 Els166

Bob Bouwman werd woedend toen hij deze brief van zijn dochter ont-
ving. De Werkplaats had niet alleen met mondige kinderen te maken, 
maar inmiddels ook met ouders die uitgesproken ideeën hadden over 
onderwijs en opvoeding. Bob stuurde deze meteen weer terug aan Kees. 
Zo moest hij maar eens ‘nauwkeurig’ kennisnemen van ‘welke critiek 
een kind zelf heeft op het opvoedingssysteem van de wp’. Dat Els de 
brief niet zelf mee naar huis had mogen nemen, maar deze vanuit huize 
Boeke had moeten versturen, vond Bouwman ‘wel heel weinig modern 
pedagogisch’. ‘Hoe wil je een kind zich zelf verantwoordelijk laten voe-
len als je zo duidelijk je wantrouwen uitspreekt!!’ vroeg hij zich af. Het 
probleem van te laat komen mocht niet met ‘ouderwetse middelen’ wor-
den opgelost, vond hij. Hij zou dan ook ‘niet “meewerken” in die zin dat 
we gaan “porren”’. Waren ‘de nieuwe krachten op de wp’ wel voldoende 
doordrongen van ‘de eisen van een werkelijk moderne opvoeding’, vroeg 
hij zich af. ‘Gaan we terug naar de gewone school?’167 Kees had de be-
moeienis van ouders altijd aangemoedigd. Ervan overtuigd dat leren en 
opvoeden met elkaar samenhingen, vond hij dat een school niet zonder 
kon.168 Maar door de ouders zo bij de school te betrekken, creëerde hij er 
wel een front bij.
 Ook meetkundeleraar Albert Bosman169 confronteerde Kees in janu-
ari 1936 met kritiek. Hij vond juist dat Kees niet streng genoeg was. Van 
een aantal kinderen in zijn klas kon volgens hem ‘uitgesloten’ worden 
dat ze iets van meetkunde begrepen, schreef hij. Ook voor de anderen 
gold dat zij ‘het weinige’ wat hij in een les behandelde, in de volgende les 
al weer vergeten waren. Dit kwam door ‘de algemeene houding die de 
kinderen van de wp zich eigen hebben gemaakt tegenover de lessen in ’t 
algemeen en die niet alleen getolereerd wordt, maar ook geaccepteerd’. 
Bosman vond het onverantwoord dat kinderen ‘op één of andere wille-
keurige tijd, door henzelf te bepalen, eens aan hun proef beginnen’. Hij 
was ervan overtuigd ‘dat er dan noch van de lessen, noch van de proef 
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iets terecht komt’. Volgens Bosman werd niet alleen te veel gerekend op 
de eigen verantwoordelijkheid van de werkers, maar ook op die van de 
medewerkers. Bij gebrek aan een solide systeem had De Werkplaats zich 
volgens Bosman volledig afhankelijk gemaakt van hun individuele ‘pae-
dagogies talent en inspanning’. Bosman beweerde dat wat goed ging te 
danken was aan de medewerkers, en wat fout ging aan het systeem. En 
dus aan Kees.170

 Ordeproblemen en onenigheid tussen de medewerkers leidden begin 
1937 tot een fysieke ineenstorting van Kees. Hoezeer het water hem aan 
de lippen stond, blijkt uit een brief van Emma Boeke aan Candia. ‘Zijn 
jullie je, onder de werkers onderling, wel goed bewust,’ alarmeerde ze 
haar zes jaar jongere zusje, ‘welke geweldige verantwoordelijkheid er bij 
jullie ligt?’ De gezondheid van hun vader stond op het spel. Emma wist 
‘best dat ’t voor jullie ook heel moeilijk is’, maar deze moeilijke tijd was 
juist de kans om ‘te tonen wat de werkers kunnen’. Wat zou het ‘heerlijk’ 
zijn, filosofeerde Emma, als uit de kinderen zelf nu een ‘geest van disci-
pline en gemeenschapszin’ voort zou komen ‘in het gezamenlijke verlan-
gen daddy te helpen’.171

