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6. Oorlog

Duitse vluchtelingen

In de nacht van 9 op 10 november 1938 vernielden aanhangers van Adolf 
Hitler in heel Duitsland joodse winkels, synagogen en huizen. Joodse 
mannen werden van hun bed gelicht en afgevoerd. Deze nacht, die van-
wege het rondvliegende vensterglas Kristallnacht ging heten, was het 
signaal dat Hitlers toespraken niet alleen retoriek waren. Joden waren 
niet meer veilig in Duitsland. Wat onvoorstelbaar was, begon werkelijk-
heid te worden.1 Uitwijken naar het buitenland was inmiddels moeilijk. 
Uit angst voor vluchtelingenstromen hielden de omringende landen, 
ook Nederland, de grenzen gesloten.
 De Werkplaats was in de loop van de jaren dertig een trefpunt voor 
Duitse emigranten geworden. Aan Paul Geheeb had Kees in februari 
1938 geschreven dat hij in september een ‘Duits paviljoen’ wilde ope-
nen. Dat zou de eerste stap zijn in de vorming van zijn ‘internationale 
kindergemeenschap’.2 Kees kon als leider van De Werkplaats werkver-
gunningen regelen. De Duitse pacifist Hein Herbers en de ‘gemengd’ 
gehuwde graficus Heinrich von der Dunk en hun gezinnen waren al 
voor Kristallnacht gekomen, evenals Adolf Wongtschowski, die Buri ge-
noemd werd en een jonge protégé was van de ook in 1937 geëmigreerde 
Duitse schrijver en dichter Wolfgang Frommel.3 De joodse schrijver en 
arts Hans Keilson was vanwege het Berufsverbot in Duitsland in 1936 
in Bussum terechtgekomen, vanwaar hij geregeld naar Bilthoven reisde 
om de Von der Dunks te bezoeken. Zijn vrouw, Gertrud Pfeiffer, werd 
door Kees ingeschakeld voor het maken van ‘handschriftanalyses’ van 
werkers. In het Broederschapshuis, dat sinds 1923 bestuurd werd door 
onder anderen Julius ter Beek, werden joden en intellectuelen uit Duits-
land opgevangen.4 Na 1938 kreeg Kees uit Duitsland steeds meer ver-
zoeken om onderdak.
 De Nederlandse regering wierp ook steeds meer hindernissen op. In 
mei 1938 besloot minister van Justitie C. M. J. F. Goseling dat alle Duit-
se vluchtelingen voortaan als ‘ongewenscht element’ beschouwd moes-
ten worden. Kees maakte hier bezwaar tegen. In september 1938 on-
derstreepte hij in een brief aan Goseling dat zijn plan voor het stichten 
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van een internationale kindergemeenschap ‘geenerlei politieke strek-
king’ had. In het bijzonder vroeg hij om een verblijfsvergunning voor 
een Duits jongetje, Karli Nothmann, uit Berlijn, wiens familie bevriend 
was met de Von der Dunks.5 Het woord ‘Joods’ liet hij in zijn brief niet 
vallen. Maar de autoriteiten hadden aan een half woord genoeg. Kees 
kon wel beweren dat zijn verzoek geen politieke strekking had, in Den 
Haag dacht men daar anders over. De brief was aanleiding voor drukke 
activiteit, zowel op het gemeentehuis en bij de politie van De Bilt als bij 
de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de Centrale Inlich-
tingendienst. Het toelaten van joodse vluchtelingen zette de relatie van 
Nederland met Duitsland onder zware druk. En de Amsterdamse pro-
cureur-generaal A. baron van Harinxma thoe Slooten deed er juist alles 
aan om die relatie goed te houden. In nauw contact met de Duitse gehei-
me politie had hij in april 1935 aan de Lek bij Culemborg Fort Honswijk 
helpen oprichten, waar uit Duitsland gevluchte communisten geïnter-
neerd werden.6

 In oktober 1938 stelde de Centrale Inlichtingendienst een uitgebreid 
rapport op over Kees en de idealen van zijn school.7 Het ging terug tot in 
de jaren twintig, toen in zijn tuin ‘door communisten’ een stembus was 
verbrand.
 Niet alleen waren de medewerkers van De Werkplaats antimilitarist, 
zo constateerde de geheime politie, ook op zedelijk gebied gebeurden 
er vreemde dingen in Bilthoven. Tuinmedewerker Maarten Hulst bleek 
niet officieel getrouwd te zijn met de moeder van zijn kinderen, en tim-
mermedewerker August Kropp was in 1937 ‘aangetroffen met den ho-
mosexueel Adolf Wongtschowski’. De dienst had informanten die dicht 
bij de bron zaten, want in het rapport stond dat de verloofde van Kees’ 
dochter Helen, Henk Jakobs, ‘dagelijks’ bij de Boekes vertoefde, ter-
wijl hij ‘overigens niet veel uitvoert’. Het echtpaar Kirpensteyn dat het 
Werkplaatsinternaat bestierde, scheen ook nog ‘een tweejarig kind’ te 
verzorgen van een ‘gescheiden Italiaanse vrouw’.8 Toen Van Harinxma 
thoe Slooten het cid-rapport onder ogen kreeg, wist hij genoeg. ‘Het wil 
mij voorkomen dat wij hier te doen hebben met een kweekplaats van re-
volutionairen,’ concludeerde hij. Hij achtte het dan ook ‘hoogst onge-
wenscht’, zo schreef hij aan minister van Justitie Goseling, als het ver-
zoek van Kees om Duitse kinderen onder te brengen werd ingewilligd.9

 Toen Kees eind 1938 weer probeerde om iemand uit Duitsland 
te halen, bemoeide ook de burgemeester van De Bilt, H.P. baron van 
der Borch, zich ermee. Het ging om een toelatingsvergunning voor de 
schoonzuster van tekenleraar Heinrich von der Dunk. Maar volgens Van 
der Borch was haar komst ‘in geen enkel opzicht noodzakelijk’. Er waren 
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‘hier te lande’ al voldoende leraren Duits, zo schreef hij Van Harinxma 
thoe Slooten. Dat de vrouw uit lijfsbehoud naar Nederland wilde ko-
men, vond hij geen reden om iemand op De Werkplaats aan te stellen als 
‘leerkracht’. Hij plaatste het woord opzettelijk tussen aanhalingstekens. 
Heinrich von der Dunk, zo merkte hij korzelig op, gaf ook al les ‘zonder 
in het bezit te zijn van een desbetreffend diploma’, en hij voegde hieraan 
toe: ‘[...] de man is Ariër, terwijl zijn vrouw joodsche is.’10 De schoon-
zuster van Heinrich von der Dunk bleef in Duitsland.11

 Hoewel Kees hoogstwaarschijnlijk niet de brieven en rapporten te 
zien kreeg die overheden vanaf het najaar van 1938 heen en weer stuur-
den, merkte hij wel dat zijn plannen voor het creëren van een interna-
tionale gemeenschap werden tegengewerkt. Eigenlijk bemoeide hij zich 
liever niet met politiek. De chaotische taferelen die zich in de jaren twin-
tig in zijn achtertuin hadden afgespeeld, hadden hem geleerd daar voort-
aan vandaan te blijven. Maar ervan overtuigd dat grenzen de vorming 
van zijn ideale ‘mensengemeenschap’ belemmerden, wendde hij zich in 
januari 1939 opnieuw tot koningin Wilhelmina. Na een eerdere vruch-
teloze audiëntie en twee publieke aanvallen op het instituut dat zij ver-
tegenwoordigde (zie hoofdstuk 3), had hij nog altijd de hoop dat hij op 
haar kon rekenen. Van de diepgelovige koningin was immers bekend dat 
zij christelijke waarden hoog in het vaandel had. Kees, Betty en hun kin-
deren hadden eind januari ‘in eerbiedige stilte’ geluisterd naar haar ra-
diotoespraak, zo schreef Kees eind januari 1939 aan Wilhelmina. Met 
haar mooie woorden waren zij het roerend eens. ‘Hoe ondraaglijk’ moest 
het voor haar daarom wel niet zijn dat zij niets kon doen voor de men-
sen die aan de ‘vreselijkste mishandeling’ werden onderworpen? ‘Hoe 
moet het u te moede zijn, [...] wanneer gij bedenkt dat het ook Jezus alzo 
zou vergaan, als Hij in deze tijd en in dat land leefde en dat ook Hij, als 
Hij aan onze grenzen kwam, zou worden buitengesloten.’ Zelfs mensen 
die in ‘onmiddellijk gevaar’ verkeerden, werd de toegang tot Nederland 
ontzegd. Zij werden ‘teruggezonden’, schreef Kees, ‘naar concentratie-
kampen of executie’. Nu de overheid verhinderde ‘wat Christus bevolen 
heeft’, hoopte hij dat Wilhelmina zou ‘tonen Koningin te zijn’. Hij be-
sloot zijn brief aan haar met: ‘Opent de grenzen!’12

 Of en hoe Wilhelmina hierop antwoordde, is niet bekend. Maar Kees 
had uit de woorden die zij via de radio gesproken had, in ieder geval te 
veel hoop geput. Niet alleen nam de koningin zelf geen initiatief om jo-
den tot Nederland toe te laten, zij verijdelde ook een poging van de mi-
nister van Binnenlandse Zaken om in de buurt van haar paleis vluch-
telingen op te vangen. Ongeveer twee maanden nadat Kees zijn brief 
stuurde, liet Wilhelmina door haar kabinet een brief versturen aan de 
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minister, waarin ze duidelijk maakte dat ze zijn plan om in de buurt van 
Het Loo een vluchtelingenkamp te openen, betreurde. Liever had zij dat 
het ‘veel verder van het Loo had gelegen’, in Brabant bijvoorbeeld.13

 Kees viel ondertussen terug op het beste aardse wapen dat hij had: de 
muziek. Uit volle borst zongen de kinderen van De Werkplaats die win-
ter zijn lied ‘Opent de grenzen!’:

Opent de grenzen, opent ze wijd
Holland sta open voor alles wat lijdt
Zo is het vroeger altijd geweest
Zo is van oudsher de Hollandse geest

Als nu eens Jezus stond aan de grens,
Zonder papieren alleen maar een mens
Zoudt gij hem zeggen: word maar gedood
Gij zijt een vreemd’ling, een vlucht’ling, een jood?

Op een middag in januari 1939 fietsten werkers Ben en Philip Rümke en 
Sjoerd Siewertsz van Reesema door het aan Bilthoven grenzende Bosch 
en Duin, toen zij achter het hek van een grote villa aan de Baarnseweg 
een groep kinderen ontwaarden. Nieuwsgierig parkeerden zij hun fietsen 
en knoopten een gesprek aan. Het bleken joodse kinderen uit Duitsland 
te zijn. Onder zware druk van pers en parlement waren sinds november 
toch enkele vluchtelingentransporten toegelaten, in het bijzonder van 
kinderen. De villa, tot dan toe het ‘vacantiehuis’ van het Centraal Israë-
litisch Weeshuis in Utrecht, was aangewezen als opvanghuis. Dit waren 
dus de vluchtelingen waar op school over gezongen werd. Ze vertelden 
dat ze zich verveelden. Ze konden niet naar school en mochten ook het 
terrein niet af. Philip, door zowel Joop als Kees soms tot vermoeienis toe 
gewezen op wat de ‘Hollandse geest’ vermocht, besloot de zaak aan te 
kaarten tijdens de werkersvergadering. Kon De Werkplaats niet iets voor 
deze kinderen betekenen? Dit keer waren Joop en Kees het wel met el-
kaar eens. Met hulp van het Zeister Vluchtelingencomité werd eind ja-
nuari de aan de Bilthovense Soestdijkseweg gelegen villa Eickenroode 
ingericht als tijdelijke school voor de vluchtelingen.14

 Maar toen het beheercomité van het vluchtelingenkamp in Den Dol-
der om officiële toestemming vroeg voor dit onderwijsproject, gingen bij 
de Centrale Inlichtingendienst meteen alarmbellen af. Op 13 februari 
1939 wees de dienst in een geheim rapport aan de ministers van Binnen-
landse Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op de ge-
varen van het ‘broeinest’ in Bilthoven. Gedreven door ‘hoge idealen’ en 
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de ‘zucht zijn school uit te breiden’ was Kees Boeke eerder al ‘gaarne be-
reid’ gebleken ‘een groot aantal joodsche kinderen uit Duitschland’ op te 
nemen, zo werd gewaarschuwd. De verstrekking van werkvergunningen 
voor De Werkplaats was al sterk ontraden. De nsb-krant Het Nationale 
Dagblad werd geciteerd om te illustreren hoe dit nieuwste initiatief van 
Kees werd opgevat. Onder de kop ‘Luxeschool voor joodsche kinderen’ 
had de krant beweerd dat vreemde kinderen ‘op staatskosten’ een luxe 
opvoeding kregen, terwijl ‘voor het Nederlandsche volkskind’ iedere 
cent drie keer werd omgedraaid. Volgens de Centrale Inlichtingendienst 
moest ook rekening gehouden worden met reacties ‘in het buitenland’. 
Bovendien werd gewezen op het ‘bedenkelijke’ feit dat Kees bij een re-
cente jeugdactie voor vluchtelingen communistische bewegingen be-
trokken had. De dienst schatte Kees zelf weliswaar in als een ‘eerlijk en 
betrouwbaar’ man, maar vreesde dat hij gemakkelijk speelbal kon wor-
den van verkeerde bedoelingen van zijn medewerkers en ‘uit het buiten-
land komende vreemden’. Kees was getrouwd met Beatrice Cadbury, zo 
wist men ook, dochter van een chocoladefabrikant die eind negentiende 
eeuw ‘min of meer communistische denkbeelden’ propageerde. Het oog 
van de geheime dienst, die klaarblijkelijk met meer dan één man aan de 
zaak werkte, was recentelijk nog gevallen op een Javaanse ‘staatsgevaar-
lijke agitator’, Raden Mas Abdul Madjid Djojoadhiningrat, die betrok-
ken zou zijn bij een conferentie op het door de Cadbury’s gesponsorde 
quakercentrum Woodbrooke. Kees mocht zelf dan apolitiek zijn, uit zijn 
humanitaire acties kon gemakkelijk politieke munt geslagen worden, zo 
werd gevreesd.15

 Ministers hadden aanvankelijk ‘geen enkele principiële reden’ gezien 
om ‘niet met de heer Boeke in zee te gaan’.16 Dat veranderde echter toen 
zij in februari 1939 het lijvige inlichtingendossier ontvingen. Het was 
vooral de dreiging van communistische agitatie die de ambtelijke advi-
seurs van minister Hendrik van Boeijen verontrustend vonden. En hoe-
wel de bewindsman zelf volhield dat hij in de activiteiten van Kees geen 
kwaad zag, werd van alle kanten zozeer aangedrongen op prudentie dat 
het uiteindelijk het beheercomité van het kinderkamp in Den Dolder 
zelf was, dat het project stopzette. Het comité had uit de ambtelijke dis-
cussie geconcludeerd dat het voor de kinderen toch beter was om bij De 
Werkplaats uit de buurt te blijven. Kees en minister Van Boeijen werden 
bedankt voor hun inzet en op 8 juli 1939 werd aan het Vluchtelingenbu-
reau gemeld dat het onderwijs op Eickenroode was beëindigd.17

 Kees’ dochter Candia, als hulp bij Eickenroode betrokken, herinner-
de zich zeventig jaar later nog enkele voornamen van de vluchtelingen-
kinderen. Van lesgeven was volgens haar niet veel terechtgekomen. Ze 



206

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 206

had vooral met hen door de bossen gewandeld en geprobeerd om ‘met 
een arm om hun schouders’ een ‘gevoel van veiligheid’ te bieden. De 
negenjarige Gretl Katz, een klein spichtig meisje, had met een angstig 
stemmetje tegen haar gezegd: ‘Hier spuckt man nicht nach uns.’18

 Toen de Dolderse villa in het najaar van 1939 voor militaire doelein-
den werd gevorderd, raakten de Eickenroode-kinderen verspreid over 
joodse weeshuizen in het hele land. De meesten van hen zouden van-
uit daar rechtstreeks aan Duitse concentratiekampen overgedragen wor-
den. Gretl Katz, die zo blij was dat in Bilthoven niet naar haar ‘gespuckt’ 
werd, zou sterven in Auschwitz.19

Kennelijk in nauw contact met het Biltse stadhuis hield de Centrale In-
lichtingendienst de ‘Duitsch-joodse vluchtelingetjes’ die ook los van het 
Eickenroode-project in Bilthoven belandden, intussen scherp in de ga-
ten. De dienst wist bijvoorbeeld dat de joodse meisjes Ruth Stavenhage, 
Lydia Halle en de broertjes Robert en Otto Marx er onderdak gekregen 
hadden. De joodse vader van de broertjes Marx was ‘als ongewenscht 
vreemdeling’ buiten de ‘grenzen des Rijks geleid’, zo werd genoteerd, 
maar had zijn kinderen ‘juist eenige dagen daarvoor’ nog ‘bij Boeke we-
ten te plaatsen’. De twaalfjarige Karli Nothmann was op het gemeente-
huis ook al aangemeld zonder toestemming van Justitie.20 Het moest nu 
maar eens afgelopen zijn met het ongereglementeerde gereis naar Bilt-
hoven, vond de inspecteur van de marechaussee H. W. B. Croiset van 
Uchelen in de zomer van 1939. In een geheime brief aan de chefs van 
de doorlaatposten Zevenaar, Oldenzaal, Nijmegen, Venlo en Roosendaal 
vroeg hij om ‘bijzondere aandacht’ voor de personen die beweerden dat 
zij als leerkracht op De Werkplaats geplaatst waren. Zij moesten voort-
aan teruggestuurd worden, ‘ook dan wanneer zij in het bezit mochten 
zijn van een arbeidsvergunning of van een door de politie geviseerde 
zgn. Werkgeversverklaring’.21

 Begin 1939 kon niemand voorspellen dat binnen enkele jaren treinen 
uit Nederland zouden vertrekken die duizende families naar gaskamers 
zouden brengen. Croiset van Uchelen, die in juni 1939 aandrong op het 
tegenhouden van de joodse vluchtelingen, zou twee jaar later fel protes-
teren tegen de willekeurige arrestatie van joden in Arnhem.22 Maar op 
het feit dat de Nederlandse overheid wanhopige joodse mensen eind ja-
ren dertig de deur wees, kan moeilijk anders dan met schaamte worden 
terug gekeken.
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Twee kapiteins

