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7. Vernieuwing

‘Redelijke ordening’

De opluchting over de bevrijding zorgde voor een ‘krachtig élan’.1 Maar 
de feesten op straat konden niet verhullen dat de stemming eerder som-
ber dan vrolijk was. Tweehonderdduizend Nederlanders waren tijdens 
de bezetting omgekomen. De overige negen miljoen waren murw gesla-
gen door honger, angst en verlies. De wetenschap dat miljoenen joden 
vermoord waren, zorgde voor schaamte en ongeloof. Gevangenschap, 
dwangarbeid, onderduik en verzetsstrijd hadden velen uitgeput. ‘Om-
standers’ hadden illusies verloren, ‘foute’ Nederlanders gingen gebukt 
onder spijt of verbittering.2

 Kees, inmiddels 64 jaar oud, was vol energie. Voor de tweede keer had 
een oorlog zijn idealen doorkruist. De tweede had de eerste in wreed-
heid nog overtroffen. In de ‘cocon’ van De Werkplaats waren zijn idea-
len echter gaaf gebleven. Nu was het moment voor hervorming aange-
broken. Was de oorlog niet het bewijs dat de wereld op de oude voet niet 
verder kon? Dat de parlementaire verdeeldheid tot dictatuur geleid had? 
In Kees’ jaszak brandde sinds begin 1945 het pleidooi voor een ‘redelij-
ke ordening van de mensengemeenschap’.3 Hij liet zijn brochure over-
al verspreiden. Een ‘sociocratisch’ bestuur, dat bij consensus besluiten 
nam, moest Nederland en de wereld uit het slop halen.
 Dictatuur was geen oplossing, maar democratie evenmin. Met ‘schrik’ 
dacht Kees terug aan ‘de eindeloze debatten in de Kamers’ en aan ‘de 
machteloosheid van de regeeringen, ten gevolge van het systeem waar-
bij het getal regeert’.4 Een ‘redelijke ordening’ moest de impasse door-
breken. Niet dat dit overlegmodel op De Werkplaats nu altijd zo feilloos 
gewerkt had. Kees was er door medewerkers vaak van beticht dat hij de 
gezamenlijke besluiten naar zijn hand zette. Eindeloze discussies tussen 
medewerkers hadden het dagelijkse bestuur verlamd en ordeproblemen 
in de klas deden zich regelmatig voor. Rond dezelfde tijd dat zijn bro-
chure verscheen, klaagde Kees in een vergadering dat de medewerkers 
tekortschoten in hun ‘discipline’.5 Kees wist dus dat zijn ‘redelijke or-
dening’ in de praktijk haperde. Toch hield hij vol dat het wel mogelijk 
was: orde zonder autoriteit. Op het principe dat hij geen geld wilde ge-
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bruiken, was hij teruggekomen. Over het letterlijke woord van God was 
hij in de loop der jaren anders gaan denken. Maar aan zijn ideaal van de 
zelfsturende gemeenschap hield hij vast.

Geestverwanten

Met de behoefte aan nieuw houvast had Kees de wind mee. Ondanks al-
le ontberingen had De Werkplaats de oorlog goed doorstaan. Niet alleen 
had de school overleefd, dankzij het verzetswerk van de medewerkers 
had de school ook de naam gekregen ‘goed’ te zijn. En dat predikaat was 
in het naoorlogse Nederland veel waard. Terwijl Duitse soldaten terug-
keerden naar hun gebombardeerde steden, gezinnen hun doden telden 
en nsb’ers zich in interneringskampen afvroegen waar het fout gegaan 
was, stroomden bij Kees de nieuwe aanmeldingen binnen.
 Geestverwanten van Kees bevonden zich plotseling in het centrum 
van de macht. De vrijzinnig-democraat Gerrit Bolkestein6 was sinds 
1939 minister van Onderwijs en daarna lid van het oorlogskabinet in 
Londen. Hij was voorstander van meer individualistisch onderwijs en 
stond ‘sympathiek’ tegenover De Werkplaats. Tijdens een rede in 1939 
had hij al een lans gebroken voor een meer individuele benadering van 
lessen. Net als Kees vond hij dat een school niet alleen maar intellectuele 
vorming moest bieden.7 Kees, die Bolkestein al voor de oorlog had leren 
kennen,8 had goede hoop dat hij in ‘herrijzend Nederland’ een rol zou 
gaan spelen. Net als zijn goede kennis Willem Schermerhorn, die uit 
een Noord-Hollands boerengezin kwam en ook in Delft gestudeerd had. 
Zelf hoogleraar landmeetkunde, had hij eind jaren dertig in zijn maag 
gezeten met de slechte schoolprestaties van zijn zoon Bob. 
 Vanuit zijn woonplaats Rotterdam had Schermerhorn de jongen naar 
De Werkplaats gestuurd, die toen inmiddels landelijk bekend stond als 
bijzonder alternatief voor de klassieke drilschool. De antiautoritaire om-
geving had op Bob, die in de oorlog zijn ivo-diploma haalde, een po-
sitieve invloed. ‘Wij kregen vanmorgen Bob thuis met een verheugd 
gezicht,’ had de trotse vader in de zomer van 1941 dankbaar aan Kees 
geschreven.9 Het scholen van zijn zoon, vermoedde hij, kon geen ‘ge-
makkelijke opgave’ geweest zijn en hij voelde zich ‘veel aan De Werk-
plaats verschuldigd’.10

 Schermerhorn combineerde, net als Kees, een technisch-theoretische 
blik met een praktische geest. Hij was gelovig maar niet dogmatisch en 
had, ook net als Kees, doopsgezinde wortels.11 Als voorzitter van de an-
tifascistische beweging Eenheid door Democratie was Schermerhorn in 
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de oorlog gearresteerd en geïnterneerd in Sint-Michielsgestel. Daar in 
gevangenschap met andere vooraanstaande Nederlanders had hij gefilo-
sofeerd over een nieuwe maatschappelijke orde. Een progressieve volks-
beweging zou de verdeeldheid tussen socialisten, liberalen, protestan-
ten en katholieken moeten oplossen en het oude zuilenstelsel overbodig 
maken.12 Schermerhorn wilde politieke en religieuze barrières slechten 
en de hokjesgeest verdrijven. In 1934, het jaar waarin Kees er in zijn 
boek Kindergemeenschap voor gepleit had om kinderen in plaats van tot 
kuddedieren, tot zelfstandige denkers op te voeden, had hij geschreven: 
‘Diep verscholen onder alle streven naar ordening, ligt het geloof aan de 
macht van den mensch, en vindt men het vertrouwen in zijn redelijke 
vermogens.’13

 Tijdens de oorlog hadden Schermerhorn en enkele tientallen homines 
novi bij elkaar gezeten die voor de oorlog al kritisch stonden tegenover 
de parlementaire democratie.14 Onder hen waren bevlogen christenen 
zoals de Woodbrooker Willem Banning, die streefden naar herstel van 
evangelische normen en hoopten dat ‘gemeenschapszin’ en ‘persona-
lisme’ tot een nieuwe, ‘op verantwoordelijkheidsgevoel gestoelde orde-
ning’ zouden leiden.15 In Sint-Michielsgestel werd de basis gelegd voor 
de Nederlandse Volksbeweging (nvb) die na de oorlog onder voorzit-
terschap van Schermerhorn opriep tot het varen van een eendrachtige 
christelijk-humanistische koers. Deze ‘doorbraakgedachte’ had nog een 
vooraanstaand aanhangster. Al maanden voor de bevrijding had konin-
gin Wilhelmina haar ministers in Londen om de oren geslagen met een 
niet altijd even concreet, maar wel hartstochtelijk verlangen naar ‘ver-
nieuwing’. Niet minder dan ‘de 24 uur van den dag’ moest de ‘algeheele 
vernieuwing’ in haar ogen ter hand genomen worden. Het Nederlandse 
volk moest zich niet langer laten verdelen door kleingeestig partijbelang, 
maar een eenheid vormen. Wilhelmina vond ook het parlement, met zijn 
oude verzuilde partijen, een achterhaald instituut.16

 Hoewel Schermerhorn naar eigen zeggen aanvankelijk niet de am-
bitie had om in de politiek te gaan, aarzelde hij niet toen hij op 10 mei 
door een lid van de ordedienst werd opgehaald om ‘naar de koningin’ te 
gaan.17 Wilhelmina wilde met hem en sdap’er Willem Drees – tijdens de 
oorlog gegijzeld en sinds 1944 lid van het College van Vertrouwensman-
nen – bespreken hoe Nederland in de toekomst bestuurd moest worden. 
Onder het motto ‘herstel en vernieuwing’ werd de politieke leek Scher-
merhorn tot premier benoemd en Drees, die voor de oorlog al lid van de 
Tweede Kamer was, tot vicepremier. Die rangorde liet zien waar de pri-
oriteiten lagen. Het kabinet-Schermerhorn, dat verder gevuld werd met 
sociaal-democraten, leden van de Nederlandse Volksbeweging, katholie-
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ken en enkele partijloze deskundigen, moest alle politieke ballast uit het 
verleden laten vallen. Schermerhorn aanvaardde zijn taak met de woor-
den: ‘Majesteit, wie in deze put springt is een verloren man.’18

 Maar Kees had juist het gevoel dat het met de politiek de goede kant 
op ging. De ‘geest van Sint-Michielsgestel’ strookte met zijn idealen: 
eindelijk zouden naastenliefde en gemeenschapszin de dwang en de ver-
deeldheid verdrijven.19 Een christelijke eenheid die de verzuiling onge-
daan zou maken, was waar Kees al die jaren naar gestreefd had. Er was 
kennelijk een oorlog nodig geweest om iedereen te doen inzien wat de 
juiste weg was. Zijn ‘sociocratie’ sloot naadloos aan bij de ‘doorbraak-
gedachte’, die dictatuur afwees, maar wel van eenheid uitging. Scher-
merhorn was tegen verzuiling, maar religieus zeer bevlogen. In Sint-
Michielsgestel had hij zijn medegijzelaars soms versteld doen staan van 
hoezeer hij hechtte aan het geloof.20 Een radiorede van de minister-pre-
sident was Kees – al zo lang op zoek naar de verzoening tussen orde en 
vrijheid, God en individu – uit het hart gegrepen. ‘We moeten tezamen 
de nieuwe wegen vinden van leiding en gezag, van vrijheid en zelftucht, 
van kritiek en vertrouwen,’ sprak hij.21 Bolkestein werd in het nieuwe ka-
binet geen minister, maar kreeg wel de opdracht om als regeringsadvi-
seur ‘volledige plannen tot reorganisatie van het onderwijs voor uitvoe-
ring gereed te maken’ en daarmee de ‘door de Regeering zo gewenschte 
toenadering tusschen opvoeding en onderwijs’ te helpen realiseren.22

 Ergens in de zomer van 1945 kwam er nog een positief bericht, nu 
vanuit Paleis Soestdijk. Toen prinses Juliana dat voorjaar vanuit Canada 
informeerde waar zij na terugkeer in Nederland haar dochters Beatrix en 
Irene op school kon doen, moet uit diverse hoeken de naam Kees Boeke 
genoemd zijn. Gezien de hechte band tussen moeder en dochter zal Wil-
helmina zich met de schoolkeuze ook wel bemoeid hebben. Misschien 
herinnerde zij zich nog de oproep die Kees in 1938 aan haar gedaan had 
om de grenzen te openen voor joodse vluchtelingen. Dat de koningin De 
Werkplaats persoonlijk een warm hart toedroeg, hoorde Kees eind 1946 
van Amerikaanse vrienden. Naar aanleiding van de financiële problemen 
van de school zou zij toen tegen hen gezegd hebben: ‘I am not going to 
let that school stop!’23 In ieder geval had Schermerhorn, die zeer tevre-
den was over de resultaten van zijn zoon Bob op De Werkplaats, vol-
op gelegenheid om de koningin enthousiast te maken. Van ‘een akker-
tje in Voorburg’ vloog hij in de zomer en de herfst van 1945 regelmatig 
met een vliegtuigje naar Apeldoorn om de koningin bij te praten over 
de ‘nieuwe verschijningsvormen’ in de maatschappij waaruit zij vijf jaar 
weg geweest was.
 Tijdens die gesprekken kwam Schermerhorn weleens ‘volkomen bui-
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ten de gewone sfeer terecht’, vertelde hij later, waarbij de koningin ‘liet 
merken hoe sterk religieus zij leefde’. Bij welke religieuze stroming Wil-
helmina nu hoorde, was de nieuwe premier echter een raadsel. Haar ge-
zindte liet zich volgens hem nog het best typeren als ‘het geloof in een 
soort open verhouding tussen de mensen’.24 Dat leek op de gezindte van 
Kees, die evenmin een naam had voor wat hij geloofde. Of hij wel ‘ver-
nieuwd’ genoeg was – het nieuwe criterium waar de koningin voortaan 
iedereen aan toetste – zal in ieder geval geen punt van discussie geweest 
zijn. Kees was ‘goed’ geweest tijdens de oorlog. Hij was religieus, maar 
niet dogmatisch. Hij geloofde niet in dictatuur, maar wel in een geza-
menlijk doel, en had een afkeer van politieke en religieuze verkaveling. 
Hij vertrouwde op de algemene rede, maar vond dat intuïtie ook aan-
dacht verdiende. Hij voldeed eigenlijk precies aan het profiel van de 
‘vernieuwer’. Toen Wilhelmina met haar ‘afkeer van alles dat een paleis 
was’, in september 1945 demonstratief ook nog haar intrek nam in een 
eenvoudige Haagse burgerwoning, leek het wel alsof zij de raad opvolg-
de die Kees in 1923 al eens ongevraagd aan ‘mevrouw Van Mecklenburg’ 
gegeven had: ‘Juist als gij dat uiterlijke koningschap kunt afschudden, 
dan zult gij als mensch eerst recht een troon verkrijgen in de harten van 
ontelbaren in alle landen...’25 Dat Kees destijds ook had opgeroepen tot 
afschaffing van de monarchie zal hem wel vergeven, of vergeten zijn.26

Nieuwe moed

Voor Kees waren de lijnen naar het gezag nog nooit zo kort geweest. Die 
zomer maakte hij kennis met prinses Juliana. In augustus kwam ze sa-
men met Irene en Beatrix op de thee bij hem en Betty in Bilthoven. Wil-
helmina had haar geloof in een ‘open verhouding’ tussen mensen over-
gedragen op haar dochter, die met haar kinderen in Canada een onge-
dwongen leven geleid had. Eenmaal terug in Nederland wilde Juliana 
die verworven vrijheid niet inruilen voor hofprotocol. Met geamuseerde 
verbazing stelde Betty vast dat de toen zevenjarige Beatrix ‘er rustig uit-
flapte wat haar voor de mond kwam’.27