 Waar de organisatie van bovenaf tekortschoot, werd van de werkers 
verwacht dat zij insprongen. Maar het is de vraag of hun dat lukte. De 
lessen op De Werkplaats hadden in de jaren dertig een ‘incidenteel ka-
rakter’, schreef Candia samen met een aantal ex-werkers en -medewer-
kers later in een terugblik. Griekse geschiedenis kwam wel aan bod, maar 
vaderlandse geschiedenis niet, en er werd lesgegeven in steno, maar niet 
in grammatica.172 ‘Het gekke is eigenlijk dat ik twee jaar niet heb gere-
kend,’ vertelt Nora Groenendijk-Oostenbroek. Ze mocht altijd zelf een 
‘lokaal’ uitkiezen. ‘Ik koos voor de bibliotheek. Daar zat ik úren. Nie-
mand die er iets van zei.’173 Er werd door sommige kinderen meer ge-
speeld dan geleerd, zegt ook Sjuwke Brinkgreve-Kunst. ‘Ik heb op De 
Werkplaats uitstekend leren breien, maar verder heb ik er nauwelijks iets 
opgestoken.’174 Toen de ouders van Noortje er na enkele jaren achter 
kwamen dat zij ‘niets geleerd had’, werd ze van school gehaald. Haar va-
der, aanvankelijk diep onder de indruk van Kees, noemde hem voortaan 
een ‘pedagoochelaar’. De Werkplaats, zegt Nora, was ‘een zegen en een 
strop’. Ze had er de ‘heerlijkste tijd’ van haar leven, maar belandde met 
haar kennisachterstand wel op haar veertiende in de eerste klas van de 
mulo.
 Ex-werker Philip Rümke, van 1936 tot 1940 op De Werkplaats en la-
ter hoogleraar fertiliteitswetenschappen, vertelt een ander verhaal. ‘Ik 
denk dat er maar weinig scholen waren waar het niveau zo hoog was,’ 
zegt hij. De schoolmappen die hij bewaard heeft, illustreren dat. In een 
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keurig handschrift componeerde Philip als vijftienjarige vrijwel foutloze 
Engelse en Duitse opstellen en loste hij complexe natuurkundige pro-
blemen op. ‘Als ik het nu zo zie,’ zegt hij, ‘is het haast academisch ni-
veau.’ Toen hij als zeventienjarige naar het Baarnsch Lyceum ging om 
zijn hbs-diploma te halen, haalde hij dit dan ook ‘met gemak’.175 
 Zijn klasgenoot Sjoerd Siewertsz van Reesema bewaarde zijn map-
pen ook. In zijn map ‘dierkunde’ vallen naast de gedetailleerde beschrij-
ving van de eigenaardigheden van beenvissen, vogelbekdieren, valkach-
tigen en scharrelvogels de schitterende zelf gemaakte tekeningen op. 
Ook Siewertsz van Reesema haalde zonder vertraging zijn hbs-diplo-
ma.176