Terwijl Kees met zijn pogingen om vluchtelingen naar Nederland te ha-
len opnieuw in botsing kwam met de autoriteiten, had hij moeite om 
op school zijn eigen autoriteit te handhaven. Met twee kapiteins op één 
schip kon De Werkplaats niet verder. Joop Westerweel en Kees, ieder 
op hun eigen manier dominant, zaten elkaar voortdurend in de weg. Als 
vredestichter kon Kees moeilijk toegeven dat hij met Joop in zoiets als 
een machtsstrijd verwikkeld geraakt was. Hij formuleerde dat anders. In 
zijn vocabulaire heette het dat ‘aan de dingen die ik met ernst als wensen 
uitspreek’, ‘niet tegemoet gekomen’ werd.23 Hij wilde hiervan niemand 
de ‘schuld’ geven en typeerde de onenigheid met ‘de medewerkers’ als 
een ‘gezamenlijk’ probleem dat gezamenlijk opgelost moest worden. Het 
feit dat hij zich door Joop overvleugeld voelde, sprak Kees niet uit. De 
naam Joop kwam in de door hem soms in alle vroegte genoteerde har-
tenkreten niet eens voor. Toch doelde Kees wel op Joop als hij schreef 
dat medewerkers hem niet meer ‘serieus’ namen. In korte tijd was Joop 
het stralende middelpunt van De Werkplaats geworden. In het voorjaar 
van 1939 regisseerde hij, tussen de organisatie van zijn ‘jeugdactie’ voor 
joodse kinderen door, het toneelstuk Aboe Kasim. Daarbij zweepte hij 
al ‘heen en weer lopend en teksten improviserend’ de werkers op tot 
grote hoogten.24 Voor werkers Chaja Waterman, Philip Rümke, Gerda 
Loeff, Pim van Maanen (als schrijver later bekend als Willem van Maa-
nen), Romualda en Jan van Stolk en Flip van Esso – allemaal een jaar of 
zeventien – was Joop ‘ons aller aartsvadertje’.25 Hij was autoritair maar 
speels, serieus maar ondeugend, streng maar begripvol. Hij was wie zij 
ook wilden zijn. Door de explosie van energie die rond Joop voortdu-
rend plaatshad, kwam Kees in de verdrukking. Waar Kees altijd iets leek 
op te stijgen om met zijn ideaal te leven, griste Joop het met zijn grote 
handen uit de lucht. Mede dankzij Joop was ook het ‘proevenstelsel’ in-
gevoerd dat Kees’ onderwijsideaal hanteerbaar gemaakt had. Maar op 
dat ‘proevenstelsel’ had Kees nu steeds meer kritiek. Kinderen deden al-
leen nog maar iets als het moest voor een proef. Kon het niet beter wor-
den afgeschaft?
 Joop had één zwak: vrouwen. En in de machtsstrijd met Kees die 
zich vanaf 1936 ondergronds ontspon, werd dat hem fataal. Het begrip 
‘vrouwen’ nam Joop ruim; meisjes vielen er wat hem betreft ook onder. 
Hij was van nature fysiek ingesteld en een aai over de billen, soms on-
der een rok, vond hij een aardige begroeting. Die spontaniteit ging soms 
over de grens van wat anderen en zeker de veel preutsere Kees betame-
lijk vonden. Zelf had Kees zijn charmes bij vrouwen altijd alleen ge-
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bruikt om hun steun te krijgen voor zijn werk. Volgens zijn dochter Can-
dia was seks bij de Boekes taboe. ‘Zoenen in het fietsenhok’, wat op De 
Werkplaats soms ook gebeurde, werd door Kees haast als een misdaad 
tegen de menselijkheid beschouwd. Kees’ en Betty’s ideeën over sek-
sualiteit strookten met die van de reinlevenbeweging die aan het begin 
van de eeuw was opgericht door volgelingen van Tolstoj. Lusten wa-
ren volgens die zuiverheidsleer alleen toelaatbaar wanneer zij voortvloei-
den uit een ‘hogere harmonie der zielen’ en bovendien de voortplan-
ting dienden.26 Willem van Maanen kon meer dan zeventig jaar na dato 
niet zonder ingehouden woede vertellen over de dag dat Kees hem van 
school stuurde omdat hij betrapt werd op zijn liefdesrelatie met klas-
genote Gerda Loeff. ‘Je mocht van Kees wel verliefd zijn,’ vertelde hij, 
‘maar je mocht het niet laten blijken. Als je dat wel deed, schond je het 
principe dat je met zijn allen een gemeenschap vormde.’27 Dat Van Maa-
nen pauzes soms aangreep om met Gerda boswandelingetjes te maken, 
werd hem door Kees niet vergeven. 
 Kees’ eigen zoon Daniël beschreef later onder pseudoniem de sfeer 
van seksuele repressie waarin hij eind jaren dertig opgroeide. Toen op 
een dag uitkwam dat hij en enkele vrienden met meisjes in een hooi-
berg geslapen hadden, verzamelde Kees de ‘schuldigen’ in een kring om 
een donderpreek af te steken. ‘Jullie moeten fysiek contact gehad heb-
ben van een soort die niet gebaseerd is op liefhebben,’ sprak hij, ‘maar 
slechts op seksuele aantrekkingskracht.’ Dat was ‘verkeerd’, want door 
‘lusten bot te vieren zonder tederheid en liefde’ werd de natuur geen 
recht gedaan. Seksuele gevoelens waren bedoeld voor de ‘voortplanting’ 
en konden alleen ‘geheiligd’ worden binnen het huwelijk.28 In een ander 
gesprek met Daniël had Kees geïnformeerd of hij ‘zijn kleine ding’ wel-
eens aanraakte. Toen Daniël dit ontkende, zei Kees dat dit maar goed 
was, want seksuele energie die de voortplanting niet diende, kon maar 
beter worden besteed aan het ‘bouwen van een betere wereld’.29

 Kees en Betty mochten zich dan van allerlei conventies bevrijd heb-
ben, op zedelijk gebied lieten zij zich leiden door strikte regels. Daniël 
had samen met een vriend eens staan kijken terwijl ‘vijf naakte tiener-
meisjes’, op de piano begeleid door Kees, een les in ‘artistieke dansex-
pressie’ kregen. Maar met seksuele losbandigheid had dit dansen of het 
‘Mülleren’, dat ook vaak naakt gebeurde, niets te maken, had Kees hem 
nadien verzekerd. Integendeel, het mannen- en vrouwenlichaam werd 
geacht ‘zuiver’ te zijn en zo, in die natuurlijke verschijning, ‘volledig ge-
accepteerd’ te worden. Juist die vrijheid, beweerde Kees, bracht ‘ver-
antwoordelijkheid’ met zich mee. En hij verwachtte dat iedereen op De 
Werkplaats die wist te dragen. Juist omdat mensen ‘buiten de school’ 
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niet altijd begrepen ‘wat voor een soort’ vrijheid er op De Werkplaats 
heerste, was terughoudendheid belangrijk, zei hij tegen Daniël. De af-
wijzing van seksualiteit kwam niet voort uit angst voor de natuur maar 
juist uit de behoefte om die te beschermen. 30

 Joop had andere ideeën over de natuur. Hij hield van vrouwen en zag 
niet wat daar verkeerd aan was. Zijn versiergedrag was berucht. Volgens 
ex-werkers was voor Joop eigenlijk geen vrouw veilig. Dit bracht hem in 
de problemen. Niet alleen ging zijn losse seksuele moraal in tegen Kees’ 
zuivere ‘gemeenschapsideaal’, ook leidde het tot veel geroddel op De 
Werkplaats en tot problemen met zijn vrouw, Willy, die ook medewerk-
ster was. Het ‘groenogig monster van de jaloezie’, zou zij later in haar 
memoires noteren, ‘bezocht me vaak’.31 Joops avontuurtjes werden ja-
renlang door de vingers gezien, maar in de lente van 1940 leidde een af-
faire van hem tot een serieuze huwelijkscrisis en tot zijn vertrek bij De 
Werkplaats. 
 Op 19 maart 1940 hielden de medewerkers ’s ochtends op de kamer 
van Kees een ‘urgentie samenkomst’. Kees’ trouwe hulp Jet Rümke had 
nieuws over Joop. Zij had hem bezocht in Barchem, waar hij zich vanwe-
ge zijn relationele problemen met Willy een tijdje had teruggetrokken. 
Allen wisten, zo werd genoteerd, ‘dat Joop en Willy de laatste maanden 
een zeer moeilijke tijd hebben doorgemaakt’. Jet was ‘zeer getroffen’, zo 
vertelde ze, door de ‘hooggestemde rust’ die Joop in Barchem bereikt 
had. In die rust was hij tot de slotsom gekomen dat hij niet meer naar 
Bilthoven en De Werkplaats kon terugkeren. Joop en Willy hadden bo-
vendien besloten om hun ‘samenleven te verbreken’, vertelde Jet. Hoe-
wel het vertrek van Joop, net als het einde van zijn huwelijk met Willy32 
ingrijpend nieuws was, reageerden de medewerkers volgens de notulen 
niet verbaasd of geschokt. Ze waren slechts ‘dankbaar dat wij thans ge-
zamenlijk kunnen trachten Joop te helpen bij de uitwerking van plannen 
die hij maakt voor nieuw werk’.33

 Het was blijkbaar niet de eerste gelegenheid waarbij over de pro-
blemen gesproken werd, want vragen werden niet gesteld. Zo werd de 
machtsstrijd tussen Joop en Kees beslecht, zonder dat die echt uitge-
vochten had hoeven worden. Willy vertrok tijdelijk naar Amsterdam, 
Joop naar Wassenaar.34 Jan Kirpensteyn informeerde een dag na de me-
dewerkersvergadering nog bij Kees of het weggaan van Joop wel echt 
op diens ‘eigen initiatief ’ geschied was. Of had hij dit besluit soms ge-
nomen door ‘pressie’ van ‘een groepje’ medewerkers? Kees verzekerde 
hem dat het echt Joop zelf was die weg wilde.35
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Oorlog in Bilthoven

Op 10 mei 1940 werd Kees om kwart over vier in de ochtend gewekt door 
‘schieten op vliegmachines’.36 Vanaf het dak van het Broederschapshuis 
werd geschoten met dubbele luchtdoelmitrailleurs.37 Duitsland viel aan. 
Bij de Bilthovense drogist vlogen de kalmeringsmiddelen over de toon-
bank en voor het postkantoor aan de Julianalaan stonden lange rijen van 
mensen die hun spaargeld wilden opnemen.38 Kees en Betty stonden 
vermoedelijk niet in die rij. Dankzij Betty’s familie in Engeland, acht 
maanden eerder al in oorlog met Duitsland geraakt, waren ruim tevoren 
‘arrangements’ gemaakt ‘in the event of war’.39 In april 1939 werd 500 
Britse pond overgemaakt. Lloyds Bank adviseerde het geld op te nemen 
in ‘zilveren munten’.40 De Boeke Trust had eerder ook al een ziekenhuis-
opname van Betty betaald en alles in het werk gesteld was om haar zo 
‘comfy and happy’ mogelijk te maken.41

 Op 14 mei verschenen Duitse troepen van de 207de divisie aan de 
gemeentegrens van De Bilt.42 Ze marcheerden Bilthoven binnen, om 
daar neer te strijken in de bloeiende hei. De Utrechtse commandant van 
Voorst tot Voorst had op een Duits ultimatum aanvankelijk nog ferm ge-
antwoord dat hij tot het uiterste stand zou houden, maar toen ’s middags 
14 mei het nieuws kwam dat Rotterdam gebombardeerd werd, was snel 
een bericht gestuurd dat Utrecht zich overgaf. Duitse bommenwerpers 
die bij Zevenaar gesignaleerd werden – op weg naar Utrecht? – maakten 
volgens ooggetuigen op het laatste moment rechtsomkeert.43 Toen het 
bericht kwam dat Nederland zich overgaf, vielen Betty en Candia elkaar 
huilend in de armen. ‘Godzijdank, geen oorlog meer.’44 Dat de oorlog 
voor de Nederlandse joden toen juist begon, leken maar weinigen zich 
op dat moment te realiseren.
 Al snel na de inval ging het leven weer zijn gewone gang. De klokken 
moesten 1 uur en 40 minuten vooruitgezet worden naar Duitse tijd, er 
kwam een verbod op samenscholingen en algemene ‘verduistering’ werd 
verplicht.45 Maar de scholen gingen vanaf 20 mei gewoon weer open. De 
medewerkers vergaderden op 23 mei over hoe De Werkplaats nu verder 
moest. Het wegvallen van de steun uit Engeland – nu een ‘vijandige na-
tie’ – was de grootste zorg. Om meer inkomsten te krijgen had De Werk-
plaats meer ‘betalende’ kinderen nodig. Niet sluiting, maar uitbreiding 
was de oplossing.46

 De draad werd weer opgepakt. Op 21 juni had de feestelijke inwijding 
plaats van een automatisch bellende klok, eigenhandig gefabriceerd door 
Pieter de Bouter. Voortaan luidde na elk lesuur automatisch een bel.47 
Toch confronteerde het nieuwe Duitse bewind Kees wel al binnen enke-
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le weken met een dilemma. In juni 1940 kwam het bericht dat de Duitse 
bezetter een ariërverklaring zou gaan eisen van ambtenaren en onder-
wijzers. Kees vond dat die dan maar getekend moest worden. De Werk-
plaats had toch geen joodse medewerkers (Heinrich von der Dunk was 
getrouwd met een joodse vrouw, maar was zelf niet joods) en ‘ter wille 
van de kinderen en het werk’ moesten de medewerkers ‘doen wat wij 
kunnen’ om de school te laten overleven. Als er later nieuwe verordenin-
gen zouden komen, zou altijd nog besloten kunnen worden om het werk 
op te geven.48

 Kees wilde liefst zo gewoon mogelijk verder. Toen de joodse schrijf-
ster Clara Asscher-Pinkhof hem die zomer benaderde met het plan om 
in Bilthoven een speciaal internaat te openen voor joodse kinderen, wees 
hij dat voorstel nogal hoogmoedig van de hand. Hij en de andere mede-
werkers, schreef hij, ‘vinden het juist altijd zo belangrijk dat kinderen 
van allerlei soort vermengd worden’.49 Maatregelen tegen joden werden 
stap voor stap genomen. De verboden, schreef Willy Westerweel in haar 
memoires, kwamen ‘één voor één’, zodat collectief verzet uitbleef. Joden 
werden sluipenderwijs ‘vernederd en tot derderangsburgers gemaakt’, 
terwijl de andere Nederlanders beladen werden ‘met een schuldcom-
plex waar ze door allerlei rationele verklaringen aan probeerden te ont-
komen.’50

 Dat de Duitse autoriteiten een scheiding tussen joden en niet-joden 
in gang zetten, zag Kees aanvankelijk niet. Of wilde hij misschien niet 
zien. Vijf maanden na het begin van de oorlog realiseerde hij zich wel dat 
er onder het Duitse bewind voortaan twee categorieën burgers waren: 
joden en niet-joden. Na een gesprek met een deskundige concludeerde 
Kees namelijk dat ‘wij thans op de 130 leerlingen 7 Joden hebben, terwijl 
van de 22 leerkrachten geen één Joods is’. Met potlood noteerde hij ook 
de namen van de joodse kinderen erbij: Chaja, Karli, Hansje, Ruth, Li-
on, Annie en Emile.51 In december 1940 meldde de ‘gemengd gehuwde’ 
Heinrich von der Dunk dat hij ‘in verband met de politieke omstandig-
heden’ had besloten om geen les meer te geven. Hij achtte dit een mid-
del ‘om tegelijk gevaar voor de wp weg te nemen en zijn eigen bestaan te 
behouden’. Hij zou niet willen, zo staat in de notulen, ‘dat de wp door 
hem in moeilijkheden zou komen’.52 Kees, die er veel voor overhad om 
zijn school te behouden, accepteerde dit besluit.
 Zo raakte De Werkplaats, opgericht met het doel om ‘in alles mensch’ 
te zijn, langzamerhand in de greep van de nieuwe staatsmacht die joden 
uit de samenleving wilde filteren. Joop was na zijn vertrek bij De Werk-
plaats hoofd geworden van een montessorischool in Rotterdam. Omdat 
tussen hem en Willy nog altijd sprake was van ‘veel wederzijdse liefde’ 
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had zij zich inmiddels weer bij hem gevoegd.53 Vanuit Rotterdam rea-
geerde Joop furieus op het bericht van Heinrichs besluit om het werk 
neer te leggen. ‘Meer dan misselijk’ vond hij het. En typisch Kees om 
problemen uit de weg te gaan in plaats van ze het hoofd te bieden. De 
medewerkers, schreef hij woedend aan de (joodse) werker Chaja Water-
man, hadden nu ‘dan een mooie verontschuldiging voor hun karakter-
loosheid’.54 Was Joop zelf nog op De Werkplaats geweest, dan ‘zou het 
zeker niet gebeurd zijn’. Een ‘goede zaak’ liet zich met een ‘slecht mid-
del’ toch niet dienen?
 Joop popelde om het gevecht met de bezetter aan te gaan. Hij betreur-
de, zo schreef hij aan Chaja, dat hij als ‘ariër’ niet bij de vervolgden hoor-
de. Wat moet het ‘heerlijk’ zijn, filosofeerde hij, ‘om niet bij de uitverko-
renen van Hitler te horen’. ‘O, hoe wou ik dat ik onder de Joden nu een 
echte vriend vond, één die echt begrip toonde voor het probleem dat me 
martelt, elke dag, elk ogenblik. Eén die me werkelijk opnam in de kring 
van verachten, waar ik me thuis zou voelen als een vis in ’t water.’55

 Joop was opgevoed in het besef dat goed en kwaad in mengvorm niet 
bestonden. Kiezen moest je, en boete doen als je een fout maakte. Hoe-
wel hij altijd hevige conflicten met zijn sektarische vader gehad had, 
dacht hij aan diens principiële houding nu nostalgisch terug. Zijn school 
in Rotterdam zou niet ‘ontjoodst’ worden, beloofde hij aan Chaja. Hij 
deed nu juist zijn uiterste best om een joods meisje dat ‘uit zichzelf ’ had 
besloten om thuis te blijven, ‘weer terug te krijgen’.56

 Terwijl idee en handeling voor Joop één waren, was Kees van huis uit 
gewend aan speelruimte. Hij was niet orthodox opgevoed, zoals Joop. 
Bij hem thuis had weliswaar ook de christelijke moraal geregeerd, maar 
zware begrippen als schuld en boete werden liefst vermeden. Er waren 
ook geen religieuze rituelen opgevoerd zoals bij Joop. In huize Boeke 
waren wetenschappelijke proefjes gedaan, was muziek gemaakt en to-
neel gespeeld. De ouders en grootouders van Kees hadden altijd naar het 
midden gezocht. Rond 1918 had Kees met die middenweg radicaal ge-
broken, maar inmiddels neigde hij weer naar het zoeken van evenwicht. 
De dagen dat hij zijn hakken in het zand zette, lagen achter hem. Met 
een beetje voorzichtigheid zou De Werkplaats misschien wel door de 
oorlog komen. Omdat Joop inmiddels 70 kilometer verderop zat, hoef-
de hij zich tegenover hem niet meer te verantwoorden. De medewerkers 
discussieerden die winter over de vraag of het wel verantwoord was om 
aan de kinderen wrede sprookjes voor te lezen, zoals Hans en Grietje.57 
Dat de werkelijkheid de gruwelen in dit verhaaltje spoedig zou overtref-
fen, vermoedde niemand.
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Accommodatie

Hein Herbers waarschuwde in de winter van 1940 voor de nihilistische 
geest die in sommige kinderen gevaren leek te zijn. Ze leken soms ‘ge-
nerlei begrip’ te hebben voor ‘vroomheid’, ‘nobele drang’ of ‘hoog ide-
alisme’, klaagde hij. De oorlog mocht dan nog ‘zoveel vastheid’ hebben 
weggenomen, het ‘zielenleven’ op school moest actief gehouden wor-
den.58 In de praktijk werd dat zielenleven echter steeds verder murw ge-
slagen door pogingen om de bezetting ongeschonden door te komen. 
Hoewel de Duitsers relatief vriendelijk begonnen, werd Kees al snel ge-
dwongen om zijn ‘nobele drang’ rigoureus in te tomen. Als voorzitter 
van de onderwijsvernieuwingsbeweging wvo opereerde hij uiterst voor-
zichtig. Toen bleek dat een redacteur van het aan de wvo verbonden blad 
Vernieuwing lid van de nsb was, verzuimde hij hem, tot woede van me-
debestuurslid Jo Bolt, te ontslaan.59

 Werkers twijfelden begin 1941 of zij moesten deelnemen aan een con-
cert in Utrecht, nadat gebleken was dat de orkestleider, Harm Smedes, 
ideeën had ‘in anti-semitische richting’. Maar Kees adviseerde om de 
voorstelling gewoon door te laten gaan. Er zou ter plekke altijd nog ‘zeer 
gedurfd’ stelling genomen kunnen worden, vond hij. Smedes was ‘op 
cultureel terrein’ weliswaar verbonden met het pro-Duitse Nationaal 
Front, maar dat was volgens Kees alleen omdat hij ‘zonder een derge-
lijk achterland zijn werk niet zou kunnen doen’. Smedes had ‘nadrukke-
lijk’ ontkend antisemitisch te zijn en had het ‘ellendig’ gevonden dat hij 
de joodse leden van zijn orkest had moeten ontslaan, zo verzekerde hij 
de werkers.60 In februari 1941 werd gediscussieerd over de ‘uitgesneden 
dubbeltjes’ die sommige werkers op hun jassen droegen. Dit was een stil 
protest tegen het verbod van de bezetter om afbeeldingen van leden van 
het Oranjehuis te tonen.61 Na overleg met politieman Mollerus werd in 
de loop van 1941 besloten om de speldjes voortaan toch maar ‘liever te 
vermijden en zo mogelijke moeilijkheden te voorkomen’.62