 De komst van de prinsessen leidde begin augustus op De Werkplaats 
tot intensieve vergaderingen. Vanwege de nieuwe ‘verbintenissen’ die 
Kees was aangegaan, zo stond cryptisch in de notulen, was het hoog 
tijd om te reorganiseren. Het zou ‘onverantwoordelijk’ zijn om daarover 
eerst weer eindeloos te discussiëren. Er moest iets gebeuren. De mate-
riële omstandigheden waren erbarmelijk. Honig kon vanwege de moei-
te die hij had om zijn eigen bedrijf levensvatbaar te houden, geen geld 
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meer schenken. Medewerkers waren al maanden niet uitbetaald. Velen 
waren vertrokken, en sommigen, zoals Bouke Koning, moesten na hun 
terugkeer uit kampen verpleegd worden.28 De terugkeer van medewer-
ker August Kropp, die gedwongen voor de Duitsers had moeten vech-
ten, stuitte op principiële bezwaren van de uit kamp Ravensbrück terug-
gekeerde Willy Westerweel, die hem niet meer wilde zien.29 Voor biolo-
gie, aardrijkskunde, Nederlands, handenarbeid en handwerken was er 
niemand, en het schoolgebouw was, nadat de Duitsers vertrokken wa-
ren, bezet door Canadezen.30 De financiële situatie was zo nijpend dat 
Kees zelfs broedde op een plan om alle leerlingen maar naar Engeland te 
sturen.31

 Het was dus een avontuurlijk besluit van Juliana en Bernhard om hun 
kinderen naar De Werkplaats te sturen. Op 7 september toog Kees naar 
Soestdijk om daar de film te vertonen die in 1939 over De Werkplaats ge-
maakt was.32 Hij liet het koninklijk paar die middag zien dat de dag bij 
hem begon met de schoonmaak van het gebouw door de kinderen zelf. 
Zo ging dat dus, leven in een kindergemeenschap. Ook Willy Wester-
weel, nog ernstig verzwakt door haar verblijf in het kamp, werd op het 
paleis ontboden. ‘De luizen waren nog maar net achter de rug,’ schreef 
ze in haar memoires, ‘en nu reed ik naar een paleis.’ Volgens Willy wilde 
Juliana weten of het een bezwaar zou zijn als Beatrix en Irene in nieuwe 
kleren naar school zouden komen, omdat de meeste Hollandse kinderen 
zo arm waren. Willy antwoordde dat nieuwe kleding geen probleem was, 
maar dat de prinsessen zich wel zouden moeten aanpassen aan ‘onze ma-
nier van samenleven’.33 ‘Het is nu hoog spel,’ werd in de notulen van de 
medewerkersvergadering genoteerd onder het kopje ‘Soestdijk’. ‘Als we 
nu niet slagen, dan is dit een fiasco voor het gehele progressieve onder-
wijs.’34

 Met Schermerhorn als premier, Bolkestein als regeringsadviseur en 
Beatrix en Irene als ‘werkers’ op zijn school bevond Kees zich plotse-
lingin de voorhoede van het ‘nieuwe’ Nederland. In januari 1945 had hij 
nog met werkers verspreid over diverse woonhuizen bloembollen zitten 
eten, in september 1945 werd hij benoemd tot voorzitter van de Vernieu-
wingsraad, die aan de regering moest rapporteren hoe het gehele onder-
wijs in Nederland hervormd kon worden.35

 De komst van de prinsessen hielp De Werkplaats ook financieel voor-
uit. Op het intekenbiljet van Beatrix en Irene werd onder het kopje ‘in-
komen’ niets ingevuld, maar bij de bijdrage die Juliana en Bernhard be-
reid waren te betalen, stond: 3200 gulden (meer dan 30.000 euro) per 
jaar voor twee kinderen. Dat was een astronomisch bedrag, zeker ver-
geleken met de gemiddeld 50 gulden per jaar die andere kinderen be-
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taalden.36 De koninklijke familie bood in de loop van 1946 vanwege de 
acute geldnood van De Werkplaats nog een extra gift van enkele duizen-
den guldens.37 In verband met deze schenking bezocht Kees in de zomer 
van 1946 Wilhelmina’s oude vertrouweling François van ’t Sant in En-
geland. Na diens ontslag als koninklijk secretaris en directeur van poli-
tie was hij niet naar Nederland teruggekeerd.38 Kees kende hem nog van 
twintig jaar eerder, toen hij hoofdcommissaris van politie in Utrecht was 
en Kees regelmatig gearresteerd werd. Nu echter bezocht hij hem om te 
praten over ‘dat geld voor de wp,’ zoals hij aan Betty schreef. Van ’t Sant 
was namelijk degene, zo verduidelijkte Kees aan haar, ‘die erin geslaagd 
is om al het geld en de juwelen van de Koningin naar Engeland mee te 
nemen toen zij vluchtte in 1940’.39

 De medewerkers smeekten Kees intussen om eerst urgente proble-
men op te lossen alvorens nieuwe plannen te maken. Heinrich von der 
Dunk zou een tekenlokaal inrichten in villa Eickenroode, de ‘paarse’ en 
de ‘blauwe’ groepen van ‘Trix’ en ‘Ireen’ zouden onderdak krijgen in 
een villa aan de Soestdijkseweg 111. Omdat de school twee prinsessen 
moest ontvangen en de naar vernieuwing strevende overheid inmiddels 
meer bondgenoot was dan vijand, besloot Kees in de zomer van 1945 tot 
het nemen van een historisch besluit. Na negentien jaar zelfvoorzienend 
te zijn geweest, liet hij zijn bezwaar tegen overheidssteun varen. Een 
‘fikse subsidie’ moest De Werkplaats redden.40

 Eind september kwam het Werkplaatsgebouw weer vrij, zodat de kin-
dergemeenschap weer een eigen centrum had.41 Hoewel Kees had be-
loofd zich allereerst op praktische problemen te richten, kon hij het toch 
niet laten zich te bemoeien met de onderwijsvernieuwing die volgens 
hem nu in de hele wereld plaats moest vinden. Eén school was niet ge-
noeg voor hem en was dat ook nooit geweest. De Werkplaats moest het 
begin van wereldhervorming zijn. ‘Het is meer dan ooit duidelijk dat 
de mensheid een andere weg van samenleven moet vinden,’ verklaarde 
hij in september 1945 na terugkomst van een onderwijsconferentie in 
Engeland tegen de medewerkers. Voor sociocratie bestond volgens hem 
‘grote belangstelling’, ook bij Bolkestein, die hij in Engeland gesproken 
had.42

 Een nieuwe wereldorde stond volgens Kees op uitbreken en hij was 
vastbesloten om er het beslissende duwtje aan te geven. In de zomer van 
1945 richtte hij hiertoe de International Children’s Community (icc) 
op. Die zou het grote plan dat Kees al voor de oorlog bedacht had, gaan 
uitvoeren. In de hele wereld zouden kindergemeenschappen de kiem 
leggen voor een nieuwe, vreedzame manier van samenleven. Overal ter 
wereld zouden opleidingen komen voor ‘mannen en vrouwen die een 
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leidende functie kunnen innemen in het proces van vernieuwing dat de 
mensheid moet doormaken om te komen tot ware menselijkheid in het 
komende nieuwe tijdperk’.43 De gemeenschappen moesten weliswaar in 
‘de geest van het evangelie’ opereren, met religieuze verdeeldheid wilde 
Kees korte metten maken. Ook ‘oosterlingen’ moesten zich thuis voelen 
in de icc, juist omdat zij het Westen konden laten zien wat het ‘met zijn 
technisch-intellectueel cultuuraccent te zeer mist’.44 Sociaal milieu noch 
‘geldbezit’ mocht in de nieuwe wereld een rol spelen. Het selectiecrite-
rium voor werkers was in de eerste plaats ‘karakter’, waarbij eigenschap-
pen als ‘eerlijkheid’, ‘eenvoud’ en ‘gezonde sexuele ontwikkeling’ zwaar 
telden, evenals ‘artistieke begaafdheid’, ‘praktische zin’ en ‘kracht voor 
de handenarbeid’. Het drinken van alcohol ‘verkleinde’ de kans om als 
medewerker te worden aangenomen en ook het ‘dragen van make-up’ 
strekte niet tot aanbeveling. Kees noteerde dat in de icc nadrukkelijk 
niet gestreefd werd naar ‘het maken van een succesvolle carrière’ en ‘rijk 
of machtig worden’. Het streven was om ‘te dienen’ en ‘minder dan an-
deren te zijn’.45 Kees liet zich niet van de wijs brengen door de twee we-
reldoorlogen, die juist de tegengestelde neigingen van mensen aan het 
licht gebracht hadden. Na de vernietiging die had plaatsgehad, lag er nu 
een nieuwe kans.

Waarschuwingen

De affaire waar Kees’ goede kennis Petrus Rienstra van Stuyvesande 
(1905-1980) eind 1945 in verzeild raakte, maakte al snel duidelijk dat de 
ideale wereld van Kees nog ver te zoeken was. Kees kende Rienstra, die 
getrouwd was met een kleindochter van dichter Nicolaas Beets, Jacoba 
(Coos) Went (1909-1999),46 al van voor de oorlog. De moeder van Jaco-
ba, Ada Went-Beets, was een oude bekende uit Alkmaar. Kees was zeer 
gesteld op de kunstminnende Amsterdammer en diens vrouw en had 
zich niet afgevraagd hoe zij tijdens de oorlog aan geld gekomen waren. 
Net als Kees geloofde Rienstra dat een nieuw tijdperk was aangebro-
ken. Niet geweld, maar vrede moest voortaan de dienst uitmaken. Men-
sen moesten zich niet langer laten verdelen door religie of politiek, maar 
zich aaneensluiten door universeel, humaan begrip. Niet de kerk, maar 
de mensen zelf bepaalden voortaan wat zij geloofden. In boeddhisme of 
spiritisme kon evengoed geestelijke verdieping gevonden worden als in 
de Bijbel.
 Rienstra combineerde deze spiritualiteit met een goed oog voor finan-
ciële kansen. Zijn vrouw, die van moeders zijde afstamde van de fami-
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lie Van Foreest uit Alkmaar, was van huis uit zeer vermogend. Kees was 
weliswaar tegen het najagen van rijkdom, maar hij was inmiddels realis-
tisch genoeg om te beseffen dat geld wel nodig was om in de wereld iets 
klaar te spelen. Rienstra, die beweerde dat hij mensen kon vinden ‘die dit 
werk kunnen financieren’, leek hem de ideale voorman.47 Dat Rienstra 
kinderen een warm hart toedroeg, was in november gebleken, toen hij 
bij hem thuis tientallen ‘werkers’ ontving die op excursie in Amsterdam 
waren. Onder die kinderen waren ook de prinsessen Beatrix en Irene. Zij 
vergaapten zich bij Rienstra thuis aan het schitterende achttiende-eeuw-
se poppenhuis dat hij en zijn vrouw in 1944 op de kop getikt hadden.48

 Kees, die zelf in een uitgeleefd huurhuis woonde, was Rienstra dank-
baar dat hij zijn statige herenhuis aan de Amsterdamse Sarphatikade be-
schikbaar stelde voor de eerste conferentie van de icc. Het was een klein 
maar fijn gezelschap dat zich hier op 14 december 1945 verzamelde. Ook 
prinses Juliana was aanwezig. Zij had haar kinderen niet alleen vanwe-
ge Kees’ ideeën over onderwijs naar De Werkplaats gestuurd. Het was 
zijn hele visie op de maatschappij die zij omarmde. Haar goede vriendin 
Elisabeth ‘Bep’ Pierson-van Tienhoven, echtgenote van de bankier J. L. 
Pierson, was die middag eveneens van de partij, evenals Anthony Gué-
pin, die door Kees gerekruteerd was om op te treden als ‘strateeg’ van de 
icc.49

 Maar terwijl die middag in de salon van Rienstra druk besproken 
werd hoe in de hele wereld vrede bewerkstelligd kon worden, voelde 
Kees zich toch niet helemaal op zijn gemak. Kort daarvoor was hij na-
melijk gebeld door de secretaresse van prinses Juliana, mevrouw Sneller, 
die hem verteld had dat zij zojuist gebeld was door Bep Pierson. Zij had 
‘gewaarschuwd’ tegen Guépin. Diens Amerikaanse vrouw, Esther Lou-
ise Wrightson, zou in de oorlog ‘hevig pro-Duits’ geweest zijn en Gué-
pin zelf zou tijdens de bezetting geprofiteerd hebben van de verkoop van 
onroerend goed. Mevrouw Pierson had bovendien gemeld dat ook gast-
heer Rienstra zelf ‘niet zuiver’ was.50

 Kees voelde zich verstoord door het telefoontje. Het ontwerp van de 
nieuwe wereld lag nog niet op de tekentafel of er dreigden alweer vlekjes 
op te komen. Rienstra had hem wel eens verteld dat hij vlak na de oor-
log een keer ondervraagd was. De kunstschilder en vervalser Han van 
Meegeren, wiens arrestatie dat voorjaar voor veel ophef zorgde, had tij-
dens een verhoor zijn naam genoemd.51 Rienstra had Kees echter verze-
kerd dat Van Meegeren die ‘valse’ verklaring inmiddels al weer had inge-
trokken, waarmee de zaak was afgedaan. Kees was door wat hij wist van 
Rienstra, ‘zijn vrouw en haar moeder’ en ‘hun hele sfeer’, overtuigd dat 
hij ‘goed’ was. Zeker nadat Rienstra hem per telefoon gezegd had dat hij 
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in de oorlog joden geholpen had. Kees vermoedde dat een valse beschul-
diging aanleiding had gegeven voor allerlei ‘klets en lasterpraatjes’ zoals 
die de laatste tijd wel vaker de ronde deden.52

 Toch hield de zaak Kees bezig. De kwalificatie ‘fout’ of ‘goed’ kon het 
verschil uitmaken tussen ondergang of toekomst. Hij kreeg regelmatig 
brieven van oude kennissen die hem, na een misstap tijdens de oorlog, 
wanhopig om hulp vroegen. A. R. Bavel bijvoorbeeld, een docent han-
denarbeid die Kees voor de oorlog had leren kennen, bracht zijn dagen 
sinds de bevrijding ‘ziek’ en ‘berooid’ door op een strozak in een in-
terneringskamp te Rhijnauwen. ‘Zou er dan niemand zijn die zich ons 
lot aantrekt?’ smeekte hij Kees in een brief. ‘In naam van Onze Heer 
en heiland bid ik u, laat geen ongelukkigen stumper aan zijn lot over.’53 
Strauss, de handelaar die in de oorlog voor alle werkers brood ‘geregeld’ 
had tijdens het Werkplaatskamp in Mosterdveen, werd na de bevrijding 
ook geïnterneerd. Ook Kees’ oude vriend Coenraad Nachenius betaalde 
voor zijn pro-Duitse houding: hij kreeg acht jaar gevangenisstraf en zijn 
verdere carrière als kunstschilder werd geknakt.54