 Of het onderwijs op De Werkplaats goed of slecht was, was in gro-
te mate afhankelijk van het kind. Wie kon en wilde leren, kon tot grote 
hoogtes stijgen. Maar wie het niet kon of niet wilde, had volop mogelijk-
heden om eraan te ontkomen. Het was nooit Kees’ bedoeling geweest 
om een sfeer van achteloosheid te kweken. Hij hield van orde en netheid. 
Hij wilde dat kinderen op tijd kwamen en hun spullen opruimden. Dat 
ze fluisterden in plaats van schreeuwden, vriendelijk tegen elkaar wa-
ren, hard werkten en het allerbeste uit zichzelf haalden. Alleen: zijn ‘sys-
teem’ ging ervan uit dat de kinderen dat zelf ook allemaal wilden en kon-
den.
 Op wat zich tijdens de lessen werkelijk afspeelde, had Kees weinig 
zicht. Hij zag de werkers vooral tijdens het muziek maken, de pauzes 
en het ‘Mülleren’. Confrontatie met problemen weerde hij liefst af. ‘Als 
de dingen niet gingen zoals ze hoorden te gaan,’ herinnerde Willem van 
Maanen zich, ‘trok Kees altijd een bijzonder gezicht. Alsof hij iets vies 
rook.’ Kees wilde dat de praktijk vóór de theorie ging, maar accepte-
ren dat de praktijk op De Werkplaats niet altijd strookte met zijn ideaal, 
kostte hem moeite. De overtuiging dat autoriteit van binnenuit moest 
komen, liet hij zich door niemand afnemen. Dat gold zeker ook voor 
Betty. Haar geloof in het ‘innerlijk licht’ leek van ijzer. Dat ieders eigen 
‘vuurtje’ gerespecteerd diende te worden was niet zomaar een opvatting, 
het was een eeuwenoude levensovertuiging. Als daar krasjes op dreig-
den te komen, poetste Betty die stilletjes weg. Soms letterlijk, zoals het 
gerucht over haar heimelijke schoonmaakactiviteiten op De Werkplaats 
wilde.
 De orde op De Werkplaats, meende Kees, werd niet verstoord door 
een gebrek, maar juist door een teveel aan dwang. Allerlei dingen die 
vroeger vrijwillig waren, zo pareerde hij de kritiek die in de loop van 
1936 aanzwol, waren inmiddels verplicht geworden. Als gevolg daarvan 
was de ordening, die vroeger ‘vrij strak’ was, ‘hoe langer hoe losser en 
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slapper’ geworden. De oplossing was niet om de leiding strakker te ma-
ken, vond Kees. De leiding moest juist losser worden. Alleen dan, be-
weerde hij, zouden de werkers hun eigen ‘strenge ordening’ weer invoe-
ren.177

Sterke man

In de loop van de jaren dertig groeide overal het besef dat ‘stevige or-
dening’ nodig was. ‘Het individualisme heeft zijn tijd gehad,’ sprak de 
Utrechtste wethouder van Onderwijs in mei 1936 als inleider van het 
internationale pedagogische congres dat Kees mede organiseerde. Het 
was tijd voor ‘een hogere vorm van maatschappelijke organisatie’.178 In 
Duitsland stelde Hitler het ideaal van één groot Duits rijk dat werd be-
woond door één ‘superieur’ Germaans ras, tegenover alle individuele te-
genstellingen. ‘Als schapen,’ zo schreef Willy Westerweel in haar me-
moires ‘liepen ze achter hem aan.’179 Kees had wel ‘een open oog’ voor de 
noodzaak van ‘scherpe, bewuste ordening’ stelde hij.180 Van de ‘herder’ 
die nodig was, had hij echter een andere voorstelling dan veel van zijn ra-
dicale tijdgenoten. De ‘sterke man’, geloofde hij, zat in ieder mens zelf. 
De werkers zongen:

Wie is de sterke, de man, die alle menschen bedwingen kan?
Diep in ons hart, naar binnen gericht,
Schijnt in het duister het innerlijk licht
Daar klinkt de stem, die steeds ons geleidt,
Die ons dwingt tot gehoorzaamheid,
Dat is aller menschen heer
Hij brengt ons de vrede weer
Groote kracht, liefde en macht
Wordt door hem gebracht.181