 Kees werd door de bezetter ook gedwongen om zich nadrukkelij-
ker als schoolhoofd te manifesteren. De Werkplaats was geen bezit en 
had geen ‘baas’, was altijd zijn onwrikbare standpunt geweest. Maar nu 
voortbestaan op het spel stond, liet hij de vraag of de zaal van de school 
kon worden verhuurd aan joodse artiesten die nergens anders terecht-
konden, in februari 1941 toch liever niet over aan de medewerkersver-
gadering. Hij nam zelf de ‘eindbeslissing’ om de joden niet te laten op-
treden. Het ‘primaire doel’ van De Werkplaats, vond Kees, was om kin-
deren op te leiden. Dit mocht door andere activiteiten niet ‘in gevaar 
gebracht worden’.63 Niet alleen nam Kees zelf steeds meer het voortouw, 
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de bezetter eiste ook dat hij dat deed. De Duitsers wilden duidelijk op 
papier hebben wie waar de baas was. En zo kreeg De Werkplaats in mei 
1941 een officieel bestuur, bestaande uit Kees, Betty en Chy.64

 Met zijn vurige wens om zijn school te laten overleven, ondervond 
Kees in februari 1941 tegenstand uit onverwachte hoek. Werker Robert 
Hintzen ging zo gebukt onder zijn zwakke schoolprestaties dat hij juist 
steeds vuriger hoopte dat De Werkplaats gesloten werd. ‘Hij heeft nog 
geen één proef gedaan,’ klaagden de medewerkers in hun samenkomst 
op 11 februari 1941 over de achttienjarige Robert. ‘Het blijkt bijna on-
mogelijk om werk uit zijn handen te krijgen.’65 Robert, die zelf ook niet 
wist hoe hij verder moest, kon niet wachten tot de school werd dichtge-
spijkerd. Hij besloot het lot een handje te helpen. Toen een van de mede-
werkers op 13 februari rond kwart over acht ’s morgens De Werkplaats 
binnenliep om de verwarming na te kijken, hoorde hij een kreet van een 
collega, die in het halfdonker teksten op de muren had zien staan. ‘Vrij-
heid blijheid’, stond er, ‘Wanneer vallen jullie Engeland aan, lafaards 
die jullie zijn’, en: ‘Leve de J. die uit Duitsland vloden.’66 Waarschijnlijk 
nam vrijwel niemand op De Werkplaats persoonlijk aanstoot aan deze 
teksten, maar daar ging het nu niet om. Zij brachten De Werkplaats in 
gevaar. De muren werden snel schoongeboend met terpentine en Kees 
besloot het mysterieuze incident stil te houden.67

 Dit noopte Robert tot een daadkrachtiger aanpak. Vijf dagen later be-
kladde hij de school opnieuw, maar nu op de buitenmuur. Om halfne-
gen ’s ochtends, zo meldde Kees in zijn verslag van de gebeurtenissen,68 
ging bij hem de telefoon. Het was de politie. Een anonieme vrouwen-
stem had zojuist gemeld dat op de muur van De Werkplaats een ‘beledi-
gende’ tekst stond. Kees spoedde zich erheen en trof op de buitenmuur 
de tekst ‘Hitler is een moordnaar’ aan (spelling was nooit Roberts sterk-
ste kant). Kees plaatste snel ‘houten schotten’ en een ‘rietmat’ voor de 
muur, zodat ‘niets aanstotelijks’ meer te zien was en drukte een gearri-
veerde politieman op het hart zo snel mogelijk de gemeentereiniging te 
sturen. Toen die op zich liet wachten, sprong Kees op zijn fiets om naar 
de burgemeester te gaan, die juist over het geval in gesprek was met poli-
tieman Mollerus. Kees was verplicht om officieel aangifte te doen, werd 
hem verteld, maar aan de andere kant was het beter als niemand van de 
zaak wist. De zaak werd dus opnieuw stilgehouden.
 Maar nog geen week later werd de school opnieuw beklad. Politie en 
recherche stonden nu samen voor de deur.69 Toch was de bezetter in het 
voorjaar van 1941 nog niet zo gespitst op sabotage in Bilthoven dat de 
Duitse Sicherheitspolizei in actie kwam. Wekenlang gebeurde er weer 
niets. Totdat op 14 maart op school brandjes uitbraken die aangestoken 
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leken te zijn. Diezelfde middag hadden medewerkers gezien hoe Robert 
delen van boeken in een sloot gooide, boeken die uit De Werkplaats ge-
stolen waren.70 Toen Robert kort daarna gearresteerd werd, bekende hij 
alles. De opluchting was groot. ‘Robert H. heeft alles gedaan,’ noteerde 
Candia Boeke in haar zakagenda. ‘Wat een geluk dat ’t niet nsb is ge-
weest.’71

 Kees moest de Duitse autoriteiten er nu nog van overtuigen dat Ro-
bert alleen gehandeld had en dat zijn actie niets te maken had met een 
anti-Duitse stemming op De Werkplaats. Hij moest de Sicherheitspoli-
zei er bovendien van overtuigen dat Robert zelf niet staatsgevaarlijk was. 
Een gesprek van mens tot mens, dacht Kees, zou de lucht wel klaren. En 
kennelijk had hij de contacten die het aangaan van zo’n gesprek mogelijk 
maakten, want op 2 april stapte hij om 10.00 uur het kantoor binnen van 
ss-Hauptsturmführer Karl Wörlein.72 Hij hoorde tot de nazitop in Ne-
derland en zou als rechterhand van F.H. aus der Fünten spoedig belast 
worden met de dagelijkse organisatie van jodendeportaties.73

 Maar wat Wörleins politieke ideeën waren, of wat hij verder in zijn 
schild voerde, kon Kees op dat moment niets schelen. Hij kwam niet 
bij hem om het met hem eens te worden. Hij kwam bij Wörlein om De 
Werkplaats te redden, en hopelijk Robert ook. Wat Kees met hem be-
sprak, is niet bekend, maar refererend aan dit gesprek stuurde hij twee 
dagen later een in perfect Duits opgesteld rapport aan de Sicherheits-
polizei in Utrecht, waarin hij de hele zaak in detail uiteenzette.74 Robert 
was van begin af aan een probleemleerling geweest. Als kind had hij ja-
renlang niet kunnen praten. Hij wist niet wat hij deed toen hij die tek-
sten opschreef. De arme jongen had uit pure wanhoop gehandeld: niet 
alleen had hij de muren beklad, hij had ook boeken gestolen en brand 
gesticht. Psychiatrische behandeling was noodzakelijk. ‘Dass es sich bei 
dem Beschmieren der Wände nicht um eine politische Kundgebung 
handelte,’ betoogde Kees, ‘zeigt schon die Tateinheit der Handlung mit 
dem Brand und den Büchern. Auch steht eine politische Kundgebung 
im Widerspruch zum Geist, der an unserer Schule herrscht.’75

 Kees distantieerde zich nadrukkelijk van de anti-Duitse teksten. Op 
De Werkplaats deed men niet aan politiek, beweerde hij. Dit was ken-
nelijk niet het moment om uit te leggen waar men wel aan deed. Uit de 
‘vorzüglicher Hochachtung’ waarmee Kees zijn brief ondertekende, viel 
niet op te maken dat op De Werkplaats naar afschaffing van hiërarchie 
gestreefd werd. En dat het foutloze Duits in de brief te danken was aan 
voor de nazi’s gevluchte emigranten die Kees’ naaste medewerkers wa-
ren, deed ook even niet ter zake. Waar het nu om ging, was dat de Duitse 
autoriteiten gerustgesteld werden. De zaak liep goed af. Robert kwam 
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eind mei weer vrij en De Werkplaats werd met rust gelaten. ‘Het is heer-
lijk dat de Staatsanwalt dit standpunt heeft kunnen innemen,’ schreef 
Roberts vader later dankbaar aan Kees, ‘zeker zullen de mededelingen in 
uw rapport daartoe sterk hebben bijgedragen.’76

Zuivering

In hun poging om grip te krijgen op de Nederlandse samenleving wer-
den de Duitsers geholpen door ijverige Nederlandse ambtenaren. Een 
van hen was de germanist Jan van Dam. Hoewel geen vriend van de nsb, 
was hij wel een groot bewonderaar van Duitsland en overtuigd van de 
noodzaak van een op nationaalsocialisme gestoelde culturele revolutie in 
Europa.77 Als secretaris-generaal van het nieuwe Departement van Op-
voeding, Wetenschap en Cultuurbescherming stuurde hij in de loop van 
1941 haast wekelijks ‘circulaires’ naar scholen waarin nieuwe maatrege-
len stonden. De ‘circulaire van prof. Van Dam’ werd op De Werkplaats 
een vast agendapunt. Soms kwamen er wel drie tegelijk, zoals begin ju-
li 1941, toen Van Dam berichtte over nieuwe richtlijnen inzake ‘Volks-
Duitse kinderen’, ‘gedrag tegen Duitsers’ en ‘afbeeldingen van levende 
leden van het Huis van Oranje’.78 Op 30 april 1941 kwam de missive dat 
het schoolbestuur geen joodse leden meer mocht hebben,79 en in mei 
meldde Van Dam een verbod op het dragen van alle insignes, ‘ook niet-
politieke’. De kinderen mochten nu dus ook geen wp-speldjes meer dra-
gen.80

 Kees had de handen intussen vol aan de ‘zuivering’ van de schoolbi-
bliotheek, die in de loop van het voorjaar ook onder leiding van Van Dam 
werd afgekondigd. Alle joodse schrijvers werden in de ban gedaan, li-
teratuur over het Nederlandse koningshuis moest weg en zelfs sommi-
ge Engelse en Nederlandse leerboeken werden taboe verklaard. De heks 
van Haarlem van Frederik van Eeden mocht niet meer gelezen worden, 
evenmin als Ons mooi Nederlands van Nauta en De Vries. Nederlandse 
taaloefeningen van Krol werd verboden, al mocht 50 dictees 7e leerjaar 
‘na wijziging’ wel weer gebruikt worden. The English Language door G. J. 
van Harte werd verboden en ook het boekje Goodbye, Mr. Chips van Ja-
mes Hilton moest uit de bibliotheek worden verwijderd. Het twee eeu-
wen oude blijspel De spiegel der vaderlandsche kooplieden van de satirische 
toneelschrijver Pieter Langendijk stond ook op de zwarte lijst. Maar 
het hardst werd gesnoeid in de voorraad geschiedenisboeken. Hier be-
sloeg de lijst met verboden exemplaren – door Stella Giesberts uitgetypt 
– maar liefst vier A4’tjes.81 Hoe gevaarlijk ‘verboden’ boeken voor een 
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school konden zijn, bleek toen de Duitsers die zomer ‘zonder opgaaf van 
reden’ de Vrije School in Den Haag sloten nadat daar in de bibliotheek 
een controle was uitgevoerd.82

 Onder de werkers was van discipline intussen nog altijd weinig spra-
ke. De medewerkers klaagden tijdens hun samenkomsten steen en been 
over het gebrek aan orde en regelmaat in hun levens. Zo verschenen 
de jongste werkers in de zomer van 1941 allemaal ‘in zwempakjes’ op 
school. Dit kon niet getolereerd worden, ‘daar wij weten dat dit licht tot 
toenemende losheid leidt’. Ook aan de gewoonte om op blote voeten te 
lopen moest paal en perk gesteld worden. Het zag er niet alleen ‘vies’ uit, 
het was ook gevaarlijk.83 Eind mei was onder de kinderen ook nog een 
‘nieuwe rage’ ontstaan: het maken van ‘salto mortale’s’. Aan alle groepen 
werd gevraagd ‘deze gevaarlijke sprong niet meer te doen’, al werd later 
na ‘overleg’ bepaald dat voor degenen die er door de gymmedewerker 
toe in staat geacht werden, wel een uitzondering mocht gemaakt wor-
den.84

‘He must do so’

Met zijn strategie om geen aanstoot te geven, loodste Kees De Werk-
plaats door de eerste anderhalf jaar van de oorlog heen. Toen de eer-
ste schok verwerkt was, dachten steeds meer mensen dat aan de bezet-
ting niet zo zwaar getild hoefde te worden. Als iedereen zich maar rustig 
hield, zou de bui wel overwaaien. De Duitsers op straat bleken dikwijls 
vriendelijk en voorkomend te zijn en de economie bloeide zelfs op. Het 
aantal leerlingen op De Werkplaats groeide, en daarmee ook de inkom-
sten uit het schoolgeld.85 De joden hadden het moeilijk, dat zag iedereen. 
Ze mochten niet meer door parken lopen, niet meer in restaurants of ho-
tels komen, niet meer naar de bioscoop of het theater.
 Dat administratieve maatregelen joden intussen wel langzaam in een 
noodlottige fuik dreven, was voor veel Nederlanders – joods of niet joods 
– niet meteen duidelijk. Al werden de duimschroeven wel steeds strak-
ker aangedraaid. Een razzia in Amsterdam en de daaropvolgende Fe-
bruaristaking maakte de spanning vanaf 25 februari 1941 voor iedereen 
voelbaar. Candia Boeke, die in Amsterdam woonde, noteerde op 26 fe-
bruari in haar zakagenda: ‘Weer Joden gearresteerd. Apollolaan afgezet 
– huiszoekingen gedaan naar Joden in Zuid.’86 Op 10 januari 1941 was al  
de verordening gekomen dat alle joden die in Bilthoven woonden, zich 
moesten laten registeren. De meesten deden dat. Volgens die registraties 
woonden in Bilthoven 226 ‘vol-joden’, 77 ‘half-joden’ en 22 ‘kwart-jo-
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den’. In het voorjaar van 1941 verschenen aan de Biltse gemeentegren-
zen borden waar ‘Joden niet gewenscht’ op stond.87

 In de zomervakantie van 1941 ontving De Werkplaats een circulaire 
van Van Dam waar alle eerdere verordeningen bij in het niet vielen. Hij 
kondigde aan dat joodse kinderen vanaf het nieuwe schooljaar niet lan-
ger naar gewone scholen mochten. Zij mochten alleen nog ‘eigen’ jood-
se scholen bezoeken. Kees was in juni al benaderd door een moeder uit 
Amsterdam, Hertha Reiner-Rebenfeld, die voor de vakantie te horen ge-
kregen had dat haar elfjarige zoontje in het nieuwe schooljaar niet meer 
welkom was op zijn school. Kon hij misschien op De Werkplaats terecht? 
Kees had zich toen op het formele standpunt gesteld dat ‘wij gedurende 
de zomervakantie geen jongens meer opnemen’.88

 Maar nu kon hij om het dilemma niet meer heen. Het eerste weekend 
na de zomervakantie werd meteen druk vergaderd. Een deel van de me-
dewerkers vond dat als de joodse kinderen weg moesten, de hele school 
maar moest sluiten. Een ander deel vond dat De Werkplaats hoe dan ook 
door moest. Kees wilde zijn school behouden, maar ook een breuk voor-
komen. Konden de joodse kinderen niet in een speciale dependance on-
dergebracht worden? 
 Na de vergadering vroeg Kees belet bij burgemeester Van der Borch, 
die ‘nog in het geheel niet’ bleek te weten wat hij met de nieuwe regel aan 
moest. Hij had wel oren naar het idee van Kees om een speciaal ‘school-
tje’ op te zetten waar alle circa dertig joodse kinderen uit Bilthoven te-
recht zouden kunnen, maar hij wilde hierover eerst de mening van Van 
Dam horen, die hij meteen belde. 89

 Van Dam bleek bereid om Kees te ontvangen en Kees sprak hem en-
kele dagen later. Eerst won hij advies in bij twee leden van de Joodse 
Raad en bij de joodse ex-medewerkster Mirjam Waterman. Zij waren 
onder de omstandigheden voorstander van de opzet van een eigen jood-
se school in Bilthoven. Met Van Dam werd Kees het snel eens: in Biltho-
ven zou een joodse school komen waar Mirjam les zou geven. Van Dam 
vroeg Kees om bij de school als ‘adviseur’ op te treden. Hij verzekerde 
hem dat hij daardoor niet in de problemen zou komen. Als er ‘ooit kwes-
tie over mocht komen’, zo beloofde hij Kees, zou hij verklaren dat hij 
Kees ‘had aangemoedigd op deze wijze mee te werken’. Al drukte hij 
Kees wel op het hart om op de joodse school niet zelf les te geven. Dat 
zouden de Duitsers hem ‘kwalijk’ kunnen nemen.90

 Kees reisde die dagen koortsachtig heen en weer tussen het gemeen-
tehuis van De Bilt, het ministerie in Den Haag en de Joodse Raad in 
Amsterdam om zijn school te redden. Hij was zeker begaan met het lot 
van de joodse kinderen die geïsoleerd en van onderwijs verstoken dreig-



219

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 219

den te raken, maar zijn inspanningen waren toch in de eerste plaats ge-
richt op het laten overleven van De Werkplaats.
 Op 8 september 1941, dus nog voordat het plan voor de joodse school 
uitgewerkt kon worden, viel in de medewerkersvergadering het besluit 
om De Werkplaats in geen geval op te heffen.91 Hein Herbers had nog 
voorgesteld om de kwestie eerst met de ouders te overleggen, maar dat 
idee werd verworpen. Kees wilde verder. Dit betekende dat het school-
bestuur een lijst moest indienen met daarop de namen van alle jood-
se kinderen die op De Werkplaats zaten. Dat moest dan maar gebeu-
ren, vond Kees, al zou er in ieder geval geen haast mee gemaakt worden. 
Maar toen hij een dag later ontdekte dat hij, als lid van het bestuur de-
gene was die de lijst persoonlijk moest indienen, schrok hij. Hij had zich 
niet gerealiseerd, zo zei hij tijdens de medewerkersvergadering, dat al-
leen bestuursleden voor de lijst verantwoordelijk waren. De medewer-
kers zeiden daarop dat het bestuur natuurlijk slechts ‘vorm’ was en dat 
iedereen de verantwoordelijkheid droeg, waarna Chy verklaarde dat zij, 
als secretaresse van het bestuur, de lijst wel zou indienen.92