 De ‘lasterpraatjes’ over Rienstra tekenden de naoorlogse sfeer, waar 
verbittering en hoop om voorrang streden. Nu de nachtmerrie voorbij 
was, werd de film van de oorlog langzaam teruggespoeld. Als door een 
kiertje in het gordijn werd voorzichtig teruggekeken. Zes miljoen joden 
waren vermoord. Hele woonwijken waren ontruimd. Wie had wat ge-
daan of nagelaten? Het beeld was verwarrend. De meeste Nederlanders 
hadden geen of weinig verzet getoond. Het Nederlandse bedrijfsleven 
en de industrie hadden min of meer met de bezetter meegewerkt. Ab-
solute helden en schurken vormden een kleine minderheid. Het ‘grijze’ 
gebied was groot. Over wat tijdens de bezetting was gedaan of nagelaten 
werd veelal gezwegen, maar de spanning was voelbaar. In welgestelde 
families was de vraag hoe men in de oorlog eigenlijk zijn geld verdiend 
had, de elephant in the room.
 Hoewel de joden die uit de kampen terugkeerden niet overal zo’n 
warm welkom kregen – in Nederland had men het ook niet makkelijk ge-
had! – spookte door ieders hoofd wel de vraag wie ‘goed’ en wie ‘fout’ ge-
weest was. Er zouden geen ‘bijltjesdagen’ komen, had minister van Jus-
titie G.J. van Heuven-Goedhart in augustus 1944 vanuit Londen beloofd. 
Maar met collaborateurs moest toch afgerekend worden.55

 Om iemand in het ‘foute’ kamp te laten belanden was vaak maar 
een klein duwtje nodig. Wilhelmina, zelf afwezig tijdens de bezetting, 
schroomde niet om knopen door te hakken. Zij wilde dat Nederland 
weer één werd, maar dit kon niet gebeuren zonder dat ‘foute’ Nederlan-
ders rigoureus hun plaats gewezen werd. De voormalige elite die ver-
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dacht kon worden van heulen met de vijand, keerde zij de rug toe. Met 
de Engelandvaarders knoopte zij daarentegen warme banden aan. De 
koningin was ‘in het bootje gestapt’ van ‘jong nieuw Nederland’, schreef 
ze aan haar dochter Juliana, en zij ‘danste een oorlogsdans op het graf 
van al die lammelingen en heel dat oude verworden stelsel’.56

 Op 22 december 1945, een week na de bijeenkomst van de icc in Am-
sterdam, kreeg Kees weer een telefoontje uit Soestdijk. Dit keer was het 
Juliana zelf. Rienstra was ‘niet zuiver’, verzekerde zij hem. Haar man, 
prins Bernhard, was tijdens een bezoek aan het Nationaal Instituut57 
door drie heren, C. P. Gunning, H. Götzen en J. H. Mulder, apart ge-
nomen en gewaarschuwd dat Rienstra in de oorlog had gehandeld met 
 Alois Miedl. En hij, zo had Juliana gehoord, ‘is de grootste boef ’. Miedl, 
geboren in 1903, was een al sinds 1932 in Nederland wonende Duit-
se bankier en investeerder die in de oorlog een bloeiende handelsprak-
tijk had met nazi-Duitsland. Hij had onder andere een groot deel van 
de collectie van de op de vlucht geslagen joodse kunsthandelaar Jac-
ques Goudstikker opgekocht, om die met grote winst aan de nazi’s door 
te verkopen. Als eigenaar van de Buitenlandse Bankvereniging had hij 
daarnaast kapitalen verdiend aan de handel met Duitsland in boter, ef-
fecten, spoorwagons en surrogaten.
 Kees besloot Rienstra de volgende dag meteen op te zoeken. Die be-
vestigde dat hij in de directie van Miedls bank gezeten had. Maar, on-
derstreepte hij, het was zijn voormalige werkgever, de joodse Hugo Felix 
Kaufmann, die hem in 1940 gevraagd had om die functie aan te nemen.58 
‘Ook zei hij,’ noteerde Kees, ‘dat hij 48 joden gered had’, iets waarover 
hij in de oorlog ‘natuurlijk’ niet gepraat had. Rienstra verzekerde Kees 
dat de hele zaak met de Politieke Opsporingsdienst (pod) inmiddels was 
‘afgedaan’ en dat hij ‘vrijuit’ ging. Kees was gerustgesteld.59

 Hij wilde ook prinses Juliana graag geruststellen. Enkele dagen later 
lunchte hij daarom in het Amsterdamse café Schiller met de leider van 
de afdeling Sanering bij de pod, De Jong. Die maakte al snel een einde 
aan Kees’ illusie dat hij over een zaak als deze wel even duidelijkheid kon 
geven. Er waren weliswaar ‘geen termen aanwezig’ om Rienstra ‘aan te 
pakken’, zei hij, maar een ‘bewijs van betrouwbaarheid’ kon evenmin ge-
geven worden. Je wist immers niet of een dergelijke zaak ooit ‘opnieuw 
opgerakeld’ zou worden.60

 Daarmee schetste De Jong in een paar zinnen de contouren van het 
zuiveringsbeleid zoals dit na de oorlog gevoerd werd. De belofte die 
Schermerhorn in juni 1945 in zijn radiorede had gedaan, dat het ‘kan-
kergezwel’ van ex-collaborateurs uit de maatschappij ‘verwijderd’ zou 
worden, was al snel moeilijk inlosbaar gebleken. De scheidslijn tussen 
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‘goed’ of ‘fout’ viel in de praktijk niet zo makkelijk te trekken. Op de 
evidente gevallen na was ‘zuiver’ zijn veelal een kwestie van wel of niet 
‘opgerakeld worden’. Dat sommigen eruit gepikt werden, was dikwijls 
meer de uitkomst van een politiek en economisch steekspel dan van juri-
dische overwegingen.61 Al of niet ‘gezuiverd’ worden was na de oorlog in 
grote mate afhankelijk van sociale netwerken en behendig opereren. De 
vervolging verliep niet alleen chaotisch, er werd ook bewust geen haast 
gemaakt met opsporing en berechting, vanwege de grote schaal waarop 
met de Duitsers samengewerkt was. Men had het bedrijfsleven te hard 
nodig voor de wederopbouw en bovendien hadden degenen die over ver-
volging moesten besluiten, dikwijls zelf geen schone lei.62

 De Jong toonde zich tegenover Kees die middag in café Schiller open-
hartig over de moeilijke taak die hem als ‘saneerder’ op de schouders 
rustte. ‘Er is feitelijk geen zakenman,’ onthulde hij, ‘zeker niet één die 
grote zaken gedaan heeft gedurende de oorlog, die in absolute zin zuiver 
staat.’63

Slechte reputatie

Kees kon de demonen niet laten rondspoken. Hij moest de zaak oplos-
sen. Als de icc een nieuwe, ‘zuivere’ wereld wilde opbouwen, moesten 
de voortrekkers ervan zelf ‘zuiver’ zijn. Hij wilde kunnen concluderen 
dat de geruchten over Rienstra berustten op een verschrikkelijk misver-
stand, zodat hij verder kon. De zaak hield hem eind december 1945 dag 
en nacht bezig. Van iedere stap die hij zette, maakte hij zorgvuldig aan-
tekeningen. ‘Lest I forget’ gaf hij dit document als titel mee. Dat hij al-
les zo minutieus noteerde, had waarschijnlijk ook tot doel om de feiten te 
ordenen. Want de verwarring over wie of wat nu ‘zuiver’ was, werd gaan-
deweg steeds groter. Meer dan om de vraag of men ‘zuiver’ was, leek al-
les te draaien om de vraag wie dat wilde geloven. Juliana hield de boot 
in ieder geval af sinds zij door haar man voor Rienstra gewaarschuwd 
was. ‘Is het wel verstandig,’ vroeg zij in een volgend telefoongesprek aan 
Kees, ‘om iemand die met een slechte reputatie te kampen heeft, zelfs 
als het ten onrechte is, in een positie te plaatsen waar het volle licht op 
hem valt?’ Kees antwoordde dat Rienstra al voorzitter van de icc wás, 
en dat het dus om de vraag ging ‘of hij zou worden uitgeworpen’. Maar 
de prinses zei dat zij over een bezoek van Kees met De Jong eerst wilde 
overleggen met haar man, die bij een dergelijk onderhoud in elk geval 
aanwezig moest zijn.64

 In een volgend telefoontje nodigde Juliana Kees uit om naar Soest-
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dijk te komen, maar dan graag wel zonder De Jong. Ze raadde hem bo-
vendien aan om eerst nog eens te praten met Gunning, een van de drie 
die haar man voor Rienstra ‘gewaarschuwd’ hadden. Kees toog hierop 
weer naar Amsterdam om Gunning te spreken. Deze brandde meteen 
los over de slechte reputatie die Rienstra in hoofdstedelijke kring ge-
noot. Als zoon van een ‘excentriek burgermannetje’ die gymleraar was, 
was hij volgens Gunning via een welgestelde vrouw aan geld gekomen. 
Dat ‘de Amsterdamse families’ op het ‘burgermannetje’ Rienstra neer-
keken, wist Gunning aan Kees snel duidelijk te maken. Maar dit inte-
resseerde Kees niet zoveel. Het sterkte hem juist in de overtuiging dat 
er werk aan de winkel was voor de icc; rangen en standen verhinderden 
kennelijk nog altijd de vorming van een echte mensengemeenschap.
 Waar Kees wel van opkeek, was dat Gunning helemaal niets wist van 
Rienstra’s vermeende collaboratie met de Duitsers. Was hij dan niet de-
gene geweest die prins Bernhard had gewaarschuwd dat Rienstra niet 
‘zuiver’ was? Had hij de prins niet gewezen op Rienstra’s banden met 
Alois Miedl? Gunning antwoordde dat hij zich wel herinnerde dat de 
naam Miedl in een gesprek met Bernhard gevallen was, maar hij had de 
naam zelf niet genoemd en kende de man ook niet.65

 Kees had weinig tijd om zich af te vragen hoe de vork in de steel zat, 
want de zaak kreeg een nieuwe wending toen bleek dat het Financieel 
Weekblad voor de Fondsenhandel op 21 december 1945 een vernietigend 
artikel over Rienstra gepubliceerd had. Als handlanger van Alois Miedl 
zou hij grote winsten gemaakt hebben met de handel in (joodse) kunst. 
Tot 1942 had hij bij de bank van Miedl gewerkt, waarna hij, toen de oor-
logskansen leken te keren, emplooi bij een andere bank gevonden had. 
Dankzij zijn goede contact met Miedl had Rienstra in 1944 een acht-
tiende-eeuws poppenhuis gekocht. Dit poppenhuis, dat voor de oorlog 
toebehoorde aan de joodse kunsthandelaar Goudstikker, was voor diens 
vlucht uit Nederland aan Miedl verkocht. Volgens de krant was het wel 
zeer ‘jammer’ dat door toedoen van Kees Boeke uitgerekend de prinses-
jes dit uit joods bezit afkomstige kunstwerk bij de familie Rienstra thuis 
waren komen bezichtigen.66

 Kees was sprakeloos. Hij kon zich nog steeds niet voorstellen dat zijn 
vriend een collaborateur was. Bovendien werd hij – en in zijn kielzog 
de prinsesjes – nu persoonlijk in de zaak betrokken. Met het kranten-
artikel kwam het roddelcircuit op gang. Kees ontving op 25 december 
een brief van de directeur van de Nederlandsche Lloyd, W. ter Meu-
len, die schreef dat hij erg geschrokken was van het bericht dat Kees 
met de prinsesjes bij Rienstra geweest was. Die had zijn ‘organisatieta-
lent’ immers in dienst gesteld van de bezetter! ‘Misschien,’ suggereerde 
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hij aan Kees, ‘kunt gij uw invloed uitoefenen om hem te overreden zich 
zooveel mogelijk op den achtergrond te houden en zijn eerzucht, om 
steeds vooraan te willen gaan naast de eersten uit den lande, te beteuge-
len.’67

 Hoewel Kees in verwarring was, gaf zijn persoonlijke vertrouwen in 
Rienstra de doorslag. De ‘misselijke’ brief van Ter Meulen getuigde van 
‘jaloezie’ en ‘huichelarij’, vond hij. Had pod’er De Jong niet zelf gezegd 
dat vrijwel geen enkele zakenman in de oorlog ‘in absolute zin’ zuiver 
was? Kees vermoedde dat Ter Meulen zelf ook niet brandschoon was. 
‘Het is de angst voor het zelf nsb’er geweest zijn,’ analyseerde hij, die 
‘nu fel doet ageren om zichzelf veilig te stellen.’68

 Toen hij Rienstra die week thuis opzocht, zat de bankier er verslagen 
bij. Toen Kees verslag uitbracht over het gesprek met Gunning, werd 
het hem zelfs even ‘te machtig’ en verliet hij de kamer. Het was die dag 
juist de sterfdag van zijn vader, legde zijn vrouw uit, ‘van wie hij zo ge-
houden had’. ‘R is sterk gevoelsmens,’ noteerde Kees.69

 De blinde woede die sommige Nederlanders na de oorlog voelden ten 
aanzien van alles wat naar collaboratie riekte, was Kees vreemd. Hij had 
van nature een hekel aan de indeling van mensen in categorieën en zijn 
gewoonte om zich altijd iets boven de werkelijkheid op te stellen, stel-
de hem daartoe ook niet goed in staat. In de oorlog had hijzelf aan den 
lijve ondervonden hoe smal de grens tussen ‘goed’ of ‘fout’ kon zijn. 
Zijn christen-pacifistische ideaal belette hem om hard over anderen te 
oordelen. Dat Kees niet meedeed aan de morele herindeling die na de 
bevrijding plaatshad, was in het najaar van 1945 ook al gebleken. Toen 
had hij het omstreden plan gelanceerd voor een hulpactie aan Duitsland. 
Nu door de ‘ontzettende noodtoestand’ rond Berlijn duizenden mensen 
dakloos rondzwierven, vond hij het ‘gewoon een menselijke plicht’ om 
de vroegere vijand te helpen.70