Met ‘bange harten’182 keken de medewerkers naar wat er in Duitsland 
gebeurde. Maar Kees bleef optimistisch. ‘Ik voel nog altijd dat het in 
het geheel niet dwaas is,’ schreef hij in de zomer van 1936, ‘om de mo-
gelijkheid te zien van een grote ommekeer ten goede, wanneer het vele 
dat latent aanwezig is in ontelbare harten, tot ontluiking komt.’183 Dat 
over de aard van de ‘grote ommekeer’ die nodig was, ook in Nederland 
inmiddels verschillend gedacht werd, bleek uit de ideeën die Kees’ vroe-
gere hartsvriend, de kunstschilder Coenraad Nachenius, er inmiddels 
op na hield. In zijn studietijd had Kees hem als een zielsverwant be-
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schouwd (zie hoofdstuk 2). Aan het begin van de eeuw hadden Kees en 
‘Con’ elkaar gevonden in hun hang naar ‘zuiverheid’. Tijdens hun voet-
tocht door Engeland in 1908 hadden ze gemijmerd over de nieuwe we-
reld, waar mensen van oude, knellende banden bevrijd zouden worden, 
waar moderne kunstmatigheid plaats zou maken voor een pure, natuur-
lijke omgeving en waar de mensen vrij zouden zijn en toch met elkaar 
in harmonie zouden kunnen leven. Ook nadat beiden getrouwd waren, 
hielden ze contact. 
 In 1936 werd Nachenius door nsb-leider Anton Mussert benoemd 
tot lid van de Raad voor Volksche Cultuur. Het ‘noordras’, zo was de 
kunstschilder in de loop van de jaren dertig gaan geloven, moest bij het 
herstel van de ‘natuurlijke orde’ de leiding nemen.184 Vermenging van 
rassen moest volgens hem vermeden worden. Iemand die de zoon was 
van een Engelsman en de kleinzoon van een jodin en wiens moeder de 
dochter was van een Chinees en een Maleise, betoogde hij, moest zich 
wel ‘innerlijk verscheurd en stijlloos ontplooien’. Bij het woord ‘voorge-
slacht’ dacht Coenraad louter ‘aan menschen van onzen aard, menschen 
als wij, menschen die bij alle verscheidenheid toch niet een heterogene 
massa zijn, maar harmonisch bij elkaar passen. Wij denken aan geslach-
ten die uit elkaar voortkomen en steeds weer zich gelijk blijven, bij alle 
wisseling der eeuwen.’185

 Kees verafschuwde het maken van onderscheid tussen (etnische) 
groepen. Een ‘zuivere’ gemeenschap behelsde in zijn ogen juist samen-
smelting. Er was ‘strakke leiding’ nodig, maar uitsluiting en gebruik van 
macht en geweld moesten vermeden worden. ‘Is er nu waarlijk geen an-
dere mogelijkheid dan dat of de ene, of de andere menschengroep wordt 
overmeesterd en bedwongen?’ schreef hij na een toespraak van nsb-lei-
der Mussert in Utrecht. ‘Er zullen toch wel menschen zijn, die diep in 
hun hart dankbaar zouden zijn, als het wel mogelijk was langs den weg 
der rede en van het rustig overleg tot een oplossing te geraken?’186 Een 
groep ‘wijze mannen’, geloofde Kees, zou ‘met in achtneming van ieders 
belang’ de juiste weg moeten wijzen. Zij die ‘de denksystemen door en 
door kennen en vertegenwoordigen’, zouden samen moeten komen voor 
‘rustig overleg’ en dan pogen om ‘het beste, het wezenlijk menschelijke 
in elkaar te bereiken’. Kees besloot zijn betoog met de verzuchting: ‘O 
wat zou er een golf van blijde dankbaarheid door de wereld gaan, als dit 
gebeurde!’187

 Kees mocht dan vegetariër zijn en een open schillerkraag dragen, hij 
was toch verankerd gebleven in de traditionele wereld van zijn grootva-
ders. In de ‘gouden eeuw der zekerheid’,188 toen Europa nog niet door 
een moderne oorlog ontwricht was. Toen sociale tegenstellingen nog 
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beheersbaar waren. Toen wetenschappelijke vooruitgang iedereen nog 
hoop gaf en God nog over alle mensen waakte. Toen er nog ‘wijze man-
nen’ waren die na ‘rustig overleg’ voor alles altijd wel een oplossing von-
den.