 Na een lange discussie besloten de medewerkers tijdens een verga-
dering op 9 september 1941 definitief dat De Werkplaats open bleef en 
dat de joodse kinderen, in afwachting van betere tijden, elders onder-
gebracht zouden worden. Kees leek er zo toch nog vrij snel in geslaagd 
om het duivelse dilemma op te lossen. Leek, want er was die dag één 
persoon die zich bij het genomen besluit niet neer kon leggen. Zij sprak 
nooit veel en als ze het deed, was het zachtjes. Ook nu weer had ze de dis-
cussies vooral zwijgend gevolgd. Maar die dinsdag stond ze, net voordat 
Kees de vergadering wilde sluiten, plotseling op.
 Kalm verklaarde Betty dat de beslissing over het openhouden van de 
school haar overrompeld had. Zij kon zich er niet mee verenigen. Het 
inzenden van de lijst met joodse namen vond zij ‘principieel fout’. Ze 
wilde er niet verantwoordelijk voor zijn. Ze had besloten om zich uit De 
Werkplaats terug te trekken. Medewerkster Jeanne Calland sloot zich bij 
haar aan. Toen opnieuw een drukke discussie dreigde los te barsten, zei 
Kees dat inmiddels voldoende gepraat was. Het was ‘verdrietig’, zei hij, 
dat ‘onze gemeenschap nu niet alleen gehavend is doordat van buitenaf 
enkele leden ervan worden weggenomen, maar ook doordat enkele uit 
onze eigen kring gevoelen zich eraan te moeten onttrekken’.93 Maar De 
Werkplaats moest verder.
 Het besluit dat genomen was, zo schreef Kees in een officiële verkla-
ring die de volgende dag aan alle ouders werd voorgelezen,94 was niet de 
makkelijkste weg. Integendeel, doorgaan was een moedige keuze. ‘Meer 
dan eens,’ schreef Kees, was in het afgelopen jaar ‘uitgesproken dat wij 
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liever het gehele werk zouden opgeven, dan dat wij zouden doorwerken 
als onze kleine gemeenschap geschonden zou worden doordat enkelen 
eruit zouden worden weggenomen’. Dat gevoel heerste nu nog steeds. 
Maar ook was het besef gerijpt dat de joodse kinderen bij sluiting van de 
school ‘niet gebaat’ zouden zijn, terwijl de andere kinderen er wel ‘zeker 
door gedupeerd’ zouden raken. Op andere scholen zouden zij de ‘geluk-
kige harmonieuze sfeer van onze kindergemeenschap’ moeten missen. 
Het is ‘zo verleidelijk’, schreef Kees, om ‘de schijnbaar absolute keuze 
te doen van er-liever-uit-te-scheiden dan te schipperen’, en het is ‘zo 
moeilijk bewust een relatief standpunt te aanvaarden, omdat het zo goed 
denkbaar is dat men op het hellende vlak staande, verder zal glijden, tot-
dat gaandeweg alles zou worden geaccepteerd!’ 
 Na lang ‘heen en weer geslingerd’ te zijn was toch besloten om ‘zo 
lang het ons mogelijk zal blijken’ met het werk door te gaan. ‘Moge het 
zijn dat wij juist hebben beslist en dat ons werk niettegenstaande de slag 
die aan ons gemeenschapsleven is toegebracht, nog veel zegen mag ver-
spreiden,’ besloot Kees. Dat zijn eigen vrouw het niet met hem eens was, 
liet hij onvermeld.95

 Kees en Betty hadden altijd samen opgetrokken. Hij had de creatieve 
ideeën, zij de volharding om eraan vast te houden. Zo stutten zij elkaars 
bestaan. Maar Kees, inmiddels 56 jaar oud, was niet meer de idealist die 
hij in de jaren twintig geweest was. Hij had voor zijn idealen een hoge 
prijs betaald. Hij had niet de maatschappelijke carrière gemaakt die hij 
ooit voor ogen gehad had. Hij had afstand gedaan van zijn (Betty’s) be-
zit. Hij was maatschappelijk geïsoleerd geraakt. Hij had het al eens ge-
daan: aardse offers gebracht voor ideeën. En zo geweldig had het niet 
uitgepakt. Op het principe dat hij geen geld gebruikte, had hij moeten 
terugkomen, waarna hij had moeten bedelen om het geld van anderen. 
Dat de joodse kinderen niet op De Werkplaats konden blijven, was tra-
gisch, maar De Werkplaats was het enige dat hij nog had. En dat liet hij 
zich niet afnemen.
 Betty daarentegen was opnieuw tot een offer bereid. Haar redenering 
was even eenvoudig als rechtlijnig. De Werkplaats was opgericht met het 
doel de schotten tussen rassen en klassen weg te nemen. Nu die schot-
ten gedwongen weer geplaatst werden, was de school haar bestaansre-
den kwijt. Waar Kees in staat was om idealen te laten ontstaan, kon hij 
ze ook aanpassen. Betty miste de creativiteit om zelf idealen te vormen, 
maar als zij ze eenmaal omarmd had, hield ze eraan vast. Die hardnek-
kigheid maakte haar, achteraf bezien, visionair. Want in de wirwar van 
maatregelen die vanaf 1940 door de nazi’s genomen werden, herkende 
zij een beslissend moment. De maatregel om joodse kinderen van ge-
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wone scholen te halen werd later door Jacques Presser omschreven als 
een cruciale fase in de operatie die door de Duitsers in Nederland gelei-
delijk aan werd uitgevoerd. Door de joodse kinderen uit de vertrouwde 
omgeving van hun leeftijdgenoten weg te halen, werd het isolement dat 
voor een ordentelijk verlopende Endlösung een voorwaarde was, vervol-
maakt.96

 Voor het eerst in hun huwelijk gingen Kees en Betty ieder een andere 
kant op. Maar al was Betty vasthoudend, ze was niet dwingend. De com-
binatie van vastberadenheid en tolerantie lag in haar quakergeloof ver-
ankerd. Een mens handelt volgens zijn eigen ‘innerlijk licht’. Als dit hem 
iets ingeeft, ‘then he must do so’.97 Kees en Betty gingen weliswaar ie-
der huns weegs, ze bleven wel bij elkaar. Al ging Betty voortaan dagelijks 
naar Loosdrecht in plaats van naar De Werkplaats. Daar gaf ze samen 
met Mirjam Waterman en Jeanne Calland les aan joodse kinderen, on-
der wie de ex-werkers Karli en Joris Nothmann, Hansje Cohen en Chaja 
Waterman.98

Karli Nothmann, Engelse les, ca. 1941
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Kees componeerde een lied:

Wij denken aan hen die zijn heengegaan.
Die hier leefden en werkten als wij;
Die nu elders zich geven als eenmaal hier
Wij denken aan hen en zijn blij
Hun plaatsen zijn ledig en zij zijn heen...
De band is ongebroken: Wij blijven een!99

Terreur

In de loop van 1942 werd steeds duidelijker waartoe de administratieve 
maatregelen van de ‘vriendelijke’ Duitse bezetter konden dienen. De jo-
den moesten weg. Al bleef de vraag: waarheen? ‘Arme Joden,’ noteerde 
Candia Boeke op 3 maart in haar zakagenda, ‘allen moeten weg uit Hil-
versum.’100 In april meldde Kees aan de medewerkers dat hij graag ge-
hoor gaf aan het verzoek van ‘onze Eickenroode kinderen die thans in 
het kamp in Drenthe verblijven’, om hen te bezoeken.101 Het ‘kamp in 
Drenthe’ was Kamp Westerbork. Voor de oorlog was dit gebouwd als 
vluchtelingenkamp voor joden, maar in de lente van 1942 werd de op-
vangplek getransformeerd tot eerste stop op weg naar de vernietigings-
kampen. Vanuit het Centraal Israëlitisch Weeshuis in Utrecht was een 
aantal van ‘onze Eickenroode kinderen’ er begin maart met een van de 
eerste transporten naartoe gebracht.102 In het doorgangskamp koester-
den de kinderen de herinnering aan het idyllische wereldje waar zij vlak 
voor de oorlog in Bilthoven nog deel van hadden uitgemaakt. In april 
kwam het verzoek of Kees hen in hun nieuwe onderkomen wilde komen 
bezoeken.103

 Op 25 april 1942 toog Kees naar Westerbork om daar het weekend 
door te brengen.104 Met onder zijn arm de rol van een film die net voor 
de oorlog gemaakt was door Herman Bongers, vader van een van de wer-
kers. Hierop was vastgelegd hoe de inmiddels geïnterneerde joodse kin-
deren in het najaar van 1939 nog hadden deelgenomen aan het vrolijke 
Werkplaatsleven: gymmen in de buitenlucht, bomen omzagen in de tuin, 
zinnen ontleden met het taaltoestel, op de fiets achter Kees aan naar het 
zwembad en zingen bij het weekbegin. Op 26 april liet Kees de film in 
‘barak 21’ van Westerbork aan de kinderen zien, ‘in tegenwoordigheid 
ook van de ondercommandant’ van het kamp, J. Haan.105 Of Kees de 
film vertoonde in de wetenschap dat ex-Eickenroode-werkers Manfred 
Schwab (16), Gert Birnbaum (18), Johanna Grünebaum (16) en Inge-
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borg (17) en Günther Kraschewski (14) binnenkort vermoord zouden 
worden, is de vraag.106 Na de eerste deportatie van joden uit Amsterdam 
op 13 juli 1942 noteerde Candia nog in haar zakagenda dat het ‘onbe-
kend’ was ‘waarheen precies’ zij gebracht werden. Verder dan een geo-
grafische duiding kwam zij niet. ‘Ws. naar Polen,’ schreef ze, ‘na Dren-
the.’107

 Dat evenmin alle joden de ernst van de situatie meteen inzagen, blijkt 
uit de brieven die de joodse ex-werker Flip van Esso verstuurde aan zijn 
goede vriend en ex-werker Philip Rümke. ‘Al die maatregelen,’ had hij 
in januari 1941 aan hem geschreven, konden hem ‘geen klap schelen’. 
Hij was ervan overtuigd dat het voor de joden in Duitsland allemaal ‘veel 
erger’ was. Het zal ‘hier wel niet zo erg worden’, vermoedde hij. Zijn va-
der, de Amsterdamse huisarts Isaac van Esso, had ook ‘nog niet veel last 
gehad van de tijden’. Op de niet-joodse Nederlanders hadden de anti-
joodse maatregelen volgens Flip zelfs een gunstig effect. Want terwijl 
men vroeger ‘geen sympathie’ voor de joden had, toonden veel Neder-
landers zich nu plotseling solidair. ‘Het is voor ons reuze fijn,’ schreef 
hij, ‘om te zien hoe de Nederlanders zich gedragen en zich zoveel moge-
lijk overal tegen verzetten.’108 Een notitieboekje vol grapjes en rijmpjes 
in diverse handschriften getuigt van een genoeglijke kerstavond, de ‘wp 
midwinter-reünie’, die Flip van Esso eind 1941 doorbracht met Joop en 
Willy Westerweel in Rotterdam. Ex-werkers Gerda Loeff, Jan en Romu-
alda van Stolk en Philip Rümke waren daar ook.109 ‘Bij Monopoly dreef 
hij meedogenloos mij in een hachelijk failliet,’ dichtte Joop over Flip van 
Esso, ‘toch blijf ik star en hopeloos voorlopig nog filo-semiet.’110 Rei-
zen durfde Flip nog wel, al was hij in oktober 1941 naar een tuinder in 
Nieuwkoop verhuisd omdat de stad voor hem ‘te gevaarlijk’ geworden 
was. Door alle maatregelen ontstond weliswaar ‘steeds meer een schei-
ding’ schreef hij in oktober 1941 aan Philip, maar ‘dat is tenslotte voor 
een groot deel toch maar uiterlijk’.111

 Het woord ‘kamp’ dat in het voorjaar van 1942 in de notulen van de 
medewerkersvergadering gebruikt werd, was nogal verwarrend. Want 
terwijl Kees berichtte over zijn bezoek aan het ‘kamp’ in Drenthe, werd 
intussen ook druk gesproken over een ander, veel vrolijker ‘kamp’, in 
Putten. Dit betrof het jaarlijkse Werkplaatskamp, dat Kees zijn werkers 
niet wilde ontzeggen. Het was in september 1941 uitgesteld omdat ‘de 
Joodse kinderen niet mee zouden kunnen’.112 Maar nu de joodse kinde-
ren inmiddels van school af waren, werd het alsnog gehouden. Het verg-
de Kees’ volle aandacht. Alles werd tot in de puntjes voorbereid. Tijdens 
het kamp werd dat voorjaar gezongen, gespeeld en gemusiceerd alsof de 
oorlog niet bestond. Kees wist de bekende acteur Johan Fiolet te bewe-
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gen om met de werkers Shakespeares Midzomernachtdroom in te stude-
ren.113 Het stuk werd zo’n groot succes dat het daarna nog een aantal ke-
ren in Bilthoven werd opgevoerd.
 Terwijl het Werkplaatsleven zo gewoon mogelijk doorging en toneel 
en muziek bloeiden, groeide ondergronds in snel tempo een monster 
op. Tijdens de Wannseeconferentie was in januari 1942 door nazi-kop-
stukken het enkele maanden eerder genomen besluit beklonken dat alle 
joden die op Duits grondgebied woonden, gedeporteerd en vermoord 
moesten worden. De termijn en de schaal waarop waren nog niet geheel 
duidelijk, maar de voorwaarden voor een massamoord werden in razend 
tempo geschapen. Administratieve maatregelen hadden de joden in de 
door de Duitsers bezette gebieden traceerbaar gemaakt en losgeweekt 
uit de samenleving. Auschwitz was in 1940 al gebouwd voor Poolse ge-
vangenen. Nadat massale executies van joden in Polen psychisch belas-
tend en niet efficiënt gebleken waren, was in Chelmno eind 1941 ge-
experimenteerd met vergassing door dieselmotoren. Met de bouw van 
doodsfabrieken Belzec, Sobibor en Treblinka werd deze methode vanaf 
het begin van 1942 verder geperfectioneerd. In Auschwitz werd vanaf 
het voorjaar van 1942 niet langer uitlaatgas, maar het pesticide Zyklon b 
gebruikt. In een tijdsbestek van slechts enkele maanden werd duidelijk 
hoe op efficiënte en relatief eenvoudige wijze grote groepen mensen ver-
nietigd konden worden.114

 Als een voertuig uit dikke mist doemde de moordmachine in de lente 
van 1942 ook in Bilthoven op. Had de bezetter aanvankelijk gewerkt met 
‘de zachte pedaal’,115 vanaf februari werden joden openlijk samengedre-
ven om afgevoerd te worden. De Zentralstelle für jüdische Auswande-
rung was sinds februari 1942 belast met de Endlösung. Alle joden die 
in Bilthoven woonden, moesten dat voorjaar verplicht verhuizen naar 
Amsterdam, de stad die was aangewezen als centraal verzamelpunt. In 
mei 1942 kwamen bij de Von der Dunks de eerste brieven van de Joodse 
Raad aan, waarin gemeld werd dat zij voor ‘Auswanderung’ in aanmer-
king kwamen, tenzij zij konden aantonen dat zij geen joden waren.116 De 
stroom van verordeningen die professor Van Dam op De Werkplaats had 
afgevuurd, droogde op. Kleine maatregelen waren niet meer nodig, nu 
de ‘eindoplossing’ in zicht was.117 De eerste joodse werker, Hansje Co-
hen, werd dat voorjaar ‘opgehaald’, samen met haar ouders.118 Door al-
le eerdere administratieve maatregelen was ontsnappen niet eenvoudig 
meer. Het isolement dat sluipenderwijs gecreëerd was, maakte hulp van 
‘buiten’ moeilijk. ‘Met Joden omgaan,’ noteerde Candia op 17 mei 1942 
in haar zakagenda, ‘wordt beschouwd als heulen met de vijand.’119

 Flip van Esso liet in april 1942 in een brief aan zijn vriend Philip 
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Rümke doorschemeren dat ook hij van zijn lot niet meer zo zeker was. 
Het plan om die zomer weer een Werkplaatsreünie te houden (‘met een 
onnoemelijk aantal meisjes en ondergetekende’) zou wel eens ‘in duigen’ 
kunnen vallen, vreesde hij. ‘De mens wikt en de oorlog pikt.’120

 Vanaf mei 1942 werd het dragen van een jodenster in heel Neder-
land verplicht. Zo werd op straat zichtbaar wie geen gehoor gegeven had 
aan de oproep om naar Amsterdam te gaan. Ex-werker Karli Nothmann 
moest dat voorjaar met zijn ouders en broertje naar de hoofdstad verhui-
zen. Heinrich von der Dunks dringende advies om onder te duiken werd 
door vader Nothmann in de wind geslagen. Ze hadden zich immers be-
keerd tot het christendom?121

 Vanaf juli 1942 verstuurde de Zentralstelle für jüdische Auswande-
rung de eerste oproepen voor deportatie. Met de Joodse Raad werd die 
maand druk onderhandeld over hoeveel joden per dag uit Amsterdam 
afgevoerd konden worden.122 ‘Waarom doen die Engelsen dan ook niks?’ 
noteerde Candia op 13 juli in haar agenda.123 En twee weken later over de 
Amsterdamse vestiging van de Sicherheitsdienst: ‘Vreselijke toestanden 
vrouwen, mannen, kinderen, ouden van dagen, alles door elkaar in de 
christelijke hbs Euterpestraat [sinds 1945 Gerrit van der Veenstraat] bij 
elkaar gestopt.’124 Vanaf eind juli, schreef Willy Westerweel in haar me-
moires, ‘zat elk joods gezin ’s avonds na acht uur te wachten of ze over-
valwagens in de straat hoorden en of de bel zou gaan.’125

 Vanaf midden augustus 1942 reden ook door de vredige groene lanen 
van Bilthoven-Noord politiewagens om joden op te halen. De Biltse po-
litie was het eerste anderhalf jaar van de oorlog vooral bezig geweest met 
het oplossen van inbraken, het kalmeren van nsb’ers die naar eigen zeg-
gen door dorpsgenoten ‘beledigd’ werden, en met het geven van waar-
schuwingen aan Bangsma’s Algemene Boekhandel die maar steeds ver-
boden boeken bleef aanbieden. Maar op 21 augustus verleenden de Bilt-
se politiemannen, De R., Van V. en Van D.126 voor het eerst ‘assistentie bij 
de evacuatie van joden’. Enkele dagen daarna hielpen zij bij ‘het inventa-
riseren van joodse goederen’ in inderhaast verlaten woonhuizen.127 Vlak 
bij Kees, aan de Rubenslaan 56, voerde hoofdinspecteur Van V. op 23 au-
gustus een ‘contrôle’ uit bij een zoon van het gezin Bier, die wegens een 
‘verdacht ziekteverschijnsel’ niet met zijn ouders mee naar Amsterdam 
gereisd was. Navraag bij de dokter had geleerd dat de jongen inmiddels 
genezen was, zodat hij nu gesommeerd werd om ‘thuis te blijven tot de 
controleurs kwamen’.128

 Joden verlieten vanaf het voorjaar van 1942 hun huizen, dat kon nie-
mand ontgaan. Maar waar ze precies naartoe gingen, bleef in nevelen ge-
huld. Hoewel zeker door de joden zelf het ergste gevreesd werd, was de 
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gruwelijke werkelijkheid van de vernietigingskampen voor vrijwel nie-
mand voorstelbaar.129 Ook tot Candia was de systematische en industri-
ele wijze waarop de moordpartij vanaf die zomer in gang gezet was, nog 
niet doorgedrongen. ‘Van Esso’s weg,’ noteerde ze op 14 oktober 1942 in 
haar agenda, ‘verdwenen. Vreemd.’130

 Joop Westerweel had niet meer informatie dan anderen, maar pre-
cieze kennis van het uiteindelijke lot van de joden was niet nodig om 
het onrecht te zien. En onrecht, vond Joop, moest bestreden worden. 
Het was volgens hem ‘overal hetzelfde praatje’, ieder had zo zijn ver-
ontschuldiging om de Duitsers hun gang te laten gaan. ‘De één kan het 
niet laten voor z’n zaak, de ander voor zijn gezin, de Joodse professoren 
moesten verdwijnen zonder protest voor het behoud van de universiteit 
en de enige “Jood” moet van de wp verdwijnen131 voor het behoud van 
de wp!’ Hoe kon aan de kinderen nu ‘menselijkheid’ geleerd worden, 
had hij zich in februari 1941 afgevraagd, ‘als er zo’n gemakkelijke be-
reidheid is deze, als het er even op aan komt, te verloochenen?’132

 Joop popelde om in actie te komen. Hij voelde zich met het joodse 
geloof ‘op een bepaalde manier gebonden’, had hij begin 1941 aan ex-
werker Chaja Waterman geschreven. Zijn vader, legde hij uit, had ook 
‘helemaal het uiterlijk’ van ‘een oud-testamentische leraar’. Aan het ont-
bijt had hij altijd uit het Oude Testament voorgelezen. ‘Uit dezelfde To-
rah,’ schreef hij aan Chaja, ‘waar jij zo van geniet.’ Joop had altijd hevi-
ge conflicten met zijn vader gehad, maar aan diens strengheid dacht hij 
nu met weemoed terug. Als iemand in de familie ‘iets verkeerds gedaan 
had’, memoreerde hij, ‘dan knielde vader neer en wij allemaal ook om de 
ronde tafel in de huiskamer en dan sprak vader er met God over, als een 
mens, die echt met het Hogere in het leven leeft.’ Joop memoreerde het 
‘heilig avondmaal’ dat zijn vader iedere zondag regisseerde, en de ‘doop-
sessies’ waarbij volgelingen zich achter schermen ontkleden en ‘één voor 
één, in lange witte gewaden’ tevoorschijn kwamen om in een groot bad 
door hem gedoopt te worden.133 Hij en Chaja, betoogde Joop in een lange 
brief aan haar, hadden dezelfde oudtestamentische wortels.134