 Maar in het paleis was het aanbrengen van scheidslijnen, het omar-
men en het uitsluiten, nu juist core business. In de middag van 31 decem-
ber had Kees weer een afspraak met Juliana op Soestdijk. Rienstra zat 
aan de verkeerde kant van de streep, zo werd hem nu onomwonden ver-
teld en zijn argumenten – dat Rienstra joden geholpen had en dat toch 
iedereen tijdens de bezetting zaken met de Duitsers had gedaan – deden 
daar niets aan af. Om ‘tactische redenen’, zei Juliana, kon ze zich niet 
meer met Rienstra inlaten; in haar positie moest ze ‘het toch wel aan an-
deren overlaten’ om personen te rehabiliteren.71 Kees keerde huiswaarts 
met de droevige boodschap dat Rienstra de onderscheiding ‘fout’ gekre-
gen had.
 Dit absolute oordeel deed geen recht aan de complexe werkelijkheid 
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die tijdens de oorlog bestaan had. Uit het dossier van Rienstra in het 
Archief Bijzondere Rechtspleging komt een complex mengsel naar vo-
ren van dapperheid en winstbejag, van hulp aan het verzet en aan jo-
den enerzijds en handige zakelijke manoeuvres anderzijds. Veel (kunst)-
handelaren hadden nu eens op het ene, dan weer op het andere bord ge-
speeld.72 Zij wisten niet wanneer (en of) de bezetting een keer voorbij 
zou zijn en hadden intussen geprobeerd om er het beste van te maken. 
Rienstra streek commissies op van Miedl voor een transactie met ss-
chef Göring,73 maar spande zich tegelijk in om joden te laten vluchten 
en doneerde geld voor het verzetsblad Vrij Nederland.74 Tegenover de 
pod verklaarde hij dat hij uit vaderlandsliefde handelde toen hij in 1944 
van Miedl het poppenhuis kocht.75 Duitsers boden enorme bedragen, 
maar hij was er toch maar mooi in geslaagd om ‘dit kostbare juweel’ dat 
ook nog in handen van Göring geweest was,76 ‘voor Nederland te behou-
den’.77 Volgens Rienstra’s neef (oomzegger) Gijs Went staat buiten kijf 
dat Rienstra een geldwolf was. Volgens hem dankte hij zijn grote vermo-
gen vooral aan het feit dat hij zich handig meester had weten te maken 
van het kapitaal van schoonmoeder Ada Went-Beets, bij wie Rienstra 
en zijn vrouw Coos tijdens de oorlog in een groot pand aan de Keizers-
gracht woonden. Toen de broers van Coos na de oorlog wilden weten 
waar de miljoenen van moeder Ada gebleven waren, luidde het antwoord 
van Rienstra dat zij deze ‘op’ gemaakt had. Niemand in de familie heeft 
dat volgens Went ooit geloofd, maar niemand heeft het kapitaal, dat naar 
verluidt enorm was, ooit teruggevonden.78

 Daarmee is echter niet gezegd dat Rienstra een nazivriend was. Teke-
nend voor hoe de wegen zich in het Amsterdamse bankiers- en hande-
laarsmilieu kruisten, was dat Alois Miedl, gastheer van de hoogste nazi-
bonzen, zelf getrouwd was met een joodse vrouw. ‘Goed’ en ‘fout’ waren 
in de oorlog inniger met elkaar verstrengeld dan men vlak na de oorlog 
kon of durfde toe te geven. En het was paradoxaal genoeg juist prins 
Bernhard, ‘klokkenluider’ in de zaak-Rienstra, die deze hybriditeit als 
geen ander belichaamde. Hij was opgegroeid in Duitsland en in 1933 
lid geworden van de nsdap.79 Als adellijk ‘kind van zijn tijd’ groeide hij 
op in het milieu dat Hitler groot maakte. Zijn vader was overtuigd an-
tisemiet en in zijn gehele familie- en vriendenkring werd hij omringd 
door aanhangers van Hitler. Op de gala-avond van zijn bruiloft met Ju-
liana in 1937 was tijdens het zingen van Deutschland, Deutschland über 
alles in de Haagsche Schouwburg door veel van zijn gasten de Hitler-
groet gebracht.80 Bernhard kwam eind jaren dertig regelmatig op het 
Heemsteedse landgoed De Hartenkamp van de Duits-Argentijnse Cata-
lina von Pannwitz, die een goede vriendin was van Hermann Göring.
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  Miedl was daar ook vaak te gast.81 Twee andere goede vrienden van 
Bernhard, Gerhard Fritze en Gerben Sonderman, waren eveneens be-
vriend met Miedl. Sonderman, vlieger en verzetsman en later privépi-
loot van Bernhard, dook tijdens zijn verblijf in Nederland in de oorlog 
zelfs een tijdje bij Miedl onder.82 Fritze werd over zijn betrekkingen met 
Miedl in maart 1946 ondervraagd door de Centrale Vermogens Opspo-
ringsdienst van het ministerie van Financiën. Hij beweerde toen dat hij 
tijdens de oorlog contact met Miedl had, maar dat dit gebeurde in over-
leg met ‘de Nederlandse autoriteiten g 2 [Generale Staf 2]’.83

 Terwijl Bernhard Rienstra zwartmaakte vanwege diens contacten met 
Miedl, nam hij zijn vrienden Fritze en Sonderman diezelfde contacten 
niet kwalijk. Ook tegenover Duitse vrienden die onverholen nazisym-
pathieën hadden, legde Bernhard na de oorlog een ‘niet aflatende lo-
yaliteit’ aan de dag. sa-commandant Walter Wunderlich, bijvoorbeeld, 
kon na de oorlog op Bernhard rekenen.84 Vrij Nederland beweerde in 
1976 dat Bernhard Miedl ook persoonlijk gekend heeft. Bernhard en 
hij zouden in de jaren vijftig samen te gast geweest zijn op een lunch bij 
de Zwitserse zakenman en kunsthandelaar G. Brühle.85 Dat collaboratie 
geen belemmering was voor vriendschap met Bernhard, blijkt ook uit 
de warme betrekkingen die hij onderhield met H. Damme van de firma 
Werkspoor, die op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd had.86

 Waarom Bernhard het dan zo op Rienstra gemunt had, is onduide-
lijk. Mogelijk speelde de pacifistische kring waar hij Juliana in betrok, 
een rol. Dat Bernhard weinig ophad met vredesidealisten, zou later nog 
blijken. De afstandelijkheid van de prins was Kees ook opgevallen. ‘’t Is 
toch net,’ noteerde hij na zijn bezoek aan Soestdijk in december 1945, 
‘of prins Bernhard mij liever niet ontmoet, want nu had ’t toch zeker 
gemakkelijk gekund als hij gewild had.’87 Miedl is nooit voor de rechter 
gekomen. Hij wist de dans te ontspringen door naar Spanje te vluchten. 
Tot veler verbazing werd hij daar door de autoriteiten ongemoeid gela-
ten en keerde hij zelfs nog naar Nederland terug, zonder dat hij gearres-
teerd werd.88 
 Maar eenmaal ‘opgerakeld’, werd van de zaak-Rienstra wel werk ge-
maakt. ‘Zuivering’ na de oorlog was een oorlog op zich. Een spel waar-
bij vrienden en relaties elkaar de hand boven het hoofd hielden. Als rijk 
geworden ‘burgermannetje’ trok Rienstra daarbij aan het kortste eind. 
Maar Kees bleef zijn vriend steunen, hoezeer Juliana hem ook op andere 
gedachten probeerde te brengen. Op 5 januari 1946 belde ze hem weer 
op. ‘Ik vind het afschuwelijk,’ zei ze volgens hem, ‘maar ik moet u toch 
zeggen dat er nieuwe inlichtingen zijn over dhr. R. en wel iets zeer ern-
stigs. ’t Spijt me natuurlijk, omdat dhr. R. uw vriend is, maar ik moet ’t 
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u toch zeggen.’ Ze bood aan om de stafofficier van Bernhard, ‘oud-ille-
gaal werker’ majoor Stassen, bij Kees langs te sturen. Hij zou hem van 
alles ‘op de hoogte’ brengen.89 Kees maakte na dit telefoontje geen aan-
tekeningen meer over de zaak, dus of hij Stassen heeft ontvangen en wat 
de ‘nieuwe inlichtingen’ over Rienstra behelsden, is onduidelijk. Maar 
vast staat dat het koninklijke gewicht in de schaal hem niet van mening 
liet veranderen. De dag na het telefoontje van Juliana maakte Kees in de 
vergadering van de leiding van De Werkplaats bekend dat een hetze te-
gen Rienstra gaande was, waar ‘veel gemenigheid en jalousie’ bij kwam 
kijken. Omdat de zaak indirect de icc en dus ook De Werkplaats betrof, 
zei hij dat we op ‘ons hoede’ moeten zijn.90 Hij drong er bij Rienstra op 
aan om naar het twintigjarig jubileum van De Werkplaats te komen, dat 
in hetzelfde weekend gevierd werd. Rienstra had hier aanvankelijk vanaf 
willen zien, omdat Juliana en de prinsessen ook uitgenodigd waren, maar 
liet zich overtuigen. Het werd een kille ontmoeting. Kees had Rienstra 
begroet, maar moest, zodra Juliana, Beatrix en Irene arriveerden, ‘met 
hen mee gaan’. De Rienstra’s waren daarna ‘vrij gauw weg gegaan’. Het 
‘stootte hen tegen de borst’, zo had Rienstra naderhand tegen Kees ge-
zegd, om zich ‘te moeten verschuilen’.91

 Het tribunaal in Amsterdam veroordeelde Rienstra in mei 1948 uit-
eindelijk tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en 
ontzegging van het kiesrecht voor tien jaar wegens het ‘verlenen van 
hulp of steun aan de vijand of diens handlangers’ en het handelen in ‘ef-
fecten, boter, advocaat, dekens, spoorwagens en surrogaten met vijan-
delijke onderdanen en instanties’.92 De veroordeling van Rienstra leidde 
tot verontwaardiging, ook in verzetskringen. De president van de Am-
sterdamse rechtbank, J. Verdam, ontving talloze verzoeken om aan de 
uitvoering van het vonnis geen fiat te geven, wat hij uiteindelijk ook niet 
deed.93 Tussen de vele brieven aan Verdam zat ook een van Kees, die er 
‘gedreven door een sterk gevoel van rechtvaardigheid’ op wees dat tegen 
Rienstra een ‘geraffineerd spel van intriges’ gespeeld was.94

De prinsessen komen

Getooid met witte strikken in het haar maakten de prinsessen Beatrix 
en Irene in september 1945 hun entree op De Werkplaats. Beatrix kwam 
met nog circa vijftien kinderen in de ‘blauwe’ groep terecht, Irene bij 
de wat jongere ‘paarsen’. Deze twee groepen ‘jongsten’ waren onderge-
bracht in een villa aan de Soestdijkseweg. De inmiddels meer dan twee-
honderd werkers kregen vlak na de oorlog les op verschillende locaties. 
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Hoewel de kamers op de valreep waren ingericht, nog niet alle vacatures 
waren ingevuld en de school praktisch failliet was, raakte een journalist 
van Het Parool in november diep onder de indruk van de ‘verwachtings- 
en beloftenvolle sfeer’ die in de villa heerste. Hier waren de docenten ‘al-
len bezield met de overtuiging dat wij deze zeer onvolmaakte aarde min-
der onvolmaakt kunnen maken, indien wij erin slagen het kind tot ge-
meenschapsmensch op te voeden’.95

 Het was voor het eerst dat Nederlandse troonopvolgers lessen volg-
den op een ‘gewone’ school, tussen ‘gewone’ kinderen. Juliana had, net 
als haar voorgangers, altijd privélessen gehad. Haar jeugd had zich af-
gespeeld in een keurslijf van tradities. Haar eigen kinderen wilde zij dat 
graag besparen. Daarmee vervulde ze een vurige wens van Kees, die al 
jaren wachtte op het moment dat de deuren van het paleis geopend zou-
den worden. De afschaffing van de ‘geheele on-werkelijke en bedrieglij-
ke vertooning van het koningschap’ streefde hij inmiddels niet meer na. 
Maar de wens die hij in de jaren twintig al koesterde om ‘Juliaantje een-
maal als vrij medemensch in ons midden’ te kunnen begroeten, ging nu 
toch gedeeltelijk in vervulling.96

 De prinsessen werden eindelijk vrijgelaten. Op De Werkplaats zou-
den zij niet anders behandeld worden dan andere kinderen. ‘Op de 
Werkplaats zijn twee nieuwe meisjes, Trix en Ireen,’ schreef het anp 
op 25 september 1945. ‘Het zijn prinsesjes, maar het zijn zeer moderne 
prinsesjes en daarom wordt er geen drukte over gemaakt.’97 Dit laatste 
was niet helemaal waar. Journalisten verdrongen zich regelmatig voor 
de school en werden daarin ook toegelaten. Een journaliste van Het Pa-
rool raakte tijdens een bezoek in een soort extase toen ze op een van de 
schriftjes op tafel de naam ‘Irene v.on’ zag staan. ‘Den laatsten naam 
lees ik nog eens en nog eens,’ schreef ze. Ze voelde wel dat ze daarmee 
zondigde tegen ‘de regels van het huis’, waar ‘geen enkel onderscheid’ 
gemaakt werd. ‘Maar ach, dat simpele met potlood geschreven woord 
– Irene – fascineert mij nu eenmaal. Het roept zooveel beelden op.’98

 In de klas bij Beatrix wachtte de journaliste een nieuwe verrassing. De 
kroonprinses, die ‘alleraardigste talentvolle tekeningen’ maakte, keuvel-
de daar gewoon met haar buurjongetje, een zekere Hugo. ‘Je moest mor-
genmiddag eens bij me komen spelen, Trix, ik heb twee grote witte kat-
ten,’ hoorde ze Hugo tegen de toekomstige koningin zeggen. ‘Je weet, ik 
woon vlakbij jullie.’ Diezelfde middag zag ze Hugo, Beatrix en Irene sa-
men in de auto met chauffeur vertrekken.99

 De prinsesjes kwamen in een gemêleerd gezelschap terecht, precies 
zoals Kees zich dat in zijn ideale ‘gemeenschap’ wenste. Onder de wer-
kers waren ook nogal wat joodse weeskinderen, die woonden in ‘huize 
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Levin’. Dit tehuis werd bestierd door de ouders van Bertie Levin, die tij-
dens de oorlog onder de schuilnaam Doorenbos op De Werkplaats had 
gezeten. Op De Werkplaats zaten kinderen uit welgestelde en arbeiders-
gezinnen, uit traditionele en uit vrijgevochten milieus, uit protestantse, 
katholieke, joodse en socialistische kring bij elkaar. Dat strookte met de 
‘doorbraakgedachte’ waar het hele landsbestuur in de eerste maanden na 
de oorlog van vervuld was. De praktijk was evenwel weerbarstig. Elsje 
Scheen, die bij Beatrix in de klas zat, herinnert zich tegen haar gezegd te 
hebben: ‘Wij kunnen nooit vriendinnen worden, want jij bent oranje en 
ik ben rood.’100