Geplukte vogel

Van ‘rustig overleg’ was op De Werkplaats intussen steeds minder spra-
ke. Onenigheid over de koers maakte de verhouding tussen de mede-
werkers uiterst gespannen. Joop Westerweel was de ‘sterke man’ die De 
Werkplaats nodig had. Maar zijn dominante aanwezigheid werd voor 
Kees steeds meer een last. Kees was gewend om vrouwen naast zich te 
hebben. Zij hadden het praktische werk altijd op zich genomen zonder 
zijn autoriteit in twijfel te trekken. Betty, Chy, haar dochter Hannie en 
Wilhelmina en Willy Bosman hadden Kees altijd (financieel) gesteund189 
en Stella Giesberts zou bijna haar hele leven voor hem blijven werken. In 
1936 was de pas gescheiden Jet Rümke met haar kinderen ook naar Bilt-
hoven gekomen, om daar voor Kees onmisbaar te worden.
 Vrouwelijke helpers gunden Kees zijn voetstuk, maar Joop ergerde 
zich aan zijn onaantastbaarheid. Kees was vaak in het buitenland om 
conferenties te bezoeken. De rol van dagelijks schoolleider werd steeds 
meer door Joop vervuld. Op de een of andere manier, zo herinnert Von 
der Dunk zich, stond Joop met zijn ‘enorme wilde haardos’ altijd over-
al in het midden. Om zijn grote rode hoofd en zijn ‘druk gesticuleren-
de handen’, die hij ‘spreidde als vleermuizen’, kon niemand heen. Hij-
gend achter de bal op het sportveld ‘alsof zijn gelukzaligheid op het spel 
stond’, orerend tijdens de dagsluiting of als ‘een fanatiek missionaris’ 
docerend in de klas.190 Iedereen hing volgens oud-werker Philip Rümke 
aan zijn lippen. ‘Met Kees kon je als kind niet communiceren,’ vertelt 
hij. ‘Die stond zo hoog, daar kon je niet bij komen.’ Met Joop daarente-
gen ‘kon je echt praten’.191

 Ex-werkers die eind jaren dertig op school zaten, herinneren zich 
meer van Joop dan van Kees. Vooral oudere jongens vonden in hem een 
‘vaderfiguur’, die naar hun zeggen hun leven lang van invloed bleef. Al-
les wat Kees niet was, was Joop wel. Betrokken, rechtdoorzee en bena-
derbaar. Het was Kees’ eigen zoon Daniël die schreef dat Joop dege-
ne was die hem als jongvolwassene ‘aan het denken en vragen’ zette.192 
‘Kees was op school ook wel aanwezig,’ zegt ex-werker Sjoerd Siewertsz 
van Reesema, ‘maar hoe, in welke vorm, dat kan ik mij niet meer herin-
neren.’193
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 De Werkplaats had twee leiders. Joop regeerde op de grond, Kees 
daarboven. Joop ergerde zich steeds meer aan de ‘heilige’ Kees, die met 
zachte stem altijd zijn zin kreeg. Wat Joop vooral stak, schreef zijn vrouw 
Willy later, was dat Kees ‘op ouderbijeenkomsten altijd deed alsof iede-
re nieuwe uitvinding of creatieve oplossing op onderwijsgebied van hem 
afkomstig was en dat hij Joop daarbij nooit noemde’. Aan de andere kant 
kon zij zich ook voorstellen dat Kees ‘slecht raad geweten moet hebben 
met Joops onstuimige, dynamische karakter’.194 In het voorjaar van 1936 
opende Joop de aanval op Kees met een brief over een onderwerp waar 
Kees nooit over sprak: geld. Kees’ houding ten aanzien van materiële za-
ken was complex en ambigu. Hij wilde dat bezit niet bestond, maar was 
wel bedreven in het bijeensprokkelen van de spullen die hij nodig had. 
Met de Boeke Trust was de situatie ontstaan dat Kees en Betty officieel 
niets bezaten, maar wel van alles kregen. Die sprookjesachtige toestand 
was in 1934 veranderd. De Werkplaats ging toen officieel ouderbijdragen 
incasseren en de Boeke Trust gaf formele subsidie voor ‘medewerkers-
zorg’. Een commissie van beheer was aangesteld om die inkomsten ‘re-
delijk’ te verdelen. De medewerkers moesten op een formulier invullen 
of zij kinderen hadden, vrij van huur woonden en of ze andere inkom-
sten hadden. Maar in de praktijk was het veelal Kees die bepaalde wie 
wat kreeg en wat werd uitgegeven. Als hij gerenommeerde musici wilde 
laten meespelen in zijn orkest, bleef minder geld over voor de medewer-
kers. De verdeling van de medewerkerszorg, zo schreef Joop in zijn brief, 
verliep in het geheel niet ‘redelijk’. De medewerkerszorg was ‘sluitpost’. 
Zo waren de medewerkers in hun inkomsten gekort, terwijl plotseling 
wel 700 gulden beschikbaar was voor de aanstelling van Kees’ dochter 
Helen, die na haar studie naar Bilthoven was teruggekeerd. ‘Waar kwam 
nu ineens die fl 700,- vandaan?’ wilde Joop van Kees weten. Door over 
geld te beginnen marcheerde hij dwars door de geheimzinnigheid heen 
waarmee Kees het materiële altijd verstopte. Geld was een noodzaak die 
hij en Betty liever niet benoemden. Het was nodig, maar je moest het 
niet willen hebben en er al helemaal niet over praten.
 Joop Westerweel had van die verlegenheid geen last. Toen hij en zijn 
vrouw Willy op De Werkplaats begonnen, schreef hij, hadden zij geen 
salaris gekregen. Zij hadden van ‘iemand (en altijd een onbekende!)’ zo 
nu en dan wat geld ontvangen voor hun levensonderhoud. Anderen had-
den niets gekregen en werkten dus alleen als zij daartoe ‘materieel in 
staat’ waren. ‘Weer anderen (de familie Boeke),’ schreef Joop, ‘konden 
wat ruimer leven’ uit wat ‘aan hen geschonken werd’. Kees en Betty had-
den, ook in de tijd dat zij geen geld gebruikten, toch altijd te eten gehad. 
Via de mysterieuze Engelandroute waren altijd tassen met etenswaren 
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voor hun deur gezet. Ziekenhuisopnames waren betaald. Huizen waren 
aangekocht. Voor de reizen van Kees was ook altijd geld. Waarom gol-
den voor de Boekes omstandigheden die voor andere medewerkers niet 
golden, vroeg Joop zich af. Was niet ‘een zekere willekeur’ in het spel? 
‘Wordt er überhaupt wel naar gestreefd dat een regel zal gelden voor al-
len?’195