 Kees had aan het Oude Testament juist altijd een hekel gehad. Hij 
verafschuwde de sfeer van ‘oog om oog, tand om tand’. De almachtige, 
wrekende God van de joden had hem nooit aangesproken. Kees las liever 
uit het Nieuwe Testament, waarin de vredesleer van Jezus Christus ont-
vouwd werd. Meer beïnvloed door zijn moeder dan door zijn vroeg over-
leden vader had de barmhartige Bergrede hem altijd meer aangesproken 
dan de harde strijd tussen goed en kwaad.135

 Maar Joop was klaar voor het gevecht. Begin juli ontdekten hij en Wil-
ly na terugkomst van een kampeervakantie dat een joodse familie in hun 
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huis verbleef. Medewerkster Tine Segboer, die de sleutel van het huis 
had, had de familie daar verstopt met de bedoeling hen na twee dagen 
weer op te halen. Maar dat mislukte omdat zij zelf gearresteerd werd. 
‘We voelden ons wonderbaarlijk opgelucht,’ schreef Willy later in haar 
memoires, ‘dat er iets voor ons te doen viel.’136 Willy en Joop lieten de fa-
milie in hun woning die relatief veilig was, en zochten zelf een ander on-
derkomen. In juli 1942 besloot Joop tot nog een actie. In een huis naast 
dat van de familie Waterman in Loosdrecht waren joodse kinderen on-
dergebracht die werden opgeleid om als pioniers naar Palestina te gaan. 
Zij moesten gered worden. ‘Dit is waar ik nu al die tijd op gewacht heb,’ 
zei Joop tegen de zionistische jeugdleider Menachem Pinkhof toen hij 
het evacuatieplan met hem besprak. Wat had lesgeven nog voor een zin 
als je tegen ‘al die gemeenheid’ niet ‘daadwerkelijk’ optreedt?137

 Onder regie van Joop werd het joodse tehuis in Loosdrecht midden 
augustus in enkele dagen geheel ontruimd. Een klein legertje van (oud)-
werkers en medewerkers was door hem opgetrommeld: Philip Rümke, 
Margreet Taselaar, Willem van Maanen, Gerda Loeff, Bouke Koning, 
Candia Boeke, Frans Gerritsen en Jan Smit.138 De joodse kinderen wer-
den ondergebracht op diverse schuiladressen in Nederland. ‘Jongens 
opgehaald,’ noteerde Candia op 15 augustus 1942 in haar agenda, en en-
kele dagen later: ‘ten einde raad want Joop is er nog niet’. Op 22 augus-
tus schreef ze: ‘eindelijk vacantie’.139 De ‘groep Westerweel’ zou nadien 
nog vele tientallen joodse kinderen en jongeren het land uit smokkelen 
naar Zwitserland en Spanje.140

Hellend vlak

Kees had ‘zijn’ Eickenroode-kinderen dat voorjaar in Westerbork achter-
gelaten zonder in actie te komen. Hij wist niet precies wat hun te wach-
ten stond, maar bange vermoedens waren er wel. Op 6 augustus 1942 
werd het eerste Eickenroode-kind vermoord in Auschwitz: de zestienja-
rige Günther Kraschewski. Hij was de jongen die op de Werkplaatsfilm 
uit 1939 veinsde te slapen in een ligstoel, waarna hij plotseling in lachen 
uitbarstte. Günthers zusje Ingeborg Kraschewski werd eind september 
ook vergast, net als Johanna Grünebaum. Hertha Reiner-Rebenfeld, de 
moeder uit Amsterdam die Kees de zomer daarvoor gevraagd had om 
een plaats op school voor haar tienjarige zoontje, werd op 10 september 
1942 met dit zoontje, haar man en dochter in Auschwitz vergast.141

 Kees was zo lang mogelijk doorgegaan met zijn ‘dagsluitingen’, zijn 
muziekuitvoeringen en zijn ‘kampen’. De boze buitenwereld op afstand 
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houden, dat had hij beoogd. Voorafgaand aan een conferentie over ‘de 
kunstzinnige vorming van de jeugd’ die hij aan het begin van 1942 orga-
niseerde, had hij de speciale waarschuwing doen uitgaan dat men ‘gaan-
de naar de conferentie en er vandaan komende, alle politieke gesprekken 
nalaat’.142 Hij had Karl Wörlein, inmiddels een van de hoofdverantwoor-
delijken voor de ‘Auswanderung’, vriendelijk de hand geschud. Ook 
toen Betty in september 1941 afhaakte, was Kees overtuigd gebleven dat 
het ‘hellend vlak’ niet zo steil was dat hij eraf moest springen.
 Maar in zijn omgeving spon zich in de zomer van 1942 een web van il-
legaliteit en hulp aan joden. Ex-werkers en medewerkers sloten zich aan 
bij Joop Westerweel. Jet Rümke nam onderduikers in huis, net als de me-
dewerkers Jo Boshakker, Taja en Jacques Meltzer en Nonnie en Maarten 
Hulst. In de schooltuin in Groenekan, waar schuurtjes een goede schuil-
plaats boden, zat het ‘vol’ met joden en linkse activisten.143 De leider van 
het Hollands internaat, Jan Kirpensteyn, inmiddels naar Friesland ver-
huisd, bood daar onderdak aan joden en verzetsmensen. Kees’ dochters 
Helen, Emma en Julia, die inmiddels in de villa Eickenroode woonden, 
namen onderduikers in huis. Kees’ goede kennis J. Balk, die op het na-
bijgelegen Ruysdaelplein woonde en voor de oorlog net als hij joodse 
vluchtelingen hielp, werd een spil in het Bilthovense verzet en had ook 
onderduikers in huis. Ook Pieter ter Beek, de zoon van Kees’ zakelijke 
steun en toeverlaat Jules, die in het Boschhuis woonde, raakte bij het 
verzet betrokken, evenals de zoons van Bé Abas, Erik en Thijs wier va-
der, Jacques Abas joods was.144 In Kees’ directe omgeving was vanaf de 
zomer van 1942 vrijwel niemand meer die niet op de ene of andere ma-
nier in de illegaliteit zat.

Bilthoven in oorlogstijd

De meeste Nederlanders probeerden de bezetting door te komen door 
zich min of meer morrend aan te passen. Ze waren noch pro-nazi, noch 
actief in het verzet. Maar Bilthoven was geen gemiddeld dorp. Voor de 
oorlog was het een thuis voor musici, allerhande idealisten, wetenschap-
pers en zakenmensen, ‘oud’ en ‘nieuw’ geld. Tijdens de bezetting werd 
deze gevarieerde populatie een explosieve mengelmoes van verzets-
mensen en onderduikers aan de ene kant en nazi’s en collaborateurs aan 
de andere kant. Vijf kilometer verderop, aan de Maliebaan in Utrecht, 
had Anton Mussert zijn hoofdkantoor. Volgens mevrouw Balk, dochter 
van de Bilthovense verzetsman J. Balk, was Bilthoven ‘vergeven van de 
nsb’ers’. In een willekeurige laan, zegt ze, ‘kon ik er zo zeven aanwijzen’. 
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De leider van de Jeugdstorm, herinnert zij zich, woonde aan de Nicolaï-
laan.145 De Duitse professor diergeneeskunde Otto Nieschulz, ‘Kreis-
leiter’ van de nsdap, woonde aan de Soestdijkseweg 76. Voor de oorlog 
stond hij al bekend als gastheer van nsb’ers en ging het gerucht dat hij 
spioneerde voor de nazi’s.146 Hij maakte zich op 25 juli 1941 onder velen 
gehaat met de ‘v-actie’, waarbij onder zijn leiding wegdek, hekken en ge-
bouwen in Bilthoven beklad werden met de letter v van ‘Vergeltungswaf-
fen’, een serie door de nazi’s ontwikkelde raketten.147 Zijn vrouw, Anna 
Paulina, was gebeten op vertoon van Hollandse vaderlandsliefde. Op 29 
juni 1941, de verjaardag van prins Bernhard, sloeg zij een jongetje, Nor-
bert Anconé, dat die dag langsreed op een met rood-wit-blauwe vlagge-
tjes versierd fietsje, ‘links en rechts’ in het gezicht met een stok.148 Even 
verderop, op de Soestdijkseweg 20, was de Feldgendarmerie gevestigd. 
Hier zetelden de beruchte commandant Bernsdorff en zijn collega Zei-
del, die een ‘hond van een kerel’ genoemd werd.149 De vooraanstaande 
nsb’er Siebrand Rispens, betrokken bij het Agrarisch Front, woonde in 
het naburige Den Dolder. Vanaf 1944 kwamen ook de hoge Duitse mili-
tairen van het lxxxviii. Armeekorps met hun hoofdkwartier naar Bilt-
hoven.150 Reinhard, bevelhebber van 30.000 Duitse militairen, vestigde 
zich in de villa Bremhorst aan de Rubenslaan 1, zijn staf zat in villa Zon-
neheuvel aan de Bilderdijklaan 16.151 De Duitse bouwmaatschappij Or-
ganisation Todt begon vanaf augustus 1943 met de aanleg van een com-
plex van twaalf bunkers aan de Bilderdijklaan, waar Reinhard en zijn 
stafleden zich in het geval van een geallieerde aanval konden terugtrek-
ken.
 Tussen al deze villa’s van Duitsers en nsb’ers in zaten tientallen ver-
zetsmensen die in los-vast verband sabotageacties beraamden: Van Me-
denbach de Rooy aan de Wagnerlaan 24, Sickenga aan de Obrechtlaan 
11, Van Tarel aan de Sweelincklaan, Wytzius de Marees van Swinde-
ren aan de Beethovenlaan 14, Balk op het Ruysdaelplein, Groen aan de 
Hobbemalaan 48, Dijksterhuis aan de Gezichtslaan 48, Ter Beek aan de 
Beets laan 7, Abas aan de Jan van Goyenlaan 16, Fauchey aan de Van 
Goyenlaan 11, Van Aalderen aan de Rembrandtlaan 99 en Brouwer aan 
de Soestdijkseweg 365.152 Dat een aantal van deze mannen verraden 
werd, kwam waarschijnlijk door infiltratie van de beruchte dubbelspion 
Anton van der Waals, die in 1942 een tijdje aan de andere kant van het 
Bilthovense spoor woonde, aan de Overboslaan 53.153 Daar vlakbij, aan 
de Parklaan 75, woonde ook een joodse man, Siegfried L., die onderdui-
kers verried.154

 Tussen deze zo verscheiden adressen zaten op zolders en in gehei-
me tussenruimten intussen tientallen joden verborgen.155 In de rusthui-



230

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 230

zen Plantwijck en Sursum Corda aan de Soestdijkseweg-Noord 339 en 
Rembrandtlaan 74 zelfs meer dan twintig.156 De musicus Walter Maas, 
zo herinnert een ex-werker zich, ‘zat bij Röntgen in het dak verstopt’.157

 Lommerrijke laantjes regen dit explosieve geheel aan elkaar. Kees kan 
moeilijk geweten hebben in wat voor een kruitvat zijn omgeving zich in 
enkele maanden getransformeerd had. Met de militante tak van het ver-
zet, die grotendeels bestond uit militairen die tijdens de mobilisatie te-
gen de Duitsers gevochten hadden, had hij als pacifist nauwelijks con-
tact. Van de vele James Bondachtige acties die door hen beraamd werden, 
zoals de aanslag op de munitieopslagplaatsen van vliegveld Soesterberg 
in april 1941, had hij geen weet. En dat de Delftse student Jaap Sickenga 
vanuit zijn garage aan de Obrechtlaan met een twee meter lange antenne 
dagelijks seincontact had met de Centrale Inlichtingendienst in Londen, 
zal Kees ook niet geweten hebben.158 Al zal het bericht dat Sickenga in 
mei 1942 samen met de Bilthovenaren Van Medenbach de Rooy en Fau-
chey terechtgesteld werd (waarschijnlijk na verraad door Van der Waals) 
in Bilthoven wel hebben rondgezongen.159 Maar wie zich met verzetsac-
tiviteiten bezighield, praatte daar niet over. Ook vrienden en buren wis-
ten niet van elkaar wat zij deden. In de oorlog leerden de bewoners van 
Bilthoven te zwijgen, en ze zijn dit tot lang na de oorlog blijven doen. 
Met als gevolg dat zelfs nu nog moeilijk valt te reconstrueren wie wat 
waar en waarom precies gedaan heeft. Dit geldt ook voor Kees. Al staat 
vast dat hij na de zomer van 1942 wel zijn koers verlegde.

Liesje en Jan Wachnes

De zesjarige Anita Magnus woonde met haar ouders, broer en drie zus-
jes in Breda, toen zij in oktober 1942 plotseling een koffertje moest pak-
ken. Ze moesten met een andere naam naar een ander adres. Thuis was 
het gevaarlijk geworden. Een ambtenaar van het Bredase bevolkingsre-
gister, Govardus Pinxteren, was al een paar keer ’s avonds aan de deur 
geweest. Wilden Magnus en zijn gezin blijven leven? Dan moesten ze 
weg. Als beheerder van de afdeling waar burgers werden geregistreerd 
en persoonsbewijzen werden afgegeven, had Pinxteren in de loop van 
1942 een indruk gekregen van wat de joodse bevolking te wachten stond. 
En als beheerder van de persoonsgegevens kon hij helpen. Anita en haar 
broertje werden eerst naar een gezin in Breda gebracht, waar ze zich 
twee weken lang niet mochten verroeren omdat de benedenburen niets 
mochten horen. Voortaan moesten zij een nieuwe naam gebruiken. Ani-
ta zou ‘Liesje’ gaan heten, Norman werd ‘Jan’ en Magnus werd ‘Wach-
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nes’. Op 21 oktober 1942 brachten de zusters Marianne en Louise Ege-
lie ‘Liesje’ en ‘Jan’ met de trein naar Bilthoven.160 Hier werden ze opge-
wacht door een vrouw met grijs haar in een knotje en een vriendelijke 
glimlach. Dat was Betty Boeke, over wie Anita Frank-Magnus nu, ze-
ventig jaar later, alleen maar in superlatieven kan spreken.161

 Van Kees staat haar minder bij, vertelt ze vanuit Amerika, waar ze 
na de oorlog naartoe emigreerde. Hij hield zich altijd een beetje op de 
achtergrond. Met hun nieuwe voor- en achternamen woonden Anita en 
haar broertje Norman twee jaar lang bij de Boekes in huis en bezoch-
ten zij De Werkplaats. Anita’s zusjes Ingrid (die ‘Lenie’ heette) en Hel-
ga (‘Hennie’) kwamen in huis bij Kees’ en Betty’s dochter Emma. Het 
jongste zusje, Rita, was nog een baby en kwam bij een familie Baltes in 
Lisse. Jan en Liesje gingen door voor ‘gewone’ kinderen, wier ouders tij-
delijk niet voor hen konden zorgen. Voor de oorlog zaten de Werkplaats-
‘internaten’ vol met dat soort kinderen. In de memoires die Betty aan 
haar kinderen naliet, staat dat ‘Jan en Liesje Wachnes came to us’. Alsof 
de kinderen uit de hemel neerdaalden.162 

 Dat in werkelijkheid sprake was van een bewust besluit, van Betty 
én van Kees, om de kinderen in huis te nemen, blijkt uit de notulen van 
de medewerkersvergadering op 22 september 1942, een maand vóórdat 
‘Liesje en Jan Wachnes’ naar Bilthoven kwamen. Betty had besloten, zo 
staat daar, om de medewerkersvergadering voortaan weer bij te wonen. 
Er was sinds vorig jaar, toen zij had besloten De Werkplaats te verlaten, 
‘zoveel gebeurd, dat in sommige opzichten de toestand veranderd is’. 
Het was ‘prettiger’, verklaarde Betty, ‘als zij de samenkomsten weer bij-
woont, ook met het oog op het werk met de kinderen’.163 Betty’s princi-
piële bezwaren waren dus van de baan. Joodse kinderen waren namelijk 
weer welkom op De Werkplaats. Zij woonden zelfs bij Kees en Betty in 
huis, zij het dan onder een andere naam. Het vlak was zo ‘hellend’ ge-
worden dat Kees kennelijk besloten had om eraf te springen. Heinrich 
von der Dunk ging ook weer gewoon lesgeven. ‘Dunk weer in wp,’ no-
teerde Kees op 20 oktober 1942 in zijn agenda.164

 De hele oorlog lang hadden Kees en Betty voor lange of kortere tijd 
joodse kinderen in huis. Ze fungeerden ook als ‘doorgangshuis’ als spra-
ke was van acute nood, zoals de dag dat een bevriende politieman waar-
schuwde dat in het rusthuis Sursum Corda een zoekactie zou plaats-
vinden. Kees en Betty namen toen tijdelijk vijf joden op.165 Samen bo-
den de medewerkers van De Werkplaats onderdak aan tientallen joodse 
kinderen. Zij zaten met valse persoonsbewijzen op De Werkplaats en 
gingen jaarlijks mee op kamp. Pas na de oorlog bleek dat Jan en Liesje 
Wachnes eigenlijk Norman en Anita Magnus heetten, Jopie Berg ei-
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genlijk Sam Segal, Bertie Doorenbos Bertie Levin en Karel Broekhui-
zen Karel Beesemer. De joodse Rietje Kats, die ook bij Kees en Betty 
woonde, hield vanwege administratieve onduidelijkheid over haar ge-
boorte wel haar eigen naam. Het Hollands internaat, dat Truus (‘Tan’) 
Stek sinds 1942 runde, bleek na de oorlog ‘vol’ te zitten met joodse kin-
deren.166

Janboerenfluitjes

Hoe alles georganiseerd was, wie de kinderen naar Bilthoven bracht, wie 
de persoonsbewijzen vervalste of distributiebonnen regelde, is onduide-
lijk. Pinxteren, die de familie Magnus aan valse persoonsbewijzen hielp, 
is jong overleden. Nadat hij door zijn eigen collega’s bij de gemeente 
werd verraden, werd hij gevangengenomen in kamp Vught, waar hij vol-
gens zijn zoon getraumatiseerd vandaan kwam. Hoewel Pinxteren altijd 
‘geobsedeerd’ bleef door alles wat met de oorlog te maken had, heeft hij 
over zijn eigen aandeel daarin nooit meer met een woord gesproken.167

 In Bilthoven was een afdeling van de lo (Landelijke Organisatie voor 
hulp aan onderduikers) actief, geleid door J. Dijksterhuis en Pieter ter 
Beek, de zoon van Kees’ goede vriend Jules. Zij regelden in Bilthoven 
onderduikadressen en hadden ‘goede contacten’ met medewerkers van 
distributiekantoren.168 Ter Beek was ook betrokken bij de diefstal van 
bonkaarten en vervalsing van persoonsgegevens ten behoeve van joodse 
onderduikers. Maar het is niet bekend of hij met Kees en Betty samen-
werkte. Het is de vraag of überhaupt in enig vast verband geopereerd 
werd. R. Enthoven, betrokken bij allerlei verzetsactiviteiten in Biltho-
ven, herinnert zich niet dat Kees op de een of andere manier als actief 
bekendstond.169