 De medewerkers wilden niet dat de prinsesjes bijzonder behandeld 
werden. In het najaar van 1946 maakte de leiding zich zorgen over de 
gebeurtenissen tijdens een verjaarsfeestje van Werner, het zoontje van 
Hein en Lisa Herbers. ‘Ons is ter ore gekomen,’ zo staat in de notu-
len, ‘dat de prinsesjes uitzonderlijk zijn behandeld. Dit is wel lijnrecht 
in strijd met de wp principes.’ Lisa Herbers zou ‘niet helemaal objec-
tief ’ tegenover de prinsessen staan en het feit dat tijdens het partijtje een 
‘grote vlag’ aan Beatrix was uitgedeeld, stuitte de medewerkers tegen 
de borst. Besloten werd om Lisa bij de volgende vergadering ter verant-
woording te roepen.101 Het was haar man, Hein, die de week daarna door 
het stof ging. Hij zei te betreuren ‘dat er rood wit blauwe vlaggen zijn 
gebruikt’, en ‘had zich niet gerealiseerd dat dit bij ons onaangename re-
acties teweeg zou brengen’.102

 Op andere momenten had Kees juist geen moeite met de bijzondere 
positie van de prinsessen. Slechts terloops werd in de notulen genoteerd 
dat tijdens de excursie naar Amsterdam in de winter van 1945 een tocht 
per rondvaartboot ‘mogelijk’ geworden was, omdat een rederij had ver-
nomen dat de prinsesjes deel uitmaakten van het gezelschap. Als het om 
het verspreiden van zijn idealen ging, schroomde Kees niet om te profi-
teren van de magische uitstraling die de Oranjeprinsessen hadden. Met 
de demonstratie van een ritmiekles door ‘Ireentje’ tijdens een onder-
wijscongres in Utrecht haalde Kees in het voorjaar van 1946 alle kran-
ten. Begeleid door Lisa Herbers op de piano demonstreerde het prin-
sesje met nog enkele werkers een oefening in het herkennen van hoge 
en lage tonen. Terwijl de kinderen zich afwisselend oprichtten en weer 
in elkaar doken, gaf Irene – volgens de Volkskrant ‘slechts gekleed in een 
donker broekje’ – uiting aan haar ‘muzikaal gevoel’ door ‘het dalen en 
stijgen der intervallen’ op een bord uit te tekenen.103 
 Het geheel werd compleet gemaakt door ‘Trix’, die samen met an-
dere werkers enkele koren uit de Matthäus-Passion zong en zo liet zien 
‘hoe jongere en oudere kinderen in muziek kunnen samenwerken’.104 
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Een ‘grote witte strik’ in het kinderkoor ‘die onophoudelijk bewoog’ had 
drie weken eerder bij de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus-Passion de 
aanwezigheid van de kroonprinses ook al verraden.105 Op de tweede dag 
van de onderwijsconferentie verscheen plotseling Juliana in het gang-
pad. Maar slechts het feit dat ‘twee kindertjes op blote voetjes’ van het 
podium sprongen en op haar afrenden met een bosje bloemen, kon vol-
gens journalisten verraden dat een bijzonder persoon was binnengeko-
men.106

 Met de overweldigende aandacht voor het congres kwamen ook met-
een de problemen, want De Maasbode ontketende een relletje over het 
halfnaakte lijfje van Irene, dat in diverse kranten op foto’s was afgebeeld. 
Juist nu de door de Duitsers opgedrongen ‘naaktcultuur’ de deur uit was 
gedaan, zo klaagde de krant, dreigde Kees Boeke de klok weer terug te 
zetten.107

 Maar in het algemeen waren de reacties op de revolutionaire school-
keuze van Juliana positief. Haar besluit om deze sprong in het diepe te 
wagen deed de algemene visie op Kees’ gedachtegoed in rap tempo ver-
anderen. Scepsis werd overstemd door welwillendheid, afkeuring maak-
te plaats voor positieve verwondering. Kees Boeke is een man, zo schreef 
het anp, ‘die altijd vol met constructieve plannen zit’.108 De krant Nieuw 
Nederland berichtte hoopvol dat het mogelijk was ‘en zelfs waarschijn-
lijk’ dat men een groep kinderen ‘zonder eenig toezicht aan het werk 
zet’. Ze ‘kunnen sommen of taal maken’, somde de krant op, ‘maar zij 
kunnen ook ramen lappen en vloer vegen’ of ‘als echte boeren op het 
land werken’.109 Voor een buitenstaander was het niet gemakkelijk om 
het leven in De Werkplaats te beschrijven, rapporteerde Ons Vrije Neder-
land, maar het was wel duidelijk dat aan de ontwikkeling en karaktervor-
ming van de prinsesjes ‘alle aandacht’ werd besteed.110

 Alleen in confessionele hoek bleef wantrouwen bestaan tegen het pe-
dagogische avontuur in Bilthoven. Zou het streven naar ‘vernieuwing’ 
niet leiden tot afdwaling van het ‘ware’ geloof? Nadat eind oktober 1945 
de door Kees voorgezeten Vernieuwingsraad was opgericht, vroeg de 
redactie van het katholieke pedagogische tijdschrift Ons Eigen Blad zich 
af: ‘Waar blijven de uitgesproken christelijke en katholieke voorman-
nen op onderwijsgebied?’ De vernieuwers waren ‘meer boeddhist dan 
christen’, en het oude adagium van ‘christendom boven geloofsver-
deeldheid’ dreigde plaats te maken voor ‘heidendom boven geloofsver-
deeldheid’.111
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Bezielende kracht

Het was mede door dit wantrouwen in kerkelijke kring dat de pogingen 
van Schermerhorn en zijn medestanders om in Nederland een nieuw 
politiek landschap te scheppen, sneefden. Een grote progressieve volks-
eenheid kwam niet tot stand. De politieke en religieuze verkaveling zat 
dieper dan de aanhangers van de ‘doorbraak’ gehoopt hadden. Bij de 
eerste naoorlogse verkiezingen, die in het voorjaar van 1946 werden ge-
houden, werd de katholieke kvp de grootste partij, boekte de communis-
tische cpn grote winst en wisten de protestantse partijen zich te handha-
ven. Het resultaat van de PvdA, een door onder anderen Schermerhorn 
tot stand gebrachte fusie van vooruitstrevende liberalen (vdb), progres-
sieve christenen (cdu) en sociaaldemocraten (sdap), was teleurstellend. 
De kiezers waren toch te katholiek of protestant, te rechts of te links om 
samen op een grote progressieve partij te stemmen. De ‘zuil als subcul-
tuur’ was eigenlijk nooit weg geweest.112 Schermerhorn had gefaald in 
zijn poging om een eendrachtig politiek stelsel te creëren. Een jaar nadat 
hij de hoop op een vernieuwd Nederland had uitgesproken, was deze al-
weer van tafel. De regering had het te druk gehad met het herstellen van 
oorlogsschade, de pogingen om Indië te behouden en de ‘zuivering’, om 
aan de vernieuwing van het bestel toe te komen.113 Schermerhorn ver-
klaarde dat hij de tijdgeest verkeerd had ingeschat: ‘Levend te midden 
van moedige en onbaatzuchtige, radicaal denkende mensen, hebben wij 
vergeten, hoe traag Gods molens malen in dit land van trage ontwik-
keling.’114 Hij voelde zich ‘bezwaard’, zo vertelde hij jaren later, dat hij 
‘niet had kunnen opbrengen wat de koningin toch eigenlijk van mij ver-
wacht had’.115

 Ook Kees, die in de zomer van 1946 op een lange reis naar Amerika 
en Australië vertrok om daar zijn icc te propageren, voelde zich teleur-
gesteld. Op de boot Dominion Monarch werd hij overmand door het 
idee dat hij eigenlijk ‘vreselijk ongeschikt’ was ‘voor de taak die op mijn 
schouders gelegd is’. Alles leek ineens zo ‘hopeloos’, schreef hij aan Bet-
ty. Kon de wereld wel veranderen? Nu hij berichten hoorde over oorlog 
en oproer in India, Palestina en China, kwam het hele avontuur om ‘naar 
de andere kant van de wereld te gaan en over internationaal begrip te 
spreken’ hem plotseling ‘belachelijk’ voor. De ‘oninteressante’ en ‘on-
persoonlijke’ reisgenoten aan boord maakten zijn stemming al niet veel 
beter. In hen zag Kees precies de door hem zo verfoeide ‘gewone massa-
mensen zoals ons moderne geconfectioneerde leven ze in duizendtallen 
aflevert’.116

 Positief aan zijn reis was wel dat men in Australië enthousiast reageer-
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de op zijn idee om vierhonderd Europese ‘oorlogswezen’ naar Sydney te 
verschepen en daar met hen een icc te beginnen. Met zijn ferme afwij-
zing van het slaan van kinderen op school – toen nog vrij gebruikelijk – 
had hij meteen de Australische kranten gehaald. Maar het probleem was, 
zoals altijd, geld. In zijn zoektocht naar financiering stuitte Kees op geen 
enkel enthousiasme. Zijn (tweede) ontmoeting met Eleanor Roosevelt – 
inmiddels weduwe van de voormalige president – waar hij zeer naar uit-
gezien had, werd een deceptie. In slechts ‘enkele volstrekt teleurstellen-
de minuten’117 maakte zij hem duidelijk dat hij voor financiële hulp aan 
het verkeerde adres was. Ook elders had Kees ‘diepe teleurstelling’ on-
dervonden bij het vinden van geld. Over een ontmoeting met ambassa-
deur Alexander Loudon in New York noteerde hij in een brief aan Betty: 
‘[...] volledig negatief. Geen hulp te verwachten daar.’ 118

 In Bilthoven zwaaide Jet Rümke als plaatsvervangster van Kees in-
tussen zo goed en zo kwaad als het ging de scepter over De Werkplaats. 
Geldgebrek in combinatie met de grote stijging van het aantal leerlin-
gen (van 213 in 1944 naar 289 in 1945)119 maakte de situatie nijpend. De 
overheidssubsidie liet op zich wachten. Kees had in mei 1946 nog te-
gen de medewerkers gezegd dat zij hun werk maar moesten staken.120 
En hoewel de meesten zich toen bereid toonden om zonder salaris door 
te werken, bleef geldgebrek een groot probleem. Jet hoorde dat het mi-
nisterie aarzelde om de subsidie uit te betalen. Er waren twijfels gerezen 
over de soliditeit van het bestuur. Majoor J. R. Asser, die namens Scher-
merhorn en prinses Juliana de contacten met De Werkplaats onder-
hield, had tegen Jet gezegd ‘van verschillende kanten’ gehoord te heb-
ben dat De Werkplaats als een ‘bodemloze put’ beschouwd werd. ‘Als u 
die 65.000 gulden krijgt,’ had hij haar op het hart gedrukt, ‘moet u heel 
goede financiële adviseurs zien te krijgen’ die ‘bij elke uitgave gepasseerd 
moeten worden’.121

 Jet kon niet ontkennen dat het financieel beheer op De Werkplaats een 
janboel was. Terwijl Kees aan de andere kant van de wereld vertoefde, 
kaartte ze bij de medewerkers het onverantwoorde uitgavenpatroon aan 
dat hij er als ‘bezielende kracht’ op na hield. Het was natuurlijk niet de 
bedoeling om ‘achter de rug van Kees’ over hem te praten, zei ze tijdens 
een vergadering, maar ze maakte zich wel zorgen over wat er zou gebeu-
ren als de beloofde 65.000 gulden aan subsidie eenmaal binnen zou zijn. 
Kees kennende zouden er dan ongetwijfeld ‘ineens weer plannen’ zijn 
waarmee het budget zou worden overschreden.
 Kees vond geld niet belangrijk, maar hij gaf het wel graag uit aan din-
gen die hij belangrijk vond. Jet wilde een ‘gemeenschappelijke houding’ 
bepalen en daarna een manier vinden ‘om ons te uiten tegen Kees, zon-
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der hem te kwetsen’. Uit ervaring wist ze wat er gebeurde als Kees zo-
maar met kritiek geconfronteerd werd. Dan werd hij niet boos, maar trok 
hij zich verwond terug. ‘We moeten niets verzwijgen,’ luidde haar con-
clusie, ‘maar er moet geen chaotische toestand komen, waardoor som-
migen dingen zullen zeggen die Kees zouden kwetsen. Dan is Kees niet 
meer te bereiken.’ Op behoedzame wijze moest hem aan het verstand ge-
bracht worden dat hij zo niet door kon gaan. Als hij voortaan grote nieu-
we plannen wilde uitvoeren, zo besloten de medewerkers die middag 
ferm, ‘dan mag dat niet gebeuren met het geld dat voor de medewerkers 
bestemd is’.122

 Op zee vulde Kees’ hoofd zich intussen met nieuwe plannen. Gevoe-
lens van neerslachtigheid maakten plaats voor opwellingen van enorme 
geestdrift. Kantjes schreef hij aan boord van de Dominion Monarch 
vol over het plan om van alle ontwikkelingen in een mensenleven grafi-
sche voorstellingen te maken, met precieze berekeningen van de pieken 
en dalen die op diverse gebieden werden doorgemaakt (zie bijlage).123 
Dankzij Betty, die tijdens vergaderingen zijn brieven voorlas, bleven de 
medewerkers van deze gedachten op de hoogte. Maar zij hadden eigen-
lijk wel iets anders aan hun hoofd. Jet Rümke moest zich een weg zien te 
banen door het ambtelijke oerwoud in Den Haag. Er was dat najaar weer 
een nieuwe hindernis gerezen: voor uitkering van subsidie bleek forme-
le erkenning als lagere school vereist en daarvoor was eerst een wetswij-
ziging nodig. Ook moest de boekhouding op orde gebracht worden. Bij 
een controle was namelijk gebleken dat allerlei posten ‘niet duidelijk ge-
boekt’ waren en dat veertig kinderen nog geen schoolgeld betaald had-
den.124

 Een groot aantal kinderen was moeilijk te handhaven. De Werkplaats 
trok veel ‘moeilijke kinderen’ aan. Dat was voor de oorlog al zo geweest, 
maar na de oorlog leek de toevloed van ‘psychische gevallen’ niet te stui-
ten. Zij werden weliswaar uitgebreid ‘getest’ en ‘onderzocht’, maar met 
velen van hen wist de school zich eigenlijk geen raad. Een tiental kreeg 
in het voorjaar van 1946 het advies om een andere school te zoeken.125 
Daarmee waren de problemen nog niet opgelost. Met name in de oud-
ste ‘gele’ groep, was sprake van ‘toenemende ruwheid’ onder de werkers. 
Hein Herbers klaagde over een ‘geest van onwelwillendheid tegenover 
elkaar’, Willy Westerweel stuitte op problemen met de ‘verhoudingen 
tussen jongens en meisjes’, en Tine Segboer klaagde dat er voortdurend 
spullen verdwenen. ‘Hoe moeten wij de kinderen leren, dat ze maar niet 
alles gebruiken en meenemen?’ vroeg zij zich af.126