 Kees tekende met potlood driftig commentaar aan in de brief van 
Joop: ‘juist tegenovergesteld!’ In een officieel antwoord van de commis-
sie van beheer, waarvan Kees’ trouwe vriendin Henriëtte de Monchy se-
cretaris was, werd gesteld dat een afzonderlijke kas voor medewerkers-
zorg altijd een tekort zou hebben. Geld dat eigenlijk bestemd was voor 
andere dingen, werd nu namelijk juist vaak aan de medewerkers uitge-
keerd! Dat Helen kon worden aangesteld, was ‘heel verklaarbaar’ om-
dat men bij een jaarcijfer van 10.000 tot 15.000 gulden ‘niet met precies 
fl 100 nauwkeurig kon rekenen en er bovendien altijd meevallers en te-
genvallers voorkomen’. Het ‘onvriendelijk aandoend woord willekeur’, 
zo schreef de commissie, ‘zullen wij dus maar als niet geschreven be-
schouwen’.196

 Kees voelde zich al langer ontevreden over de sfeer op De Werkplaats. 
Er was in zijn ogen steeds minder over van de spontane werkwijze van 
vroeger. Toen de school nog een ‘familie’ was. Toen er nog geen ‘proe-
ven’ waren. Toen geld nog niet bestond. De brief van Joop was de drup-
pel. Van het proevenstelsel dat mede door hem bedacht was, vroeg Kees 
zich inmiddels af of het niet meer kwaad dan goeds gebracht had. Waar 
waren de ‘tere scheppingen’ uit de begintijd gebleven? De verhaaltjes en 
tekeningen die gemaakt werden ‘om de vreugde van het doen’, zonder 
dat er proeven mee verdiend werden? 
 Een week na ontvangst van Joops brief zette Kees alle frustratie over 
wat er van ‘zijn’ Werkplaats geworden was, op papier. Hij begon met een 
soort sprookje: over een meisje dat ooit ‘ver weg in de hei in een klein 
rieten hutje’ was opgevoed. Toen zij na een verblijf in het buitenland na 
jaren met een boot weer in haar moederland aanmeerde, zag ze dat alles 
veranderd was. Het rieten hutje was verbouwd: er was een moderne ‘ser-
re’ bij gekomen en om het terrein stond een ‘ijzeren hek’. Binnen was 
het ‘nog erger’: een radio ‘tingelde de onbenulligheid van de grote we-
reld met al zijn oppervlakkige berekening en koude gevoelloosheid naar 
binnen’. Kees voelde zich net als het meisje: hij was zijn thuis kwijt. Al-
les waar hij zijn ‘hele persoonskracht’ aan gegeven had, was ‘onherken-
baar verminkt’. Het ‘hoogste en heiligste’ dat in hem leefde, werd als 
‘idioot idealisme’ ter zijde geschoven. Voor excursies, kampen of boot-
tochten was nauwelijks nog tijd; de proeven gingen voor! Zelfs de klein-
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tjes hadden geen tijd meer ‘om te gaan wandelen in het bos’ en de han-
denarbeid dreigde te worden verwaarloosd. Langzaam maar zeker wer-
den alle veertjes van de kleurige vogel uitgetrokken en ‘zielig geplukt’ 
stond hij er nu bij.197