 Volgens Candia was er geen organisatie. ‘Het ging allemaal op z’n jan-
boerenfluitjes,’ zegt zij. Von der Dunk zegt tot op de dag van vandaag 
niet te weten wie wat deed. Willem van Maanen, die voor de groep van 
Joop Westerweel persoonsbewijzen vervalste, zegt dat Kees en Betty bij 
hem nooit hebben aangeklopt. Van de verzetsmentaliteit van Kees had 
hij eigenlijk niet zo’n hoge pet op, vertelt hij. ‘Ik had niet de indruk dat je 
aan hem nou iets had,’ zegt hij. Candia noemde de vraag hoeveel onder-
duikers haar ouders precies hadden ‘een moeilijke kwestie’. ‘Er waren zo 
veel kinderen,’ zegt ze. ‘Ook Jan van de Voorn was geloof ik onderdui-
ker.’ Maar zeker wist ze het niet. Hans Turksma, een half invalide man 
die op een dag door Kees achter op de fiets van Zeist naar Bilthoven ge-
haald werd, was volgens haar ‘halfjoods’. In de villa Eickenroode, waar 
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Kees’ dochters Julia, Paula en Emma hun intrek namen, woonden di-
verse onderduikers, onder wie de beeldhouwers Loekie Metz en Jan van 
Luijn. De halfjoodse Hans Bruck, wiens joodse pleegouders op trans-
port gesteld waren, zegt dat hij bij Kees en Betty terechtkwam ‘via een 
quakerorganisatie’. Bertie Levin, die onder de naam Doorenbos op De 
Werkplaats zat, werd naar eigen zeggen door Anna van Breda Beausar 
uit Den Haag naar Tine Wolzak gebracht, een kennis van Kees en Bet-
ty.170 Karel Beesemer (met Broekhuizen als alias) kwam ‘na nogal wat 
omzwervingen’ bij Kees en Betty terecht, maar weet niet wie hem er 
bracht en hoe lang hij er was.171

 Volgens Anita Magnus was Betty de ‘drijvende kracht’ achter de op-
vang. Kees zorgde voor de school, Betty voor de kinderen. Dat was vol-
gens haar de werkverdeling. Ze betwijfelt zelfs of Kees wel wist dat zij 
joods was. ‘De onderduikers kwamen via mijn moeder,’ zegt ook Can-
dia. ‘Mijn vader zei altijd: Ik wil niets weten van wat jullie doen.’ Het 
niet-weten was ook een veiligheidsmaatregel. Het was gevaarlijk om iets 
te weten. Biologiemedewerkster Taja Meltzer, die zelf onderduikers in 
huis had, slaakte op een dag een ‘kreet van verbijstering’ toen bij de Von 
der Dunks plotseling Heinrichs joodse schoonmoeder op de trap ver-
scheen. Niemand wist dat zij daar was.172 Van elkaar schrikken was ge-
bruikelijk in de oorlog. Musicus Walter Maas, die ondergedoken zat bij 
Truus Stek, stond op een dag verstijfd toen Kees plotseling via de ach-
terdeur de keuken binnenkwam.173 Volgens Rinske Kooi, die ook bij 
Truus Stek woonde, was ‘wel of niet zijn’ tijdens de oorlog een relatief 
begrip. Walter Maas en zijn broer zaten ‘ergens in het bos’, herinnert 
zij zich, maar zij ontmoette hen zo nu en dan ook ‘op de trap’ thuis bij 
Truus Stek. ‘O, wonen die ook hier,’ dacht zij dan.174

Bescherming

Nadat de politie in Bilthoven in de tweede helft van 1942 had ‘geassis-
teerd’ bij de evacuatie van joden, begonnen vanaf het voorjaar van 1943 
de huiszoekingen. Joden die vanaf 22 april 1943 nog in Bilthoven wer-
den aangetroffen, zo luidde de beschikking van de commissaris-generaal 
openbare veiligheid op 13 april, dienden ‘onmiddellijk te worden gear-
resteerd’, evenals de niet-joden die dit verblijf ‘op enigerlei wijze’ faci-
liteerden.175

 Tussen 12 maart en 1 mei 1943 werden in diverse huizen in Bilthoven 
meer dan twintig joden gevonden en opgepakt.176 Zij werden overgedra-
gen en persoonlijk door politiemannen naar Amsterdam gebracht, zo-
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als op 1 mei 1943, toen brigadier De R. en rechercheur Van D. ‘Liselotti 
Cohen-Meijer en haar 1-jarig kind’ naar de hoofdstad brachten.177 Die-
zelfde maand verdween de hele familie Nothmann in een trein. ‘Noth-
manns ook al weg! Vreselijk,’ noteerde Candia in haar zakagenda.178 De 
joodse ex-medewerkster Henriëtte Heimans had ‘geluk’ gehad. Zij was 
samen met haar moeder Betje Heimans-Stibbe in Barneveld terechtge-
komen. Hier was voor een groep joden die ‘bijzondere waarde’ had voor 
de Nederlandse samenleving, een uitzonderingspositie bedongen.179 In 
mei had Betty Henriëtte nog bezocht, maar eind juni kon een nieuwe af-
spraak niet doorgaan. De ‘Barnevelders’ mochten ‘geen arisch bezoek’ 
meer ontvangen.180 Eind september 1943 werd ook Henriëtte gedepor-
teerd naar Westerbork. ‘Waarom?’ schreef Candia. ‘Arme Henriët, haar 
moeder is natuurlijk mee. Vreselijk is ’t toch.’181

 Wat waarschijnlijk alleen Kees wist, was dat Betty intussen leed aan 
een levensbedreigende ziekte. Vanaf 13 januari 1943 reisde ze bijna da-
gelijks heen en waar naar het Diaconessenhuis in Utrecht voor ‘bestra-
ling’.182 In haar memoires zwijgt ze hierover, en het lijkt erop dat zelfs 
haar kinderen niet geweten hebben dat ze aan kanker leed. Haar klein-
dochter Nel van Eeten vermoedt dat het borstkanker geweest is. Als kind 
was het haar altijd al opgevallen dat haar grootmoeder een borst miste. 
Niemand in de familie heeft daar volgens haar ooit iets over gezegd. Het 
precieze verloop van de ziekte valt verder dan ook niet te reconstrue-
ren.183 Zeker is wel dat in de winter van 1942-1943 voor Kees en Betty 
een zware tijd was. In de ochtend van 7 december overleed hun trouwe 
hulp en medeoprichtster van De Werkplaats Chy Kerdijk. Toen ze haar 
vonden, was ze al een tijdje dood, noteerde Kees in zijn agenda.184 Ze-
ven dagen later volgde het bericht dat Rita Magnus, het kleine zusje van 
Kees en Betty’s onderduikkinderen ‘Jan’ en ‘Liesje’, dat bij een familie 
in Lisse was ondergebracht, aan difterie was overleden. Mevrouw Mag-
nus maakte vanuit haar onderduikadres in het zuiden een levensgevaar-
lijke tocht om haar jonge kind, dat haar inmiddels nauwelijks herkende, 
nog net te zien voordat zij stierf.185

 Lijdzaam toezien kon niet, had Joop al aan het begin van de oorlog ge-
concludeerd. Met zijn pogingen om joodse kinderen het land uit te smok-
kelen nam hij grote risico’s. Anders dan Kees werkte hij in georganiseerd 
verband. Anders dan Kees zei hij wat hij dacht en handelde hij daarnaar. 
En anders dan Kees was hij soms roekeloos. Rond de 150 joodse kin-
deren werden door zijn ‘groep Westerweel’ geholpen om over de grens 
te vluchten. Maar de combinatie van geestdrift en moed maakte kwets-
baar. Vanaf het najaar van 1943 kwam Joop bij de Duitsers in het vi-
zier.186 Hij hielp Flip van Esso om naar het buitenland te vluchten. Maar 
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Flip werd in Parijs ontdekt, gedeporteerd en vermoord.187 Ook zijn zus-
je, Ima van Esso, werd door Joop geholpen, maar ook zij liep in de armen 
van de Duitsers.188 De leider van de Palestinapioniers, Joachim Simon 
‘Schuschu’, pleegde na te zijn opgepakt in januari 1943 zelfmoord. Willy 
Westerweel werd in de winter van 1943 opgepakt, belandde in Vught en 
daarna in kamp Ravensbrück. Joop liep kort daarna zelf tegen de lamp, 
maar wist weer te ontkomen. Paul Siegel, een joodse jongen die met hulp 
van Joop over de Franse grens vluchtte, trof hem in feburari 1944 aan 
bij boeren in België. Hij was verbaasd hoe geestdriftig Joop ondanks alle 
tegenslagen nog was. ‘Plotseling klom hij op de tafel,’ schreef hij later in 
een terugblik, en ‘begon hij Jan Camperts Lied der achttien doden voor 
te dragen, alsof het zijn eigen lot betrof.’ Waar haalden zulke mensen de 
kracht vandaan ‘om de strijd aan te binden met een macht die veel groter 
was dan zij?’ vroeg hij zich af. 189

 Op 11 maart 1944 werd Joop op heterdaad betrapt toen hij samen met 
Bouke Koning twee meisjes190 over de grens bij Budel wilde smokke-
len. Hij werd gevangengezet in Vught. Zijn medewerkers Menachem 
en Mirjam Pinkhof werden ook opgepakt en belandden in Bergen-Bel-
sen.191 Philip Rümke was eerder al ondergedoken bij Jan Kirpensteyn in 
Friesland. Willem van Maanen ontkwam op het nippertje aan arrestatie 
doordat hij een vergadering in Den Haag, waar de Duitsers plotseling 
binnenvielen, toevallig eerder verliet.192 Hij en Gerda Loeff doken on-
der in Soest. Bouke Koning werd gearresteerd en kwam in verscheide-
ne concentratiekampen terecht. Willy Westerweel belandde op weg naar 
Ravensbrück ook in Vught, waar zij haar man in de zomer van 1944 nog 
één keer zag. ‘Hij stond in de gang van de mannenbarak voor één van de 
dichte ramen,’ schreef zij later in haar memoires, ‘ik in de vrouwenba-
rak, een binnenplaats van een meter of 25 tussen ons in. We konden el-
kaar alleen maar aankijken en onze hand omhoog steken.’193

 Tijdens de martelingen die Joop in Vught onderging, liet hij volgens 
Van Maanen niets los. Dat, zei hij, typeerde Joop. Over goed en kwaad 
werd door hem niet onderhandeld. Ook niet als dat pijn of dood bete-
kende. ‘Al ga ik op of onder,’ dichtte Joop in juli 1944 in zijn cel, ‘het 
blijft mij nu gelijk / ik voel het heilig wonder / ik weet het leven rijk / 
Het is het uur van zinnen / Nu is de nacht gedaald / Nu wordt door ’t 
licht van binnen / Mijn wezen overstraald.’194

 Op 11 augustus 1944 werd Joop Westerweel in kamp Vught gefusil-
leerd.195
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Hachelijke situaties

Dat de overvalwagens de eerste vierenhalf jaar van de oorlog niet stop-
ten voor De Werkplaats of het huis van Kees en Betty, is wel een won-
der te noemen. De Werkplaats was door de vooroorlogse autoriteiten al 
betiteld als een ‘kweekplaats van revolutionairen’. Hoe bij de Sicher-
heitsdienst tegen Kees werd aangekeken, kan niet onderzocht worden. 
Alle documenten van het kantoor te Utrecht zijn vernietigd. Maar als 
dwarsligger zal hij niet bekendgestaan hebben. Ook onder het nazibe-
wind hield Kees vast aan zijn opvatting dat mensen zonder vooroordeel 
tegemoet getreden moesten worden. De mensen zelf waren niet slecht, 
zij waren slechts ‘verstrikt geraakt’ in een verkeerd systeem. Dit wat na-
ieve geloof in de goedheid van de mens werd door Kees zo onversneden 
uitgestraald, dat het velen voor hem innam. Waarschijnlijk ook de Duit-
sers. Maar Kees combineerde zijn naïeve geloof in het goede ook met een 
bereidheid om te schipperen die haast slinks leek. In zijn brief aan de ou-
ders had hij in 1941 al verklaard dat het zoeken van compromissen soms 
nu eenmaal noodzakelijk was.
 Met zijn voorliefde voor natuur en muziek vond Kees in de Duitse 
cultuur genoeg raakvlakken.
 Interessant is dat zijn oude boezemvriend Coenraad Nachenius in de 
oorlog als politiek-cultureel theoreticus een machtige positie verwierf 
bij zowel de nsb als de Nederlandse ss. Als hoofd van de ‘afdeling Vor-
ming’ van de ss196 hield hij zich met dezelfde vraag bezig als Kees: hoe 
kunnen mensen door opvoeding gevormd worden tot ideale burgers? 
Nachenius vertaalde zijn (destijds met Kees gedeelde) liefde voor het 
plattelandsleven, zijn afkeer van de moderne industriële maatschappij 
en het ‘kille’ rationele intellectualisme, in de loop van de jaren dertig in 
het streven naar een exclusief ‘Dietsche’ volksgemeenschap, waarin voor 
joden geen plaats was.197 Of Kees nog contact met Nachenius had, is niet 
bekend aangezien de bewaarde correspondentie tussen beiden in de ja-
ren twintig eindigt.
 Een andere bekende van Kees in nazikring was secretaris-generaal Van 
Dam. Op het Departement van Onderwijs had Kees aanvankelijk goed 
met hem samengewerkt. Van Dams onderwijsideaal, dat hij in het do-
cument ‘Gedanken und Vorschläge zur Vergestaltung des Niederländi-
schen Unterrichtswesens’ aan het begin van de bezetting op schrift stel-
de, vertoonde enkele opmerkelijke raakvlakken met de ideeën van Kees. 
Zo zag Van Dam het als een taak van de school om bij kinderen ‘saamho-
righeid’ en ‘volkseenheid’ te bevorderen, en moest het onderwijs volgens 
hem worden ontdaan van zijn ‘overdreven intellectueel karakter’.198 Als 
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groot liefhebber van de Duitse taal en cultuur stond Van Dam tegenover 
Kees en De Werkplaats waarschijnlijk niet onwelwillend. Er waren ten-
slotte maar weinig scholen waar een native speaker (Hein Herbers) met 
zoveel passie Duitse literatuurles gaf en waar kinderen als kleuter al ken-
nismaakten met Bach en Beethoven.
 Maar of Kees in de oorlog op overheidsniveau actieve beschermenge-
len had, is onduidelijk. En als het zo was, kwam hier in 1943 in ieder ge-
val een einde aan. Toen opende de redactie van Storm-ss (waar Nache-
nius ook bij betrokken was) de aanval op De Werkplaats. Waarom werd 
de ‘Marxistische bacillenkolonie’ van Kees Boeke niet gesloten, vroeg 
de redactie zich af. ‘Met grote antipathie en ernstig wantrouwen,’ aldus 
het blad, ‘hebben wij nu al jaren het gedoe van deze moderne onderwijs-
methoden gadegeslagen.’ De ‘cultuurbolsjewiek Kees Boeke’ had net 
als Montessori en Dalton voor de oorlog een ‘verkapte standenschool’ 
opgericht, waar leerkrachten ‘van onze belastingcenten’ exclusieve aan-
dacht gaven aan ‘meerendeels joodjes en indo’s’. Voor de oorlog was dat 
nog begrijpelijk. Toen gold immers dat ‘de deftigheid gediend’ moest 
worden. Maar nu, onder het nieuwe Duitse bewind, zou hiermee toch 
korte metten gemaakt moeten worden. Door De Werkplaats zijn gang te 
laten gaan, vond Storm-ss, zaaide de bezetter ‘welbewust een zinloozen 
haat in de harten der menschen’.199

 Waarom de Duitse autoriteiten De Werkplaats niet sloten, is raadsel-
achtig. Wat in ieder geval hielp, was dat bij de politie van De Bilt volgens 
Candia een aantal ‘goede contacten’ zaten, die altijd waarschuwden als 
er acties dreigden. Ex-werker Els Mok-Rubinstein, die met haar moeder 
en joodse tante bij de dochters Boeke op Eickenroode woonde, herinnert 
zich dat van tevoren altijd bekend was als er een inval kwam. ‘Dan ver-
huisde mijn tante snel naar de kelder.’ Ook toen op De Werkplaats een 
keer gezocht werd naar jongens voor de Arbeitseinsatz, kwam op tijd een 
waarschuwing, zodat werkers het bos in konden vluchten.200

 Kees’ persoonlijkheid moet ook een rol gespeeld hebben. Hij had de 
gave om in hachelijke situaties geestelijk ‘op te stijgen’, zoals ex-werker 
Van Maanen het noemde. De momenten waarop hij ongrijpbaar was, 
leek hij zorgvuldig te kiezen. Hij wist zijn wereldvreemdheid dusdanig 
met praktisch vernuft te combineren, dat je het strategisch zou kunnen 
noemen. Zoals Willy Westerweel het formuleerde: ‘Kees dacht analy-
tisch, maar kon ook de synthese in alle volheid tot zijn recht laten ko-
men. Onderdeel en geheel overzag hij gelijktijdig.’201 Na zijn ‘koerswij-
ziging’ in de zomer van 1942 ging Kees onverstoorbaar door met zijn 
muziekuitvoeringen. Maar tussen deze eigen wereld en die daarbuiten 
wist hij intussen wel handig te schakelen. Dat bleek opnieuw in de zo-
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mer van juli 1943, toen Kees tijdens de uitvoering van een toneelstuk op 
De Werkplaats de Zaanse doopsgezinde industrieel C. J. Honig202 in het 
publiek zag zitten. Die liet hij niet zomaar naar huis gaan. Diep ‘getrof-
fen’ door de voorstelling, werd Honig na afloop door Kees uitgebreid in-
gelicht over ‘de financiële inrichting van ons werk’.203 Dankzij het ‘fonds 
Honig’, dat Kees wist los te peuteren, werd De Werkplaats in totaal bijna 
10.000 gulden rijker en kon een stuk aan de zaal gebouwd worden.204

Boezem Gods

Oorlog of geen oorlog, op De Werkplaats was altijd muziek en toneel. In 
zijn ongepubliceerde memoires ging Kees nauwelijks in op zijn illegale 
werk tijdens de oorlog in. Uitgebreid beschreef hij daarentegen het ‘in-
tensieve cultuurleven’ dat hij tijdens de bezetting had weten te bewa-
ren.205 Samen met logopediste Maria Krabbe (1889-1967)206 regisseerde 
Kees in 1942 bijvoorbeeld een toneelstukje voor werker Erik, dat hem 
moest helpen zich ‘los’ te maken. Erik speelde een ‘veulen’, met als tekst: 
‘Mijn kop en mijn pooten gaan schoppen en ik stoot en ik trappel en stei-
ger en bijt als een tijger als jij met je handen mijn hoef gaat verbranden! 
Laat los! Laat mij vrij! ’k wil weg naar de wei! Klip klap klop enz.’ Het 
project slokte Kees’ volle aandacht op. In een brief herinnerde Maria 
Krabbe hem er nog eens aan dat Erik echt moest ‘leeren zijn ellebogen te 
gebruiken, anders komt hij niet vrij’.207

 De concerten van De Werkplaats waren spektakels die muzieklief-
hebbers niet graag misten. Kees wist beroepszangers te strikken zoals 
Laurens Bogtman, Han Le Fèvre en Carel Willink, de internationaal be-
kende Hermann Schey en de sopraan Dora van Doorn-Lindeman, die 
tevens met Bruno Walter en Leonard Bernstein werkte. De manier waar-
op Kees ‘zijn’ werkers samen met professionals de Matthäus-Passion liet 
uitvoeren, maakte deze volgens Carel Willink tot ‘een unicum in Ne-
derland’.208 ‘Vervuld van de dingen die gebeuren gingen’ zat Willink op 
een meimiddag in 1943 in de trein van Amersfoort naar Bilthoven om 
daar een uitvoering van Die Schöpfung bij te wonen. Tot zijn consterna-
tie stond de trein bij Soestduinen plotseling stil, waarna deze ‘met de 
grootst mogelijke vaart’ weer terug naar Amersfoort reed. ‘Trein gede-
railleerd!’209 Het noodlot wilde dat bariton Laurens Bogtman en nog drie 
orkestleden in dezelfde trein zaten. Maar met ‘een rijtuig uit Hilversum’ 
wisten zij gelukkig nog ‘op het laatste nippertje’ hijgend in Bilthoven aan 
te komen. En juist ‘door alle emoties’, schreef Kees naderhand, pakte de 
Schöpfung ‘buitengewoon goed’ uit.210
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 Rond Pasen 1943 organiseerde Kees een veelbesproken uitvoering 
van de Matthäus-Passion in Culemborg. Carel Willink, die er zelf niet bij 
kon zijn, hoorde er van anderen niets dan lof over. Zelfs degenen die ‘er-
kenden, dat ze meestal in de loop van het werk op hun stoelen zitten te 
draaien’, hadden het jammer gevonden dat ‘Bach er geen derde deel bij 
had gecomponeerd’.211