 Het zelfbestuur op De Werkplaats had in combinatie met het grote 
aantal werkers geleid tot een gebouw aan bestuurslagen: er was de ‘alge-
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meen regelaar’ met zijn of haar assistent, er waren ‘besprekingsleiders’ 
en leiders van de dienstploegen. Een ‘ronde’ van werkers werd bijeen-
geroepen als er ordeproblemen waren, en werkers hadden ook een eigen 
‘orde comité’ in het leven geroepen, dat optrad als andere werkers zich 
misdroegen. En dan waren er nog de bijzondere hulpmiddelen die Kees 
bedacht had om de orde te bewaren. Met de afkorting aidai (Als Ieder 
Deed Als Ik), die hij in een lied verwerkte (zie bijlage), werd de kinderen 
het principe van wederkerigheid bijgebracht. Het lied ‘geroma’ (Geen 
rommel maken) dat Kees gecomponeerd had, moest helpen om de loka-
len netjes te houden. Maar zo nu en dan liep de zaak toch uit de hand. 
Eind oktober 1946 besloten de medewerkers tot een uiterste maatregel: 
ze weigerden nog langer naar school te komen. De werkers moesten hun 
ordeproblemen zelf maar oplossen. Oudere kinderen namen hierop in 
alle groepen de leiding en na drie dagen zat iedereen weer stil en rustig te 
werken. Dit, zo noteerde Wyatt Rawson later in zijn boek over De Werk-
plaats, ‘demonstreert de mogelijkheden van zelfcontrôle waar de school 
op kon terugvallen, zelfs toen de volwassenen de situatie niet langer in 
de hand hadden’.127

 Toch was een halfjaar later volgens de notulen van de medewerkers-
vergadering nog altijd geen ‘evenwicht tussen wel- en niet-willende ele-
menten’ in de gele groep, en heerste in de blauwe groep ‘een onprettige 
naaikransjessfeer’.128 Kinderen rookten in de timmerloods en er werden 
ruiten kapotgeslagen.129 In de oorlog, schreef Willy Westerweel, waren 
‘liegen en stelen’ een voorwaarde geweest om te overleven. Het was voor 
de kinderen volgens haar ‘niet makkelijk weer in ’t gareel te lopen en je 
te houden aan normen en afspraken’.130 Oorlog en bevrijding hadden het 
idee doen rijpen dat alles mogelijk was. ‘Ik reed als veertienjarige door 
Bilthoven in een jeep,’ vertelt ex-werker Gerard Endenburg. Het dorp 
was in de lente van 1945 in meer dan één opzicht bevrijd. Een nieuwe 
manier van leven had zich aangediend. Met sigaretten, auto’s, films, mu-
ziek en vrijheid uit Amerika. Tegen ‘ongunstige invloeden waaronder 
jazz muziek’, zo klaagden de medewerkers in de lente van 1947, was geen 
kruid gewassen.131

Orde op zaken

Jet Rümke had tijdens Kees’ afwezigheid in het najaar van 1946 een be-
langrijke conclusie getrokken. De Werkplaats kon zo niet verder. Er 
moest een solide bestuur komen, dat vooral de financiën op orde bracht. 
De minister stelde dit ook als voorwaarde voor subsidie. Wiens initiatief 



276

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 276

het precies was is onduidelijk, maar feit is dat Jet Rümke op 9 oktober 
1946 in het kantoor van een Utrechtse notaris verscheen om de Stich-
ting Werkplaats Kindergemeenschap (swk) op te richten. Zij werd daar-
bij vergezeld door de psychiater G. W. Arendsen Hein (1912-1995). Hij 
was een gezaghebbende, wat autoritaire man die zeer actief was op het 
gebied van onderwijs- en maatschappijvernieuwing. Eind jaren dertig 
had hij zijn carrière als advocaat gestaakt om psychiatrie te gaan stude-
ren. Hij werd in 1945 lid van de Centrale Werkgroep van de wvo, waar 
hij met Kees in contact kwam. Met Kees deelde Arendsen Hein het ge-
loof in de samensmelting van wetenschap en geloof, gemeenschap en in-
dividu. Als leerling van de Oostenrijkse psychiater Alfred Adler was hij 
aanhanger van de Individualpsychologie, die de mens niet beschouwt als 
een optelsom van (in de jeugd) opgedane trauma’s en driften, maar die 
belang hecht aan de invloed van de omgeving en de mogelijkheden om 
met behulp daarvan tot ‘zelfverwezenlijking’ te komen. Op het landgoed 
Mariënhof, dat hij in 1949 kocht en omdoopte tot Veluweland, sticht-
te hij een kliniek voor psychiatrische patiënten, die uitgroeide tot een 
therapeutische leefgemeenschap.132 ‘Besloten wordt,’ staat in de notulen 
van de eerste bestuursvergadering van de swk, ‘het bestuur uit te brei-
den en daartoe uit te nodigen de heren prof. W. Schermerhorn te Delft 
en de heer J. R. Asser te Amsterdam.’133 Kees werd niet genoemd.
 Schermerhorn was de ontwikkelingen op De Werkplaats intensief 
blijven volgen. Na zijn politieke debacle was hij in 1946 als voorzit-
ter van de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië enige tijd weg 
uit Nederland. Maar in de idealen van De Werkplaats geloofde hij nog 
steeds. De prinsessen waren er mede op zijn advies naartoe gestuurd. Hij 
hoopte dat de ‘vernieuwing’ die hij in Den Haag had zien mislukken, in 
Bilthoven wel zou aanslaan.
 De vorming van de stichting zonder Kees had wel iets van een ‘coup’. 
Terwijl hij in Amerika de ene na de andere ‘foundation’ afliep, werd 
hem in Bilthoven zijn kind afgenomen. Aan de andere kant had hij dat 
kind zelf ook laten vallen. Hij klampte zich vast aan berichten die hij 
van vrienden in Amerika hoorde, dat prinses Juliana ‘waardering voor de 
wp’ had en ‘hoopvol’ was dat er subsidie kwam.134 Maar in een wat melo-
dramatische brief aan Jet Rümke schreef hij dat hij zich eigenlijk al ver-
zoend had met het idee dat De Werkplaats ‘ter ziele’ zou gaan. ‘Jij mag 
wel weten, en niemand anders, dat ik stilletjes tranen in mijn ogen krijg 
nu ik je zo zit te schrijven.’135

 Aan Betty schreef hij: ‘Misschien heeft De Werkplaats zijn taak vol-
bracht en zijn wij voorbestemd om vanaf nu ander werk te gaan doen?’136 
Dat Kees zich soms te depressief voelde om aan de toekomst te denken, 
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meldde hij niet aan zijn vrouw. Hij was niet ‘bang’ voor de toekomst, 
schreef hij stoer. ‘Ik weet hoe sterk en levend mijn verlangen, mijn harts-
gebed nu gebruikt kan worden en ik geloof dat er op de één of andere ma-
nier werk zal zijn dat ik kan doen.’137 Maar tegenover Jet maakte hij van 
zijn ontreddering geen geheim. ‘Bij tijden kan het leed van de wereld en 
de ontstellende mogelijkheden van nieuwe ellende me zo drukken, dat 
het bijna niet mogelijk is om door te gaan met leven.’138

 Dat Jet besloot om Kees in zijn zwartgalligheid niet te volgen, kan haar 
moeilijk euvel geduid worden. Door haar bemoeienis – en die van Scher-
merhorn en Arendsen Hein – verloor Kees weliswaar de controle over 
zijn school, maar kon De Werkplaats wel verder. Besloten werd dat De 
Werkplaats, voortaan bestuurd door de swk, zich formeel zou aansluiten 
bij het lager onderwijs.139 Ministers hadden gegarandeerd, zo verzekerde 
Jet, dat de ‘interne autonomie’ van de school gewaarborgd zou blijven.140

Kloof

Toen Kees in december 1946 weer thuiskwam, werd hij groots onthaald: 
de oudste werkers hadden een ‘oud-engelse canon’ voor hem ingestu-
deerd en de jongeren voerden ‘de Sneeuwkoningin’ voor hem op. Maar 
de feestelijke hereniging met ‘zijn’ Werkplaats had toch iets van de om-
helzing met een geliefde die niet meer de oude was. Niet alleen was een 
stichting opgericht die het financiële bestuur overnam, ook had Willy 
Westerweel in Kees’ afwezigheid gepleit voor een algehele herziening 
van de didactiek.141 De medewerkers besloten om nota bene Cornelia 
Philippii, de montessoripedagoge met wie Kees een nogal gespannen 
verhouding had,142 te vragen om een voordracht te komen houden.
 In februari 1947 concludeerden de medewerkers dat het intellectue-
le peil van de oudere werkers schrikbarend laag was; slechts 20 procent 
van de gelen bleek in staat om ‘de stof zoals die thans gegeven wordt, te 
bevatten’.143 Tachtig procent van de werkers kon het ivo-diploma, waar 
naartoe gewerkt werd, niet halen en naar het geworstel van deze meer-
derheid ging zoveel aandacht uit dat de kinderen die begaafder waren, 
erbij inschoten. De medewerkers van de gele groep voelden zich ‘moe-
deloos’ en eisten maatregelen. Niet alleen werd in de loop van februari 
besloten om weer enkele ‘moeilijke psychische gevallen’ van school te 
verwijderen, ook moest voortaan onderscheid gemaakt worden tussen 
makkelijke en moeilijke proeven.144

 Kees wilde nog altijd liever minder diploma’s dan meer. Wat hem be-
treft mocht zelfs de ‘knellende band’ van het ivo-diploma losgelaten 



278

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 278

worden. Hij pleitte nu voor de terugkeer van het oude ‘gele diploma’, dat 
bestaan had vóór het door Joop Westerweel bedachte proevenstelsel. Bij 
dit eigen Werkplaatsdiploma kwam de ‘spontane belangstelling’ van kin-
deren volgens hem beter tot zijn recht.
 Terugkeer naar regulier onderwijs wilde Kees koste wat het kost voor-
komen. Bij het taalonderwijs moesten volgens hem bijvoorbeeld eerst 
de geluiden en ‘bijbehorende gelaatsuitdrukkingen’ van dieren en pri-
mitieve volkeren behandeld worden, alvorens woorden geïntroduceerd 
werden.145 Hij stelde de invoering van ‘projectgroepen’ voor, waar ver-
schillende leeftijden en niveaus samenkwamen. Veel medewerkers be-
twijfelden echter of in dergelijke groepen vakken als algebra wel ‘in de 
belangstelling van het kind gebracht’ konden worden.146

 Veel medewerkers waren in het voorjaar van 1947 ‘down’. ‘Het lijkt 
soms of de grond onder ons wegzinkt. Velen voelen dat de hele toestand 
zo anders is dan vroeger,’ werd tijdens een vergadering geklaagd.147 De 
bevrijding had de hoop op een betere wereld doen herleven, maar de 
verschrikkingen van de oorlog waren niet vergeten. Al werd het gesprek 
erover gemeden, psychisch was de last voelbaar. Willy Westerweel was 
haar man kwijtgeraakt en had ternauwernood kamp Ravensbrück over-
leefd. De verschrikkingen die zij daar meemaakte, kon zij pas veel la-
ter kwijt in geschreven memoires voor haar kinderen.148 Heinrich von 
der Dunk had zijn schoonzuster na deportatie niet terug zien keren. Jet 
Rümke had als medewerkster van het verzet jarenlang in angst onder een 
schuilnaam geleefd. Haar zoon Philip, die ondergedoken had gezeten in 
Friesland, was op een haar na ontkomen aan arrestatie, maar zijn broer 
was naar Vught gestuurd. Alle medewerkers hadden de oorlog overleefd, 
maar veel vrienden en bekenden waren geïnterneerd, gemarteld en/of 
vermoord.
 Het vernieuwingsideaal dat de medewerkers samenbond, botste met 
de bitterheid van hun ervaringen en de schrale praktijk van het verwoes-
te naoorlogse Nederland. Medewerkster Ludgard van Olst bekende aan 
Kees dat zij ‘vastgebeten’ zat ‘in een al of niet overgeërfde wrok tegen de 
Schepping als geheel’ en Willy Westerweel speelde met de gedachte om 
te emigereren.149

 Dat iedereen zich al snel na de oorlog weer in traditionele politieke en 
religieuze kampen had teruggetrokken, was voor veel medewerkers die 
op een nieuw Nederland gehoopt hadden, ook een teleurstelling. Met de 
komst van de kvp’er Josephus Gielen op het ministerie van Onderwijs 
vervloog de hoop op landelijke onderwijsvernieuwing. Het plan dat Bol-
kestein hiervoor in opdracht van Schermerhorn gemaakt had, verdween 
in een la.
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 Begin 1947 was tot grote opluchting van iedereen wel eindelijk de 
subsidie ontvangen.150 De Werkplaats was niet ‘ter ziele’ gegaan zijn, zo-
als Kees gevreesd had. Maar de school veranderde. De komst van de 
prinsessen had geleid tot belangstelling uit heel Nederland, waardoor 
het leerlingenaantal in een paar jaar tijd met de helft steeg naar driehon-
derd. De medewerkers, Kees incluis, raakten hun zeggenschap over De 
Werkplaats in rap tempo kwijt. Was hun vergadering vroeger de plaats 
geweest waar gezamenlijk beslissingen genomen werden, in de loop van 
1948 nam de door Schermerhorn en Arendsen Hein geleide Stichting 
Werkplaats Kindergemeenschap het bestuur van de school over. Dat de 
swk was opgericht zonder Kees, de ziel, de schepper van de school, was 
voor hem onacceptabel. Op 26 maart 1947 was hij er daarom bij toen 
in hotel Terminus te Utrecht de tweede vergadering van de Stichting 
plaatsvond. Kees, zo stond in de notulen van die vergadering, werd als-
nog benoemd tot ‘vice-voorzitter’ en werd samen met Jet aangewezen als 
‘gedelegeerde’ om op De Werkplaats ‘lopende zaken af te doen’. Maar 
zodra de uitgaven de 3500 gulden te boven gingen, moest wel overleg 
met het bestuur plaatsvinden.151

 De tijd was voorbij dat geld niet bestond, Kees alle plannen uitvoerde 
die in hem opkwamen, de Boeke Trust of andere gulle gevers de nood 
wel lenigden en medewerkers intussen leefden van groente uit de Werk-
plaatstuin. De nieuwe partner was de overheid. Schermerhorn onder-
streepte dat in Den Haag de overtuiging gewekt moest worden ‘dat de 
wp financieel administratief degelijk wordt beheerd’, en dit kon volgens 
hem alleen ‘door ons strikt aan de regels te houden die Den Haag hier-
voor heeft opgesteld’.152 Voor iedere stap die Kees zette, moest hij voort-
aan verantwoording afleggen. Van een eigenzinnige schoolleider die zou 
laten zien wat ‘vernieuwing’ van onderwijs en maatschappij vermocht, 
was Kees binnen enkele jaren veranderd in de ‘gedelegeerde’ van een 
stichtingsbestuur.
 Aan de ‘bijrekeningen’ die hij er altijd op na had gehouden, moest een 
einde komen, zo werd hem tijdens de vijfde bestuursvergadering van de 
Stichting verteld. Als Kees een Matthäus-Passion wilde laten uitvoeren, 
moest voortaan eerst getoetst worden of die wel binnen het budget pas-
te.153 Kees had, net als veel andere medewerkers, allerlei gezondheids-
klachten. In het voorjaar van 1947 bezocht hij regelmatig dr. J. Samuels, 
een arts die opzien baarde met zijn ‘endogene endocrinotherapie’, een 
behandeling waarbij hij via een ‘kastje’ stroom vervoerde naar elektro-
den die op het hoofd geplaatst werden. Deze zogeheten ‘kortegolven-
behandeling’, waar ook Jet Rümke zeer enthousiast over was, zou een 
scala aan ziektes bestrijden, waaronder hartaandoeningen en kanker. 
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Wetenschappers veegden de vloer aan met Samuels. In 1948 bracht de 
Gezondheidsraad een vernietigend rapport uit over zijn methode en in 
1953 zou hij door de tuchtrechter levenslang geschorst worden wegens 
het ondermijnen van vertrouwen in de medische stand.154 Maar Kees liet 
zich in de lente van 1947 wekelijks door hem behandelen.155