Klein clubje

Het belang van ‘strakke ordening’ zag Kees in, maar de middelen schuw-
de hij. Het gehamer op de proeven ging in tegen de kern van zijn geloof 
dat ordening uit de mens zelf moest komen. Het strookte ook niet met 
de belofte die hij in 1934 in zijn boek Kindergemeenschap gedaan had, dat 
kinderen op De Werkplaats niet verplicht waren om diploma’s te ha-
len.198

 Met zijn precieze maar tegenstrijdige opvattingen kwam Kees op De 
Werkplaats steeds meer alleen te staan. ‘Alleen voor mijzelf bestemd,’ 
schreef hij boven aan een papier waarop hij in mei 1936 zijn gedachten 
nog eens op een rijtje zette.199 Dit geschrift had alle karakteristieken van 
een muziekstuk. Het was een compositie die ferm begon, droevig werd 
en vervolgens een daadkrachtig marstempo kreeg, om na een kleine te-
rugval weer in hoopvol vivace te eindigen. ‘Het is tijd dat een keuze ge-
maakt wordt. Van het oorspronkelijke werk zoals ik het concipieerde en 
begon, is naar mijn mening maar heel weinig meer over.’ De laatste twee 
jaar was sprake van een ‘aanhoudende drang naar schools werken’ en om 
de lieve vrede te bewaren had hij daar steeds aan toegegeven. Nu echter 
ging het een richting op die inging tegen alles waar hij jarenlang met in-
zet van zijn ‘hele persoonlijkheid’ aan gewerkt had. Kees stond ‘met een 
enkele’ tegenover een ‘talrijke groep’ die de andere kant op wilde. Zodra 
hij even op reis was, zakte alles af ‘naar een lager niveau wat betreft de 
vrije en individuele ontwikkeling’. Gezien zijn eenzame positie zou het 
‘logisch’ zijn ‘dat of mijn kant versterkt, of jullie kant verzwakt werd om 
het evenwicht te herstellen’. Maar zoiets was ‘heel moeilijk denkbaar’, 
want waar vond Kees ‘op slag de personen die zo denken als ik?’ Toch 
zou het verlaten van De Werkplaats geen goed idee zijn. Dan zou zich 
namelijk ‘voor de zoveelste keer het betreurenswaardige schouwspel’ 
voordoen dat door splitsing twee ‘min of meer eenzijdige instellingen’ 
ontstonden. Eigenlijk was er maar één oplossing, concludeerde Kees, en 
die was: dat ‘jullie velen, die andersom geaccentueerd zijn dan ik, jezelf 
bewust intoomt’. Alleen dan kon hij verder. Maar het zou er toch wel op 
uitdraaien, vervolgde hij, dat ‘het eind zal zijn dat ik heenga’. Al was dan 
wel weer de vraag: ‘Waarheen?’ Of, zo besloot hij, zou het toch mogelijk 
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zijn ‘dat ik zelf kom tot een veel grotere krachtsinspanning, dat ik met 
mijn kleine clubje nieuwe kracht ontwikkel? Dat wij pal staan voor dat-
gene dat aan ons is toevertrouwd en eenvoudig niet toelaten dat we over 
de streep worden getrokken?’200