 Volgens ex-werker Werner Herbers, later solo-hoboïst in het Con-
certgebouworkest, was Kees technisch eigenlijk helemaal geen goede 
dirigent. ‘Hij zwaaide maar wat met die stok.’ En toch, zegt Herbers, 
‘gebeurde er tijdens die muziekuitvoeringen altijd iets onbeschrijfelijk 
moois’. Het was, zegt Hermann von der Dunk, ‘alsof je met zijn allen 
een beetje opsteeg’. Von der Dunk beschreef in zijn memoires een gene-
rale repetitie van Die Schöpfung, waar met de ‘fluiten, fagotten, hoorns 
en strijkers’ van alles misging. De contrabas was vals en Kees prikte 
‘wild dirigerend’ met zijn stok in de oksel van soliste To van der Sluijs. 
Toch was die uitvoering wat hem betreft de perfectste die er ooit was. 
De ‘hogere belevingswereld’ die Kees liet ontstaan, bracht een ‘onge-
evenaard geluksgevoel’ teweeg.212 Wat Marcel Proust ervoer bij het eten 
van ‘madeleines’, heeft Von der Dunk nog altijd bij het horen van klan-
ken uit Die Schöpfung: ‘Ik ruik het boenwas op de vloer van het oude po-
dium [...]. De zon schijnt boven de dennenbomen door de ramen van de 
zaal, ik zie al die gezichten van toen, klein en groot, [...] het hele leven 
ligt weer voor me.’213

 Op de een of andere manier slaagde Kees er in om al improviserend 
een allegaartje van leeftijden en niveaus samen tot perfecte harmonie 
te brengen. Volgens Herman Passchier, na de oorlog muziekleraar op 
De Werkplaats, bewandelde Kees een weg ‘tussen de kinderen en Bach’ 
zonder dat hij zichzelf toestond ‘beiden te verloochenen’.214 In januari 
1942 noemde een recensent het ‘stoutmoedig’ om Die Kunst der Fuge 
van Bach uit te voeren met een kinderkoor.215 Maar Kees beschouwde 
de ‘reine kinderstemmen’ juist als een waardevolle toevoeging.216 Bij drie 
fuga’s: de 1ste, de 11de en de 19de, liet hij de werkers door hemzelf uit-
gekozen teksten zingen. ‘Min de stilte in uw wezen’ van C. S. Adama van 
Scheltema, ‘Denn der Geist geht wo er will’ uit het evangelie van Johan-
nes en ‘Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis’ uit Goethes Faust. Mu-
sicus en Röntgen-biograaf Jurjen Vis zegt zich moeilijk voor te kunnen 
stellen hoe de tekst van Adama van Scheltema, ‘in een fuga gepropt’, ge-
klonken moet hebben. Werner Herbers verwondert zich er achteraf ook 
over hoe Kees ‘zulke niet eenvoudige muzikale lijnen’ door kinderen kon 
laten zingen. Maar wat er volgens Kees in dit muziekstuk gebeurde, zo 
blijkt uit een notitie van hem, kon je ook nergens mee vergelijken. Het 
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was zoiets als wat zich in de boezem Gods afgespeeld moest hebben, 
kort voordat de Schepping een feit was. ‘Wie sich’s etwa in Gottes Bu-
sen, kurz vor der Weltschöpfung, möchte zugetragen haben,’ noteerde 
hij bij een zelf overgeschreven partituur van de 11de fuga, ‘so bewegte 
sich ’s auch in meinem Innern, und es war mir, als wenn ich weder Oh-
ren, am wenigsten Augen und wieder keine übrigen Sinnen besasse noch 
brauchte.’217

Lof en dank

’s Zomers hielden Kees en Betty vaak vakantie in Barchem, waar hun 
zoon Daniël, die was opgeroepen voor de Arbeitseinsatz, zich schuil-
hield bij de boerenfamilie Kaemingk. Kees en Betty, die ook drie joodse 
kinderen bij zich hadden, sliepen in de koeienstal. Op een nacht schenen 
zaklampen over de kindergezichtjes toen de Gestapo binnenviel. Maar 
omdat ze naar anderen op zoek waren, vertrokken ze weer. ‘Barchem, 
Barchem, heerlijk oord,’ zong de familie die zomer in canon.218 Kees be-
streed het kwaad door te volharden in zijn ideaal. God was niet in de he-
mel maar in de mens, en het was de kunst Hem daar een stem te geven. 
Ook al was die voorlopig dan alleen hoorbaar binnen de muren van De 
Werkplaats. De werkers zongen:

Ik ben zo blij dat in mijn leven
Zo vele goede dingen zijn!
En als ik zing, lijkt wel te wijken
Alle gevoel van angst en pijn.
’t Is of een klank van lof en dank
Door alle dingen vaart
En vreugde heerst op aard.

De Werkplaats was tijdens de oorlog een cocon, een ‘oase in de woes-
tijn van verwarring en ellende rondom’, zoals Betty in haar memoires 
schreef.219 Sommige werkers hadden nauwelijks in de gaten dat het oor-
log was. ‘Het was eigenlijk een heerlijke tijd,’ herinnert Rinske Kooi 
zich. ‘Er was altijd muziek en we hadden ons eigen moestuintje.’ De 
Werkplaats, vertelt zij, was ‘echt een gemeenschap in de zin van dat wat 
buiten gebeurde, ons in principe vreemd was. Wij hadden onze eigen 
wereld. Het was een soort sprookje.’220 ‘Ik voelde mij altijd veilig op De 
Werkplaats,’ zegt ook de (halfjoodse) ex-werker Els Mok. Tijdens de si-
esta’s luisterden de werkers op ligstoelen naar Bach, Mozart, Debussy 
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en Ravel, en door medewerkster Lisa Herbers, die voor, tijdens en na 
de oorlog op De Werkplaats grote dansvoorstellingen regisseerde, wer-
den ze ingewijd in de ritmische methode van Émile Jacques Dalcro-
ze.221 Danseres Rosalia Chladek, die met deze nieuwe expressieve dans-
vorm wereldfaam verwierf, had voor de oorlog al eens opgetreden op De 
Werkplaats. Het ging bij deze dans niet om ‘het effect op het publiek’, 
maar om ‘de uitbeelding van inhoud en muziek, en zo groot mogelijke 
samenwerking’.222

 Het bericht van de executie van Joop Westerweel, dat De Werkplaats 
in september 1944 bereikte, maakte op Hermann von der Dunk destijds 
niet eens grote indruk. Door de ‘algemene gewenning’ aan gevaar en ge-
weld was op ieders ziel een ‘eeltlaag’ ontstaan die min of meer immuun 
maakte voor het lijden, zeker als dat ‘buiten’ plaatshad.223 Als negatieve 
invloeden van ‘buiten’ dreigden binnen te dringen, reageerde Kees als 
door een wesp gestoken. Dat werker Marius bijvoorbeeld 150 gulden 
had verdiend met een ‘handeltje in konijnen’, vond hij onaanvaardbaar. 
En helemaal ‘ontstellend’ was het volgens hem dat ouders in ruil voor 
boter jenever aan een boer verkocht hadden terwijl zij nota bene geheel-
onthouders waren!224

Moed

Kees vertoefde een groot deel van de tijd in een andere wereld. Maar 
intussen was hij wel de spil in een onderduik- en verzetsnetwerk. Het 
mocht dan allemaal ‘op zijn janboerenfluitjes’ gaan, tijdens de wekelijkse 
medewerkersvergadering zaten met Jacques en Taja Meltzer, Jet Rüm-
ke, Jo Boshakker, Truus Stek, Maarten Hulst, Julia, Helen, Kees en Bet-
ty Boeke wel negen mensen bij elkaar die joden in huis hadden of ille-
gaal werk deden. Jet Rümke deed vanwege haar ‘drukke bezigheden’ in 
dit verband steeds minder op school en leefde onder een schuilnaam.225 
Jan Smit en Bouke Koning, drijvende krachten achter de groep Wester-
weel,226 werden financieel door Kees en Betty op de been gehouden.227 
De Werkplaats ving tijdens de oorlog ook tijdelijk kinderen van hen 
op.228 Jan Smit schreef eind 1943 na een bezoek aan Kees en De Werk-
plaats: ‘Om staande te blijven hebben we [...] zo nu en dan een krachtig 
woord nodig, welke ons de moed geeft verder te gaan door het leven.’229 
Een brief van Truus Stek, wier Hollandse internaat ook door De Werk-
plaats gefinancierd werd,230 is een aanwijzing dat Kees zich ook persoon-
lijk bemoeide met het onderbrengen van joodse kinderen. Op 23 januari 
1943 schreef Truus aan Kees dat zij opzag tegen ‘deze twee nieuwe die 



242

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 242

er bij komen’. Ze kon ‘de dingen niet aan’. Ze vroeg ‘elke dag de kracht 
dit werk te doen, maar overlaad me niet, dan wordt alles me te veel’. 
Truus wilde ‘graag helpen’, schreef ze, ‘vooral de kinderen, maar nog-
maals er is een grens!’ Ze ‘kon niet alles’ en ze smeekte: ‘[...] hou daar re-
kening mee, bid ik je, Kees.’231

 Het verzetswerk op en rond De Werkplaats was niet strak georgani-
seerd. Niet centraal bestuur, maar persoonlijke intuïtie en improvisatie 
waren de motor. Iedereen deed maar wat. Dat leidde tot chaos, maar ook 
tot een mate van vitaliteit en vindingrijkheid die voor illegaal werk mis-
schien wel een voorwaarde was. De losse organisatiestructuur maakte 
ook moeilijk grijpbaar voor de vijand. Als Kees’ ‘zelfsturende gemeen-
schap’ zich ooit heeft kunnen bewijzen, dan was het wel tijdens de be-
zetting.

Protoplasma

De hele oorlog lang hadden de medewerkers hun handen intussen vol 
aan de leerproblemen van werkers. Door de spanning die de bezetting 
meebracht, onttrokken zij zich meer aan het schoolwerk dan ooit. Bij 
werker Bea kwam op een dag aan het licht dat zij ‘helemaal niets van wis-
kunde’ bleek te weten en een zekere ‘Ad’ werd in oktober 1943 betiteld 
als een ‘bijna hopeloos geval’.232 In februari 1944 werd besloten tot een 
uiterste maatregel: de ‘moeilijke kinderen’ werden ondergebracht in een 
aparte groep. Het was een ‘hulpmaatregel’, onderstreepte Boet Klein, 
die als leider van de groep werd aangesteld, ‘geen strafmaatregel’.233

 Niet alleen de teleurstellende resultaten van werkers, ook het kennis-
niveau van de medewerkers baarde Kees zorgen. ‘Maar al te vaak zien we 
dat een medewerker abominabel schrijft,’ meldde hij in oktober 1944, 
‘niet behoorlijk kan stil-lezen of hardop lezen, dat hij evenmin een brief 
zonder taal- of stijlfouten kan schrijven, [...] niets meer van rekenen te-
recht brengt, de eenvoudigste begrippen en feiten van geschiedenis of 
aardrijkskunde niet kent...’ Alle medewerkers moesten daarom ‘door de 
molen’. Een speciale ‘opleiding’ zou gestart worden, die de medewer-
kers door het doen van ‘proeven’ moesten afronden. Na een lang debat 
hierover werd besloten dat medewerkers elkaar cursussen konden geven 
over hun vakgebied, maar dat er toch geen ‘proeven’ afgelegd hoefden te 
worden.234

 In de oorlogsjaren regende het op De Werkplaats rapporten en ana-
lyses van werkers, gemaakt door een leger van deskundigen. Meer dan 
naar de objectieve leerprestaties moest volgens Kees naar het subject ge-
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keken worden: wie is het kind en wat wil het kind zelf? Leren stond niet 
los van leven en intellect en persoonlijkheid vormden volgens Kees een 
geheel. Gertrud Pfeiffer analyseerde de handschriften, Mieke Houben 
mat het iq en diverse pedagogen en psychologen bogen zich over het 
karakter en de mogelijke ‘stoornissen’ van de kinderen. Kees overwoog 
zelfs om bij ieder nieuw kind eerst een grafologische test te laten uitvoe-
ren en daar voortaan ‘entree geld’ voor te heffen.235

 M. J. Langeveld, buitengewoon hoogleraar pedagogiek aan de Rijks-
universiteit Utrecht, boog zich in juli 1944 over werker Hilbert wiens 
‘langzame en moeizame denken’ hij ‘zeer opvallend’ noemde. Wist men 
echter ‘Hilbert’s streven op te wekken en los te maken van zijn rem-
mingen’, dan bleek hij ‘over een zeer behoorlijke energie en volharding 
te beschikken’.236 Dat werker Cornelis volgens een psychologisch rap-
port over ‘een buitengewone zachtheid en gevoelsaanspreekbaarheid’ 
beschikte, maar dat in zijn ‘golvend gemoedsleven’ sprake was van ‘zeer 
sterke spanningen’, verklaarde diens ‘onverwachte uitbarstingen’ op 
school. Besloten werd de jongen in behandeling te laten nemen door de 
Utrechtse neuroloog W. G. Sillevis Smit. Met de later als orthopedagoge 
bekend geworden Amsterdamse psychologe M. Bladergroen ging Kees 
vanaf december 1943 een vaste samenwerking aan. Zij boog zich onder 
anderen over Kees’ dochter Maja, die ‘vlug ontmoedigd en daardoor in 
de groep onhandelbaar’ gevonden werd.237

 Hoe ‘menselijk’ de psychologische benadering ook was, in hun stel-
ligheid deden de experts vaak niet onder voor ouderwetse ‘meesters’ die 
hun leerlingen gewoon cijfers gaven. Hun proza was weliswaar bloem-
rijk, maar kon ook genadeloos zijn. T. Kuiper van de Stichting voor Psy-
chotechniek concludeerde in april 1942 over werker Huibert bijvoor-
beeld dat diens verstandelijke vermogens ‘als vormeloze stukken proto-
plasma op de weke ondergrond van zijn levensgevoel’ dreven. De jongen 
had ‘een eigenaardige, half ontwikkelde en onevenwichtige persoonlijk-
heid’ en zat ‘vol onbestemde, zwoele verlangens’. Zijn geest dreef ‘als 
een mooie, zelfvoldane bloem op het water maar dat dit water ‘troebel’ 
was, leek hem niet te interesseren.238 De medewerkers vonden het rap-
port over Huibert ‘wel erg negatief ’ en concludeerden dat zijn hand-
schriftanalyse nog maar eens bekeken moest worden.239 Zelf waren de 
medewerkers trouwens ook niet zachtzinnig in hun oordeel. Over wer-
ker Henny werd in januari 1943 genoteerd: ‘klein mispuntje’. Werker 
Ernst werd betiteld als ‘bepaald dom’ en bij de ‘bijzonderheden’ over 
werker Dik stond: ‘zwakke broeder’.240

 De dilemma’s van voor de oorlog waren nog altijd niet opgelost. Wat 
moest voorrang krijgen: persoonlijke ontwikkeling of kennis? Wat deed 
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je met kinderen die uit zichzelf niet wilden of niet konden leren? Hoe 
beoordeelde je de vorderingen van werkers? Kees had voor de oorlog 
nostalgisch terugverlangd naar de eerste jaren, toen de kinderen nog 
werkten zonder dat daar enige beoordeling aan vastzat. Maar uit een do-
cument uit december 1942 blijkt dat hij inmiddels wel was gaan inzien 
dat je onder het oordelen toch niet uitkwam. Alleen, en dat typeerde 
Kees, mocht het niet openlijk gebeuren. ‘Strikt geheim’ stond op een pa-
pier waarop hij die winter vijf categorieën indeelde:

1. Ik vind dit kind hopeloos dom tot achterlijk
2. Ik vind dit kind intellectueel minder begaafd
3. Ik vind dit kind gemiddeld begaafd
4. Ik vind dit kind meer dan gemiddeld begaafd
5. Ik vind dit kind bepaald intelligent

In het archief van De Werkplaats zitten bij dit papier bruine envelopjes 
opgeborgen, waar ‘geheim’ op staat. In de envelopjes zitten namenlijsten 
van werkers met achter iedere naam met potlood een cijfertje van 1 tot 
en met 5. Iedere medewerker hield zo zijn eigen schaduwadministratie 
bij. De situatie was vrij nijpend, blijkt hieruit. Volgens de lijst van Hein 
Herbers waren in de gele groep elf van de veertig kinderen ‘hopeloos 
dom tot achterlijk’ of ‘intellectueel minder begaafd’. Volgens de lijst van 
biologiemedewerker Taja Meltzer hoorden zelfs zestien kinderen in die 
twee laagste categorieën thuis, dus bijna de helft.241

 Geld mocht van Kees Boeke geen rol spelen, maar hij spande zich wel 
in om het te krijgen. Van de aanwezigheid van joden wist hij niets, maar 
ze woonden wel bij hem in huis. Werkers moesten zich ‘vrij’ ontwikke-
len, maar in geheime envelopjes werd intussen wel hun leervermogen 
geboekstaafd. In Kees’ ‘boezem Gods’ verdroeg toch niet alles het dag-
licht.