Tine Lambert

In januari 1948 introduceerde Schermerhorn een nieuw bestuurslid: de 
Rotterdamse Tine Lambert-Anema (1898-1994). Schermerhorn kende 
haar nog uit Delft, waar zij tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de tu 
een van de weinige vrouwelijke studenten was. In 1917 waren beiden lid 
van de toen net opgerichte Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond. In 
de periode dat Kees in Engeland op straat protesteerde tegen de oorlog-
voering, runden Schermerhorn (secretaris en later voorzitter) en Tine 
Anema (penningmeester) samen de vcsb.156 Enkele jaren later trouwde 
Tine met G. J. Lambert, die net als zij scheikundige technologie gestu-
deerd had en ook in het bestuur van de vcsb zat. Eenmaal afgestudeerd, 
verlegde Tine haar aandacht voor moleculen naar die voor kinderen, op-
voeding en onderwijs. Als lid van de Haagse Stichting voor Kinderstu-
die zou zij volgens Schermerhorn ‘een schakel kunnen zijn om tot de zo 
gewenste coördinatie van onderwijsplannen te komen’.157

 Als een van de weinige vrouwen in Delft hoorde Tine Lambert tot de 
pioniersters die in de jaren twintig voor een carrière kozen. Zij was in-
telligent en ambitieus en had de voor haar sekse nog vrij ongebruikelij-
ke wens om in de wereld dingen voor elkaar te krijgen. Hoe Kees in zijn 
huiskamer ooit ‘min of meer toevallig’ een groepje kinderen had verza-
meld, had zij niet meegemaakt. Tegen de tijd dat Tine door Schermer-
horn bij De Werkplaats werd betrokken, stond er een instituut dat om-
ringd werd door personen die in het ‘nieuwe Nederland’ aan de touwtjes 
trokken. Een belangrijk (koninklijk) bolwerk dat onderwijsvernieuwing 
in praktijk bracht.
 Tines talent was het omgekeerde van dat van Kees: politiek-strate-
gisch handelen lag haar beter dan creëren of improviseren. Voor ambte-
naren en politici in Den Haag was haar komst een verademing. Eindelijk 
iemand die hun taal sprak. Tine voelde een brandende ambitie om De 
Werkplaats voort te stuwen. Ze zag al snel wat er haperde. Er was in ie-
der geval meer geld nodig, en om dat te krijgen een strakkere organisato-
rische, financiële en didactische leiding. Meer greep op het bestuur van 
de school vond zij ook noodzakelijk. Een halfjaar na haar komst schreef 
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ze aan Kees dat ‘de dagelijkse gang van het Werkplaats werk te veel bui-
ten het [stichtings]bestuur omgaat’.158 Kees legde tijdens een verga-
dering van de Stichting uit wat de ‘bijzondere ontstaanswijze’ van De 
Werkplaats geweest was en hoe de ‘groei van het werk’ zich had ontwik-
keld. De medewerkersvergadering was ‘van oudsher gewend’ om de lei-
ding te hebben, onderstreepte hij.159

 Maar De Werkplaats was inmiddels afhankelijk van subsidie en het 
rijk eiste dat de swk voortaan alle (grote) uitgaven controleerde. Met 
zijn geloof in ‘openheid’ en samenwerking moest Kees wel ingaan op 
Tines voorstel om het stichtingsbestuur voortaan bij de medewerkers-
vergaderingen toe te laten en de notulen toe te zenden. Kees beloofde 
ook aan Tine om haar voortaan te betrekken bij de ‘medewerkerscom-
missie voor de didactiek’, zodat zij haar expertise ‘ter beschikking’ kon 
stellen.160

 Het is de vraag of Kees in de gaten had wat er gebeurde. Hij mocht 
zelf dan nog vol nieuwe ideeën zitten, zijn omgeving dacht inmiddels 
aan het moment dat hij afscheid moest gaan nemen. Schermerhorn deed 
dat in ieder geval. Niet voor niets bracht hij Tine, bereid en gemotiveerd 
om al haar tijd in De Werkplaats te steken, in de Stichting. Met de komst 
van de prinsessen en de subsidieaanvraag had De Werkplaats inmiddels 
de bijzondere aandacht van ministers. Zo had Schermerhorn de zorgen 
aangehoord van de in 1948 aangetreden onderwijsminister Theo Rutten. 
Deze had zich afgevraagd of Kees bij het werk in Bilthoven niet ‘zozeer 
de centrale figuur is, dat het gevaar dreigt dat het in zichzelf niet de no-
dige continuïteit zou blijken te bezitten’. Schermerhorn had de minister 
daarop verzekerd ‘dat juist naar een organisatievorm gezocht wordt om 
deze moeilijkheden te ondervangen en De Werkplaats als experimen-
teerschool in alle omstandigheden te kunnen continueren’.161

 Kees Schermerhorn en Tine Lambert, samen een geolied bestuur-
lijk duo, konden zich moeilijk voorstellen hoe hecht Kees met De Werk-
plaats verbonden was. Hoe hij werkers en medewerkers altijd als het ver-
lengstuk van zijn eigen gezin beschouwd had. Hoe hij zijn gezin en de 
school altijd had laten samenvloeien. Zelf leek Kees zich nauwelijks te 
realiseren dat de gedachte aan een Werkplaats zónder hem inmiddels 
leefde. Tijdens de vergadering waar Schermerhorn de eventuele eindig-
heid van zijn leiderschap voorzichtig aankaartte, lanceerde Kees juist 
allerlei nieuwe ideeën. Er moest een Engelssprekende Kindergemeen-
schap komen in Bilthoven, die zou dienen ‘als headquarters voor een in-
ternationale Kindergemeenschap’, meende hij.162

 Inmiddels had Kees wel een prominente bondgenote: Juliana. Zij was 
op 6 september 1948 haar moeder opgevolgd als koningin en was nog al-
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tijd enthousiast over het plan van Kees om in de hele wereld internatio-
nale kindergemeenschappen te stichten. Te midden van alle drukte rond 
haar troonsbestijging had zij door haar secretaresse zelfs nog speciaal 
naar Kees’ precieze plannen hiervoor laten informeren.163 Ze zou in sep-
tember de schatrijke Amerikaanse industrieel Thomas J. Watson, hoofd 
van het Amerikaanse elektronicaconcern ibm, op het paleis ontvangen 
en wilde Kees’ plannen graag aan hem voorleggen. Het zag ernaar uit, 
zo schreef Kees eind september aan Betty, dat Watson en zijn mensen 
‘echt iets willen doen aan onze Int. Children’s Community’. Inmiddels, 
zo vertelde hij die middag ook enthousiast aan het stichtingsbestuur, had 
hij de zoon van Watson samen met nog ‘vijf vooraanstaande mensen van 
het concern’ op De Werkplaats ontvangen en had hij zijn plan om vlak 
bij De Werkplaats 50 hectare grond met boerderij, bos en weiland te ko-
pen voorgelegd.164

Verantwoording

Niet alleen het stichtingsbestuur vroeg zich in de loop van 1948 af hoe 
lang Kees nog leider van De Werkplaats kon blijven. Ook zijn gezag bij 
de medewerkers – in 1948 inmiddels rond de vijftig mannen en vrou-
wen – was tanende. Het oude probleem van Kees, die geen leider wilde 
zijn maar dat intussen wel was, van de bezielende kracht die de macht 
ontkende maar deze toch graag uitoefende, leidde in de loop van 1948 
tot lange, chaotische vergaderingen. Veel van de nieuwe medewerkers 
die na de oorlog werden aangetrokken, hadden hoge verwachtingen van 
De Werkplaats. Zij dachten dat zij er een nieuwe wereld zouden vin-
den waar macht niet bestond, waar iedereen gelijk was en waar iedereen 
over alles mee mocht beslissen. Toen bleek dat Kees in dit vrije univer-
sum intussen een soort God was die door medewerkers zelden werd te-
gengesproken, raakten zij teleurgesteld. Het idealisme dat alles voort-
aan anders moest, deelden de medewerkers met elkaar. Maar over wat er 
anders moest, en hoe, verschilden ze van mening. De medewerkers wil-
den geloven in het ‘goede’, maar waren illusies verloren. Ze verlangden 
naar een nieuw kompas, maar waren allergisch voor dictatuur. Ze wilden 
dat iemand de weg wees, maar ergerden zich aan Kees’ dominante rol.
 Het was Willy Westerweel die in januari 1948 de knuppel in het hoen-
derhok gooide. Zij was de conflicten tussen Kees en Joop van voor de 
oorlog niet vergeten. Net als veel anderen in de kring van Joop keek zij 
met gemengde gevoelens terug op Kees’ houding in de oorlog. In tegen-
stelling tot Joop, die zich met huid en haar in het verzet gestort had en 
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dat met de dood bekocht, had Kees door voorzichtig opereren zijn Werk-
plaats – en zichzelf – weten te redden. Van Kees’ bijzondere gaven als lei-
der was Willy na de oorlog niet meer zo overtuigd. Bovendien vond zij het 
oneerlijk dat de positie van ‘algemeen leider’ altijd maar stilzwijgend aan 
hem toeviel. Ze stelde voor het leiderschap voortaan te laten rouleren. In 
Palestina had ze bij de bouw van socialistische ‘kibboetsen’ inmiddels ge-
zien hoe bestuur bij toerbeurt functioneerde. Ze vond dat ‘iedereen het 
leiden van een bespreking moest kunnen leren als een soort ambacht’.165

 Dat was koren op de molen van medewerkers die genoeg hadden van 
de ‘zachte dictatuur’ van Kees, zoals Jaap Grijpma, een medewerker die 
naar eigen zeggen naar De Werkplaats ‘geroepen’ was.166 Tegen de me-
dewerkersrevolte die begin 1948 onder zijn leiding uitbrak, kon Kees 
niet op. In februari werd besloten dat Kees niet langer de algemene lei-
ding mocht hebben.167 Kees was verdrietig dat hij ‘het vertrouwen kwijt’ 
was, maar wie was hij om een besluit van de groep tegen te houden? De 
medewerkers hadden ‘duidelijk gezegd dat ik niet de vergadering moest 
leiden en dat ik vooral niet zitting moest hebben in de leiding’. Dus wat 
kon hij anders doen dan zich daarbij neerleggen?168

 Maar al snel bleek dat de situatie zonder Kees er niet beter op werd. 
Toen Hein Herbers na een kuur in het Zwitserse Davos in 1948 voor het 
eerst weer een vergadering bezocht had, meende hij ‘in een gekkenhuis’ 
te zijn beland. Jaap was permanent aan het woord of ‘zweeg hoorbaar’, 
de toon was ‘onbeschoft’ en de onderlinge sfeer was verziekt. ‘Vroeger 
roddelde men over jou alleen,’ schreef medewerkster Ludgard van Olst 
die zomer in een brandbrief aan Kees, ‘nu roddelt ieder over iedereen.’169 
Kees bleek uiteindelijk toch de enige te zijn die vergaderingen ‘op zoo 
hoog peil’ kon brengen dat ‘wantrouwen en rancune’s verdwijnen’.170 In 
de zomer van 1948 werd Kees gevraagd om leider van de ‘gele groep’ te 
worden. Willy had op doktersadvies besloten om De Werkplaats te ver-
laten en verhuisde met haar kinderen naar Warnsveld.171 De ‘coördina-
tiecommissie’ werd vanaf september weer gevuld met getrouwen van 
Kees, en voortaan mocht hij ook de medewerkerssamenkomsten weer 
leiden.172

Prinses Marijke

Na twee moeilijke jaren voelde Kees zich na de zomer van 1948 weer een 
stuk gelukkiger. Hij ging niet meer naar dokter Samuels, die hem van-
af eind september bestookte met aanmoedigingen om zijn ‘kortegolven-
kuur’ toch vooral af te maken. ‘Het is zo jammer,’ schreef Samuels aan 
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hem, ‘indien men al zooveel moeite en ook geld aan de behandeling heeft 
besteed.’173

 Maar Kees kon het leven inmiddels weer aan zonder elektronische 
impulsen. Positieve ‘straling’ kwam nu vooral uit Soestdijk, waar de net 
aangetreden koningin een dringend beroep op hem deed. Juliana had na 
haar troonsbestijging niet alleen de zorgen voor een land, maar sinds de 
geboorte van haar vierde dochter ook die voor een gehandicapt kind ge-
kregen. Een maand na de geboorte van Marijke, begin 1947, was geble-
ken dat zij leed aan een ernstige oogafwijking. Na enkele pogingen van 
professor Weve om het oog te opereren, werd duidelijk dat het prinsesje 
hiervan mogelijk niet zou genezen. In de loop van 1948 raakte Kees met 
Juliana in gesprek over de mogelijkheid om op De Werkplaats plaats te 
bieden aan ‘moeilijk ziende kinderen’. Het idee dat Marijke op een blin-
deninstituut terecht zou komen, schrikte Juliana af. Kees koesterde al 
veel langer het ideaal om gehandicapte kinderen tussen ‘gewone’ kinde-
ren naar school te laten gaan. In het buitenland was dit volgens hem op 
veel plaatsen al praktijk.174