Razzia’s

Met hun onderduikkinderen liepen Kees en Betty groot gevaar, zo blijkt 
uit de rechercherapporten van de politie van De Bilt. Op 5 augustus 
1943 ontdekten rechercheurs twee joodse vrouwen in het huis van de 
familie Wolzak. Roosje Lever en Lotte Jacobs werden ‘naar Amster-
dam’ gebracht. De Wolzaks, kennissen van Kees en Betty, sloegen op de 
vlucht, maar werden op 12 september ’s avonds opgepakt in het huis van 
een familie in de Beetslaan.242 Bijna wekelijks hadden vlak bij Kees en 
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Betty huiszoekingen plaats. ‘Razzia’s in Bilthoven,’ noteerde Candia op 
11 augustus in haar zakagenda. ‘Bij Henk [echtgenoot van Helen Boeke] 
5.30 voor z’n bed. Verder alles o.k.’243

 Soms stormde de politie op zoek naar joden, radiotoestellen, ver-
zetsmensen, illegale pamfletten of jongens die naar de Arbeitseinsatz in 
Duitsland moesten, met zes man tegelijk een huis binnen. Op 15 decem-
ber 1943 werd het joodse echtpaar Soep-Bambergen ontdekt in een huis 
aan de Van der Helstlaan 16.244 Na invallen bij de buren op nummer 12 
en 14 en op de Vermeerlaan 41 en de Gezichtslaan 60 werd ook mede-
werkster Taja Meltzer opgepakt.245 Ook tuinmedewerker Maarten Hulst 
werd aangehouden en overgedragen aan de Sicherheitsdienst. Twee we-
ken later werd in de Van Goyenlaan de joodse echtgenoot van Bé Abas 
gearresteerd. Mevrouw Abas, zo staat in het politierapport ‘is vrijwillig 
meegegaan ter begeleiding van haar man’. Zij kwam weer terug. Haar 
man, die halfblind was, moest naar Westerbork en werd in Auschwitz 
vermoord.246

 Ergens in het voorjaar van 1944, herinnert Anita Magnus zich, wer-
den zij en haar broertje Norman plotseling bij de hand gepakt en haastig 
via de tuin van Kees en Betty naar een ander huis gebracht. Na een tijd-
je leek de kust weer veilig en mochten ze terugkomen. Maar die zomer 
werden Anita en Norman tijdens een vakantie in Barchem opgehaald 
door hun moeder, die onder een valse naam in Maastricht woonde. Bilt-
hoven was te gevaarlijk geworden.247

 Door de oprukkende geallieerden gedroeg de bezetter zich steeds ge-
welddadiger. Het net van onwetendheid dat Kees zo geraffineerd om 
zich heen gesponnen had, begon scheurtjes te vertonen. Nu de groep 
Westerweel was opgerold, was het goed mogelijk dat ook informatie 
over De Werkplaats was losgekomen. Als Kees de confrontatie zelf niet 
zocht, dan deden anderen dat bovendien wel voor hem. Hans Hellen-
doorn, plaatselijk commandant van de in september in Engeland opge-
richte Binnenlandse Strijdkrachten, organiseerde dat voorjaar een guer-
rilla in Bilthoven. Iedereen die zich met het verzet had beziggehouden, 
werd daarbij betrokken. Er werden wapens gedropt bij Woerden en ex-
militairen gaven onervaren verzetscollega’s schietles in de orangerie van 
het Maartensdijkse landgoed Eyckenstein.248

 Een van de mannen die zich bij deze strijdkrachten aansloten, was 
Philip (Flip) de Leeuw, die opereerde onder de schuilnaam Van Andel. 
Hij werkte sinds september 1944 als secretaris voor Kees249 en had een 
slaapplaats in het vroegere huis van Chy, dat als kantoor van De Werk-
plaats in gebruik was. Het was Stella Giesberts, die hier ook een kamer 
bewoonde, al opgevallen dat Flip vaak jonge mannen over de vloer had 
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met wie hij iets bekokstoofde.250 Dat hij joods was, wist Kees,251 maar 
niet dat hij begin november 1944 van Hellendoorn de opdracht gekre-
gen had om de spoorlijn Utrecht-Amersfoort op te blazen. De Leeuw 
ging met drie collega’s onder wie Machiel Balk, ’s avonds op 7 novem-
ber met springstof, ontstekers en bevestigingsdraad op pad. Maar juist 
toen ze bij Groenekan de springlading wilden aanbrengen, werden ze 
gesnapt door landwachters, die meteen schoten.252 Diezelfde nacht werd 
Stella om twee uur ’s nachts uit bed gebeld door Duitse politiemannen. 
Ze moest meekomen. Toen Kees die ochtend zijn kantoor binnenkwam 
en vroeg waar Stella was, stonden achter de deur drie Duitse Gestapo’s 
hem op te wachten.253

 In zijn jaszak had Kees toevallig net de ‘verklaring tegen dictatuur’ 
die hij na de oorlog wilde publiceren. ‘Geen dictatuur!’ luidden de eerste 
woorden van die verklaring. Terwijl hij gefouilleerd werd, schreeuwde 
een van de Duitsers dat Flip de Leeuw in dit huis woonde en dat Kees 
dat wist. Maar tot verbijstering van de man brak op het gezicht van Kees 
een glimlach door. ‘Het is zo grappig,’ zei hij, ‘dat u nu tegen mij scheldt 
vanwege mijn anti-Duits zijn, terwijl ik nog niet zo veel jaar geleden uit 
Engeland gedeporteerd werd vanwege mijn pro-Duits zijn.’ Kees was 
weer ‘opgestegen’ in tijd en ruimte en bekeek de aarde vanuit het per-
spectief van dertig jaar geleden, toen de Britse regering hem gevangen-
hield omdat hij pogingen tot verbroedering met de Duitse vijand onder-
nomen had. ‘Ziet u,’ zei hij, ‘ik baseer mijn leven op een ander principe 
dan u. Ik probeer geen vijanden te hebben en ik geloof niet in dictatuur 
of dwang.’ Op dat moment verscheen de soldaat die hem gefouilleerd 
had met het papier waar ‘Geen dictatuur!’ op stond. ‘Kijk hier,’ zei hij. 
‘Ja,’ zei Kees kalmpjes, ‘dat is wat ik u nu juist zeg. Ik geloof niet in dic-
tatuur en dat is een verklaring die ik na de oorlog wilde uitgeven. Weet 
u, mijn visie op het leven is anders dan de uwe, omdat ik denk dat er iets 
in ons allen is dat ons verbindt, wie wij ook mogen zijn.’ Volgens Kees 
gebeurde er toen iets wonderlijks: de mannen werden kalm. Ze maakten 
zelfs ‘excuses’ voor hun geschreeuw.
 Deze confrontatie tussen Kees en de Gestapo werd na de oorlog op-
getekend door Wyatt Rawson, die Kees toen uitgebreid interviewde.254 
De vraag is hoe betrouwbaar het relaas is. Misschien heeft Kees gewild 
dat hij de mannen overtuigde. Zoals hij twintig jaar eerder ook wilde dat 
het zijn ideaal van één gezamenlijke ruimte was, dat de grenswachten 
ervan overtuigde om hem zonder paspoort Engeland binnen te laten. 
Maar overtuigde Kees de Gestapo echt? Dat hij kalm bleef onder het ge-
schreeuw, is aannemelijk. Al vaker was gebleken dat hoe aardser de ge-
legenheid, des te ascetischer Kees werd. Van Maanen, die later nog wel-
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eens een confronterend gesprek met Kees probeerde te voeren, maakte 
het vaak mee, het moment waarop Kees die ‘eigenaardige blik’ in zijn 
ogen kreeg van ‘ik ben er even niet’. Maar of Kees – op heterdaad betrapt 
bij het bieden van onderdak aan een jood – de Gestapo ter plekke tot het 
pacifisme wist te bekeren, is de vraag. Betty geeft in haar memoires ook 
een andere lezing van de gebeurtenissen. Kees’ pamflet tegen dictatuur 
werd volgens haar ‘op onverklaarbare wijze’ door de Duitsers niet ge-
vonden.255 Dat een van de Duitsers van doopsgezinden huize was, zoals 
Kees aan Rawson vertelde, kan het onderlinge begrip hebben bevorderd. 
Maar bekering van alle drie de Duitsers ter plekke lijkt wel te mooi om 
waar te zijn. Als het Kees al lukte, had het trouwens weinig effect, want 
hij moest hoe dan ook mee naar het hoofdkwartier van de sd in Utrecht, 
vanwaar hij naar de gevangenis aan het Wolvenplein gebracht werd.

Pieter ter Beek

Tot zijn schrik trof Kees op de binnenplaats van de gevangenis Pieter ter 
Beek aan, de zoon van zijn oude vriend en financiële hulp Jules. Kort na 
de arrestatie van Flip de Leeuw en Machiel Balk had Pieter bij de familie 
Balk aangebeld en was daar recht in de armen van de sd gelopen. Hij had 
niets te maken met de aanslag op de spoorweg, maar was wel bij diverse 
andere verzetsactiviteiten betrokken. Kees, die zijn ontmoeting met Pie-
ter naderhand nauwkeurig beschreef, vreesde meteen dat het voor hem 
‘heel erg kon zijn dat hij gepakt was’. Hij zag ook Flip de Leeuw lopen, 
die met zijn bleke gezicht en nerveuze gedrag de indruk maakte te zijn 
mishandeld.256

 Maar met de draden van zijn blijmoedigheid spon Kees al snel weer 
zijn cocon. Hij vond het leven in de gevangenis ‘op zichzelf in ’t geheel 
niet zwaar’. Het eten was ‘voldoende’, daar het werd aangevuld met ‘ap-
pels van het Rode Kruis’. Het vlechten van cellofaanstroken vond hij 
geen ‘zware of ongezonde bezigheid’ en de cipiers onderscheidden zich 
volgens hem door hun ‘humane houding’. Na enige tijd begon Kees zich 
zowaar ‘deel van een gemeenschap’ te voelen. Na enkele dagen mocht 
hij, zonder te zijn verhoord, weer naar huis.
 Eerst moest hij zijn persoonsbewijs ophalen, in het kantoor van de 
chef van de sd. Daar trof hij Pieter ter Beek weer aan. Hij zat volgens 
Kees naast het bureau van de sd-chef ‘met zijn benen over elkaar gemak-
kelijk in zijn stoel geleund’, in de houding van iemand ‘die ergens op be-
zoek is’. Was Pieter dan toch niet in gevaar? vroeg Kees zich af. Mocht 
hij misschien ook naar huis?257 Toen de sd-chef tegen Kees schreeuwde 
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dat hij toch wel wist dat Flip de Leeuw ‘vol-Jood’ was, ontkende Kees 
dat. En Pieter viel hem bij door te zeggen dat niet iedereen zo gespitst 
was op het verschil tussen joden en niet-joden. Die schijnbaar onver-
schrokken reactie sterkte Kees in zijn overtuiging dat Pieter zelf kenne-
lijk geen gevaar liep. De sd-chef zei dat hij Kees vrijliet omdat de gevan-
genissen overvol waren en dat hij, als hij Kees wilde hebben, hem toch 
dadelijk weer kon oppakken. Toen gaf hij Kees zijn persoonsbewijs en 
kon hij gaan.
 Maar Pieter bleef zitten. Hij zei dat hij Kees graag nog iets wilde vra-
gen. Zou hij de groeten willen doen aan zijn vriendinnetje, Wiesje? En 
zou hij haar willen zeggen ‘dat ik wist wat ik deed’? Kees moest even 
slikken. Zelf zou hij zoiets nooit gezegd hebben. Hij wist nooit wat hij-
zelf, of wat anderen deden. Dat had hem door de oorlog geloodst. Kees 
‘wist’ niet dat Flip joods was. Hij ‘wist’ niet wat het verzet in Bilthoven 
uitvoerde. Hij ‘wist’ niet dat de kinderen bij hem thuis joods waren en 
hij ‘wist’ ook niet wat Pieter gedaan had. Kees wist hoe de ideale wereld 
eruitzag, maar wat er intussen in werkelijkheid gebeurde, hield hij liever 
wat op afstand. Daarom stond hij nu op het punt om vrijgelaten te wor-
den. Tegenover hem zat Pieter. Kees had hem zien opgroeien. Een baby 
was hij nog toen zijn vader Jules Kees geholpen had met de oprichting 
van de Stichting Het Broederschapshuis. Via de Boeke Trust had Jules, 
net zo’n idealist als Kees, in de jaren twintig voedsel voor de deur van 
het Boschhuis gezet, waarmee het gezin van Kees in leven was gehou-
den. Kees ‘wist’ niet dat Jules dat deed. Pieter wist wel wat hij deed. Dat 
had hij net zelf gezegd. Hij wist ook dat hij doodging. Hij zei: ‘Zie je, ik 
ga d’r an!’ De sd-officier viel hem bij: ‘Sehen Sie, er weiss doch was los 
ist!’ Kees zweeg. Toen zei Pieter tegen hem: ‘Kom mij een hand geven.’ 
Kees liep naar Pieter toe en gaf hem een hand. Pieter zei: ‘’t Is voor ’t 
laatst!’ Dat ‘overviel’ Kees. Hij moest weg. Nog even zwaaiden ze naar 
elkaar. ‘Het ging alles zo snel,’ schreef Kees naderhand, ‘ik was vrij, 
hij was daar nog, in de macht van die man, in de macht van het mon-
ster...’258

 Pieter kreeg gelijk, hij ‘ging d’r an’. Op 20 november werd hij, 24 jaar 
oud, samen met Flip de Leeuw geëxecuteerd.259 Nadat Kees was vrijge-
laten, had het hem buiten voor de gevangenis ‘geduizeld’. Hij had Pie-
ter achtergelaten. Bij ‘die man’. Toen hij niet lang daarna het bericht 
kreeg dat Pieter terechtgesteld was, schreef hij op wat er in de gevange-
nis gebeurd was. ‘Pieter’ luidde de titel van dit stuk. Het begon vragend. 
Waarom had Pieter zo zelfverzekerd in dat kantoortje gezeten? Maar al 
schrijvend keerde de zekerheid terug. De zekerheid dat niets ‘zomaar’ 
gebeurde. Dat alles goed was zoals het was. Dat in alles uiteindelijk toch 



249

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 249

een harmonieus einde besloten lag. Pieter had ‘rust en kracht’ gevonden, 
zo concludeerde Kees aan het einde van zijn relaas. Hij had de risico’s 
van zijn verzetswerk ‘aanvaard’. Hij had ‘de kosten berekend’. Daarom 
kon hij ‘rustig’ zijn toen de tijd kwam dat hij de ‘kosten’ moest betalen 
met zijn leven. De gruwelijke herinnering aan het sd-kantoor werd door 
Kees zo geredigeerd in ‘een gedachte om dankbaar voor te zijn’.260

 De ouders van Pieter, Jules en Adriana ter Beek, waren helemaal niet 
dankbaar. Adriana zou zich na de capitulatie verscheurd door woede en 
verdriet naar het politiebureau begeven om de twee Nederlandse sd’ers, 
T. en Van J., die de dood van haar zoon op hun geweten hadden, achter 
slot en grendel te krijgen.261

Gezellig

Toen het gebouw van De Werkplaats in februari 1944 werd gevorderd 
door Duitse militairen, wilde Kees zijn school nog niet opgeven. Mili-
tairen hadden ook zijn woonhuis inmiddels opgeëist, waarna hij en zijn 
schare (onderduik)kinderen naar de Gezichtslaan verhuisd waren. Maar 
de school zou doorgaan, zo meldde hij in een bericht aan ‘vrienden in 
Bilthoven en naaste omgeving’. De werkers werden ondergebracht ‘in 
16 verschillende woonhuizen’.262 Inbeslagname van de Steinwayvleugel, 
die sinds het huwelijk van Kees en Betty twee wereldoorlogen doorstaan 
had, wist Kees op het nippertje te voorkomen. Werker Els Mok was ge-
tuige van het charmante betoog dat Kees hiertoe hield tegenover een 
Duitse militair. De vleugel kon op school toch niet gemist worden! be-
toogde hij in vloeiend Duits. Hoe moesten de kinderen anders kennisne-
men van al die prachtige Duitse muziekstukken? 263

 De lust om in het voorjaar van 1944 een kamp te organiseren was Kees 
nog niet vergaan. Terwijl de geallieerden op het punt stonden om Eu-
ropa binnen te vallen, begon hij aan de organisatie van een twee weken 
durende excursie van honderdvijftig werkers naar Mosterdveen op de 
Veluwe. Toen de datum van vertrek naderde, besloten veel ouders hun 
kinderen thuis te houden. Geruchten over de ophanden zijnde invasie 
maakten hen huiverig. Maar Kees zette door, ook toen een bevriende in-
genieur bij de Spoorwegen hem vertelde dat ‘door treinbeschieting’ een 
dag eerder 45 doden gevallen waren. Kees besloot daarop twee bussen 
te charteren, die midden in de nacht met verduisterde koplampen vanaf 
station Bilthoven naar Mosterdveen reden. Een werker dichtte:
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Er is in Bilthoven een man
die schijnbaar toveren kan 
Hij stelt alle ouders gerust
En die zijn onmiddellijk gesust
Zij geloven nu stellig
Dat alles wordt heel gezellig.264

Dat Kees een Bilthovense handelaar, Strauss, wist te bewegen om met 
auto’s brood naar Mosterdveen te brengen, viel bij de vader van Els Mok 
in verkeerde aarde.265 Vrijwel niemand reed in die tijd nog met een auto 
en Strauss had dit privilege naar verluidt te danken aan zijn goede rela-
tie met de Duitsers. Strauss had ook de bussen ‘geregeld’.266 Maar Kees 
vond het aanbod van Strauss, wiens kinderen op De Werkplaats zaten, 
te aantrekkelijk om af te slaan. Twee dagen nadat de werkers vertrokken, 
landden de geallieerden in Normandië. Terwijl aan de Noord-Franse 
kust spectaculaire luchtlandingen en amfibische aanvallen plaatshad-
den, waarbij duizenden soldaten sneuvelden, beleefden werkers en me-
dewerkers in Mosterdveen volgens Betty een ‘heerlijke tijd van samen-
leven’. In het kamp werd ‘gewerkt, gediscussieerd en gezwommen’. En 
in de stromende regen, die de werkers twee weken lang teisterde, zon-
gen ze, vrij naar Shakespeare: ‘En de regen, de regen, het regende ie-
dere dag.’267

‘Was mein Gott will...’

Niemand wist hoe lang het nog zou duren voor het noordelijke deel van 
Nederland bevrijd zou worden. In de winter van 1944-1945 kwamen 
nog 20.000 Nederlanders door honger en uitputting om het leven. Ook 
werkers en medewerkers hadden nu voor het eerst honger. Kees wist in 
januari 1945 een ‘grote hoeveelheid tulpenbollen’ te bemachtigen. Zij 
bleken ‘zeer goed voedsel te zijn’, meldde hij monter tijdens de mede-
werkersvergadering. Een aantal medewerkers trok erop uit om in Om-
men voor iedereen rogge te kopen.268 De schaarste zette de saamhorig-
heid wel onder druk. Van de ‘karrenvracht’ boerenkool die in de tuin 
in Maartensdijk aanwezig was, bleek begin februari bijvoorbeeld haast 
niets meer over te zijn, omdat ‘enkele medewerkers reeds individueel ge-
haald’ hadden. Afgesproken werd om de witlof die er nu nog was, ‘te ver-
delen en niet individueel te halen’.269 De aardappels, zo besloten de me-
dewerkers een week later, moesten niet langer bij een ‘particulier huis’ 
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worden afgeleverd, maar voortaan op een neutrale plaats via een ‘groen-
teboer’ verdeeld worden.270

 Ondanks honger en uitputting wilde Kees die winter toch de Mat-
thäus-Passion weer uitvoeren. De werkers wilden zich ‘de ontroering van 
het grote werk’ volgens hem niet laten ontzeggen. Tenor Han Le Fèvre 
en baritonzanger Laurens Bogtman namen de hoofdrollen op zich. Op 
29 december 1944 werd in hotel De Leyen een koorrepetitie gehouden. 
Op het moment dat Kees zijn dirigeerstok ophief om het koor te laten 
inzetten, klonk buiten een oorverdovend lawaai van laag overkomende 
vliegtuigen, ontploffingen en glasgerinkel. Maar zonder aarzeling, ‘on-
verstoorbaar’ en met ‘ontroerende kracht’ zetten de kinderstemmen in: 
‘Was mein Gott will, das g’scheh allzeit.’271 Voor Kees was de schoon-
heid van dit moment ‘onvergetelijk’, maar voor het naburige Nieuwe 
Lyceum, dat met een voltreffer geraakt werd, was de schade onherstel-
baar. Net als voor vijf bewoners van de Rubenslaan die het bombarde-
ment niet overleefden.272

 Op 5 mei 1945 werd in het verslag van de medewerkerssamenkomst 
als eerste vergaderpunt genoteerd: ‘Capitulatie!!! We zijn vrij!!!!! Hoe-
ra!!! Hoera!!!!!’ Bij punt 2 stond: ‘Jet R. [Rümke] weer in ons midden!!!’ 
Bij punt 3 volgden al weer nieuwe plannen: minister Gerrit Bolkestein 
van Onderwijs moest gevraagd worden om als spreker op te treden bij 
de komende wvo-conferentie en de brochure van Kees over ‘sociocratie’ 
moest ‘zo snel mogelijk’ gedrukt en verstuurd worden.273

 Over de oorlog werd volgens Candia nadien vrijwel niet meer gespro-
ken. Door wie en hoe de onderduik van de joodse kinderen geregeld was, 
is voor haar altijd een mysterie gebleven. ‘De waarheid kwam bij mijn 
ouders eigenlijk nooit boven tafel,’ vertelde ze. ‘Dat was voor, tijdens én 
na de oorlog zo.’ Kees en Betty lijken zelf niet trots geweest te zijn op 
hun hulp aan onderduikers. Kees sprak er zelden over en ook in de me-
moires van Betty worden de kinderen alleen terloops genoemd. Volgens 
Candia vonden ze het vanzelfsprekend, ze hadden gedaan wat het ‘in-
nerlijk licht’ hen had ingegeven. Punt. Aardse lof noch straf deed in hun 
persoonlijke relatie met God ter zake. Volgens Candia speelde bij haar 
moeder zelfs schaamte een rol. Quakers hoorden immers niets stiekem 
te doen. Maar voor Anita Magnus stond intussen vast dat zij, haar broer-
tje en zusje en andere joodse kinderen de oorlog mede dankzij Kees en 
Betty hadden overleefd. Zij vroeg een Yad Vashem-onderscheiding aan, 
die hun in juli 1991, postuum, werd toegekend.