 Kees had de weerstand tegen zijn ideaal, de vorming van een echte 
‘mensengemeenschap’, zien groeien. De gevoelens van saamhorigheid 
die na de bevrijding even waren opgelaaid, hadden al snel weer plaats-
gemaakt voor oude verdeeldheid. De vorming van een vijandig commu-
nistisch machtsblok in Oost-Europa had de hoop op mondiale verzoe-
ning doen vervliegen. Niet ontspanning, maar bewapening was nog geen 
twee jaar na de oorlog het devies geworden. In Indië was Nederland zelfs 
verzeild geraakt in een ouderwetse onderdrukkersoorlog. Op De Werk-
plaats stapten intussen steeds meer medewerkers af van het oude ge-
meenschapsideaal: de scheiding van slimme en minder slimme kinderen 
vonden zij onvermijdelijk.
 Tijdens zijn gesprekken met Juliana kreeg Kees nieuwe hoop. Zij be-
greep wat hij wilde. Zij vond ook dat het in de wereld draaide om samen-
werking. Dat alle mensen, rijk of arm, slim of dom, ziek of gezond, sa-
men één grote familie vormden. In een (internationale) kindergemeen-
schap zou ieder kind een volwaardige plaats krijgen: links of rechts, 
kerkelijk of niet-kerkelijk, zwart of wit. En: wel of niet goed ziend. Ju-
liana en Kees werden het al snel eens: Marijke moest op De Werkplaats 
een kans krijgen.
 Kees voelde dat hij het leven weer aankon. Dat de koningin ondanks 
alle problemen haar jongste dochter toch weer aan hem wilde toever-
trouwen, vervulde hem met trots. Begin augustus 1948 vroeg Juliana 
officieel aan Kees om ‘de kleine Marijke’ in een groep met ‘gedeeltelijk 
ziende kinderen’ te plaatsen. Dit, zo juichte Kees in een brief aan Bet-
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ty, betekende ‘nieuwe perspectieven voor het werk’.175 Maar toen hij het 
plan voorlegde aan de medewerkers, stuitte hij op lauwe reacties. In de 
nog altijd noodlijdende Werkplaats was toch geen ruimte voor nieuwe 
initiatieven? Met de vele ‘moeilijke gevallen’ die er al waren, zat nie-
mand op nog meer hulpbehoevende kinderen te wachten.176

 Het stichtingsbestuur veerde daarentegen meteen op toen Kees het 
plan ontvouwde. Tine Lambert toonde zich onmiddellijk bereid om zich 
erover te buigen en Schermerhorn beloofde de zaak te bespreken met 
minister Rutten. Ook zou hij een ‘audiëntie’ aanvragen bij Juliana. Voor 
de afdeling met slechtziende kinderen, zo besloot het stichtingsbestuur, 
moest een nieuw gebouw komen.177

 De snelle ontwikkelingen in september 1948 brachten Kees in een 
soort roes. Dat gold misschien ook wel voor Juliana, die die maand net 
ingehuldigd was als koningin. Op 19 september 1948 vloog prins Bern-
hard vanaf Soesterberg een hoopvol gezelschap naar Engeland: Kees, 
Juliana en professor Weve bezochten daar een bekende ‘school for parti-
ally sighted children’ in de buurt van Londen. Kees zat in het vliegtuig-
je naast Juliana, die hem tussen het geronk van de motoren door verze-
kerde dat zij graag bereid zou zijn om persoonlijk ‘bij te springen’ als het 
budget voor de speciale afdeling voor slechtzienden op De Werkplaats 
niet rond mocht komen. Na het bezoek aan de school lunchte het he-
le gezelschap in Londen in het chique Claridge’s Hotel, een ‘extremely 
swell (but really beautiful) place’ volgens Kees, om nog dezelfde avond 
weer terug naar Nederland te vliegen. ‘A wonderful experience, thou can 
imagine,’ schreef Kees aan Betty.178

 In een goede samenwerking met het stichtingsbestuur had Kees in-
middels weer alle vertrouwen. Als het ging om zijn nieuwste idee, de 
oprichting van een afdeling voor slechtzienden op De Werkplaats, had 
hij zelfs meer aan dat bestuur dan aan de nogal pessimistische medewer-
kers. Dat najaar stortte hij zich als vanouds op de organisatie van de jaar-
lijkse ‘kerstviering’ op De Werkplaats. Omdat de laatste viering volgens 
hem ‘te oppervlakkig’ geweest was, wilde hij er dit jaar een groot ‘vre-
desspel’ van maken.179 De kinderen zouden ‘flitsen uit het leven der vol-
keren’ uitbeelden in ‘zang, dans en klederdracht’. Zij zouden de ‘conflic-
ten tussen rassen en klassen’ naspelen en ten slotte zouden zij het ‘ver-
langen naar verzoening’ uitspreken en de verwachting uiten ‘dat in dit 
opzicht de kinderen ons veel kunnen leren’.180
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Ordebewaring

Binnen de muren van De Werkplaats was intussen een bijzonder experi-
ment aan de gang. Prinsessen werden hier opgevoed tot ‘gemeenschaps-
mensen’. In het najaar van 1948 hadden Beatrix en Irene drie jaar Werk-
plaatsonderwijs achter de rug. Volgens Betty was Beatrix een ‘erg ge-
zellig en vrolijk kind met veel gevoel voor humor’ dat ervan hield om 
‘netjes’ te werken. Medewerkster Helen Bielke erkende later dat De 
Werkplaats ‘wat betreft de leervakken’ voor de prinses ‘niet optimaal’ 
was. Zelf had ze ‘helemaal geen ervaring’ met oudere kinderen toen zij 
Beatrix in de loop van 1948 onder haar hoede kreeg. ‘Iedereen deed maar 
wat,’ verklaarde ze. Ze had geprobeerd om er ‘maar het beste’ van te ma-
ken.181

 Tegenover gebrek aan structuur in het lesaanbod stonden de unieke 
sfeer en de bijzondere evenementen die Kees op De Werkplaats orga-
niseerde. Tijdens het ‘werkkamp’ op Terschelling, waar Beatrix en Ire-
ne ook aanwezig waren, volgden de kinderen volgens Bielke liggend ‘op 
buik of rug’ in legertenten hun lessen en luisterden ze ’s avonds op hun 
britsen naar muziek van Bach die Kees, al wandelend over het uitgestrek-
te kamp, speelde op zijn viool.182 Het vele boetseren, tekenen, toneelspe-
len en dansen was aan Beatrix als kind met een ‘beweeglijke geest’183 zeer 
besteed.
 Het lage intellectuele peil van de werkers bleef in de medewerkers-
vergaderingen intussen een terugkerende klacht. Vaak was onduidelijk 
wie waar mee bezig was. Om het ‘blauwe diploma’ (groep 3, 4, 5) te be-
machtigen, waren ‘staan in rustige evenwichtshouding’, ‘lopen in ver-
schillende tempi met estafettelatjes’, ‘minstens gedurende een maand de 
tuin wieden’, ‘figuurzagen’, ‘de was doen’, ‘knopen aanzetten’, ‘rauw-
kostschotel maken’ en ‘naar Esperanto luisteren’ vereisten.184 Werkers 
deelden hun eigen rooster in, waardoor sommigen hun tijd vooral in het 
timmer- of tekenlokaal doorbrachten. Over de vraag of naar examens toe 
gewerkt moest worden of niet, liepen de meningen te zeer uiteen om tot 
conclusies te komen.
 Gezagsproblemen waren er ook nog steeds. Tijdens een vergadering 
in januari 1949 werd ‘lang en breed’ gesproken over ‘brutaliteit van kin-
deren, gebrek aan manieren, over straf en consequenties’, en over ‘het 
stellen van eisen en de hand hier aan houden’.185 De onwil om sancties 
op te leggen aan de ene kant en de behoefte aan orde aan de andere kant 
leidden tot toenemende wrijving. ‘Onvoldoende orde en onvoldoende 
organisatie bedreigen ons bestaan,’ alarmeerde Tine Segboer haar col-
lega’s in de zomer van 1950 zelfs. Omdat het weekbegin vaak verstoord 
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werd, stelde een medewerker voor om op het podium voortaan de na-
men op te lezen van de ordeverstoorders. De discussie die zich hier-
over ontspon, illustreert de patstelling waar De Werkplaats na de oorlog 
in terechtgekomen was. Kees wenste ‘ordebewaring door de kinderen 
zelf ’. Maar was men toch niet ‘te slap’ uit angst voor autoriteit? vroeg 
Jet Rümke zich af. Hein Herbers vond dat invloed uitoefenen nu een-
maal samenhing met de positie van opvoeder. ‘Wij moeten waken voor 
te streng optreden, maar vooral ook voor te slap,’ vond hij. Tot slot nam 
Betty het woord. Zij betwijfelde of de toestand wel ‘zo erg’ was. ‘Auto-
riteit heeft alleen waarde als zij uitstraalt van de persoon zelf,’ zei ze. 
‘Kunstmatigheid hierbij is gevaarlijk.’ De discussie eindigde ermee dat 
voorlopig ‘geen strenge maatregelen tegen zondaren’ getroffen zouden 
worden.186

‘Enfant terrible’

Het zelfstandig werken ging Beatrix, die volgens medewerkster Helen 
Bielke opviel door haar uitzonderlijke ‘plichtsbesef ’,187 goed af. Haar ij-
ver was groot en in creatieve vakken zoals beeldhouwen en tekenen blonk 
ze uit, al had ze aan de muziekuitvoeringen naar verluidt ‘gruwelijk het 
land’.188 Op Beatrix’ tiende verjaardag kon heel Nederland meegenieten 
van ‘Babi en Swienja’, een sprookje dat zij schreef over twee kinderen, 
hun oma en een boze knecht.189

 Beatrix was zich al jong ‘drommels’ goed bewust van haar eigen kwa-
liteiten, vertelde Betty in 1975 aan journalist Fred Lammers. ‘Beatrix 
vond dat zij zelf keurig werkte,’ aldus Betty, ‘en kon het daarom maar 
moeilijk accepteren dat je, als dat nodig was, aanmerkingen op haar werk 
maakte.’190 Ex-klasgenote Edith Zwier zegt het wat minder diplomatiek: 
‘Niemand kon tegen Trix op, ook de medewerkers niet.’ Volgens Biel-
ke nam de prinses op school inderdaad graag ‘de leiding’, ook over haar 
wat verlegener zusje Irene. Beatrix vond het volgens Bielke altijd fijn om 
‘even iets te regelen’.191

 In het gezagsvacuüm op De Werkplaats deed Beatrix keurig haar 
werk, maar nam zij wel de ruimte die zij kreeg. Het waren niet zozeer 
haar schoolprestaties als wel haar gedrag dat in de loop van 1948 tot pro-
blemen leidde. Net als andere werkers had Beatrix moeite om het (vaak 
onzichtbare) gezag van de medewerkers te aanvaarden. Notabene in 
Frankrijk verschenen hier berichten over. Het weekblad France Diman-
che bracht in oktober 1948 het nieuws naar buiten dat de oudste prinses 
in Nederland zich op school gedroeg als een enfant terrible. Ze zou door 
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de politie zelfs gearresteerd zijn na het stelen van druiven in het dorp. 
Ook weigerde ze volgens de krant om op school huishoudelijke taken te 
verrichten, zoals vereist werd.192 Hoe deze berichten in het Franse tijd-
schrift belandden en wat ervan waar was, is onduidelijk. In de notulen-
boeken van De Werkplaats staat er niets over. 
 Uit een handgeschreven stuk van Kees uit datzelfde najaar van 1948 
blijkt dat hij wel in zijn maag zat met het gedrag van de prinses. Hij 
liet zich regelmatig adviseren door de helderziende Bettie Lantinga, die 
hem tijdens persoonlijke sessies raad gaf over allerhande actuele proble-
men. In een door Kees geschreven verslag van zo’n spiritueel onderhoud 
op 7 september 1948 was naast de situatie in Indonesië en de oogkwaal 
van prinses Marijke ook Beatrix onderwerp van bespiegeling. ‘Beatrix, 
is die zo koppig?’ vroeg Lantinga aan Kees. ‘Zo d’r zinnetje doordrijven. 
Ze moeten toch een beetje voorzichtig met haar zijn. Ze is toch een heel 
goed kind. ’t Heeft met haar innerlijke trots te maken. [...] Weet je ook of 
ze moeilijk thuis is, dat kind? Want ze... is eerzuchtig – dat ligt eenmaal 
in haar – Dan zou ik toch niet te veel strengheid... met tact met veel lief-
de... ’t is een moeilijk kind. Ze speelt graag de baas. Ze moedert graag, ze 
heeft een kant die hooghartig is, trots lijkt.’193 Ook Willy Westerweel sig-
naleerde de problemen. ‘Ik denk,’ schreef ze later in haar memoires, ‘dat 
’t voor Trix en Irene vreemd moet zijn geweest ingeschakeld te worden 
in de schoonmaakactiviteiten.’194

 Op De Werkplaats mocht de afspraak dan luiden dat Beatrix een ge-
woon kind was, zelf dacht de prinses daar anders over. ‘Hetgeen mij is 
opgevallen,’ vertelde Betty later, ‘was dat Trix, hoe jong ze ook was, wist 
wie zij was. Ze was zich van haar functie bewust, zonder dat overigens 
ooit uit te spreken.’195 Vergeleken met haar leeftijdgenoten was Beatrix 
niet ‘gewoon’. Ze woonde niet in een huis, maar in een paleis. Ze kwam 
niet op de fiets naar school, maar werd gebracht door een auto met een 
chauffeur. Als zij uit die auto stapte, barstten wildvreemden vaak uit 
in gejuich. Beatrix had geen ‘hulp’ nodig om ‘te worden wie zij was’. 
Zij wás al iemand. In de wereld van Beatrix waren (aangeboren) status, 
macht en rijkdom bepalend. In Kees’ gemeenschap moesten die factoren 
juist uitgeschakeld worden. De ‘hofmens’ en de ‘gemeenschapsmens’ 
waren feitelijk elkaars tegenpolen.
 De Werkplaats werd het strijdtoneel. De inkwartiering van twee re-
chercheurs, de hofauto die dagelijks voor de school stopte en het pu-
bliek dat zich bij het hek verschanste om de prinsessen te zien, maakten 
in één oogopslag duidelijk dat de kindergemeenschap na 1945 niet meer 
dezelfde was. Volgens ex-klasgenote Edith Zwier ontstond rond Beatrix 
een ‘kliekjesmentaliteit’ die niet bij De Werkplaats paste. In de kinder-
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gemeenschap vormde zich al snel een lichaamsvreemd ‘hofje’. Edith be-
kent dat het haar als ongeveer elfjarige ‘een beetje in de bol’ sloeg toen 
zij met Beatrix bevriend raakte. Ik voelde mij door die vriendschap wel 
bijzonder’, bekent ze. ‘Ik kwam geregeld op Soestdijk. Wilhelmina bakte 
appeltaart voor ons. Dat was heel gezellig. Maar thuis kreeg ik last van 
een air. Als je geregeld in een paleis komt, ga je de Jan van Goyenlaan 
ineens een beetje armoedig vinden.’ De ouders van Edith zagen bezorgd 
toe hoe hun dochter in het weekend door de straat heen en weer fietste 
op de Franse, lichtblauwe fiets van Beatrix, die zij tijdelijk bij de familie 
gestald had. ‘Alle buren wisten dat die fiets van Beatrix was. Ik was heel 
trots, maar mijn ouders waren alleen maar doodsbang dat-ie kapot zou 
gaan.’196

 Sommige ouders, memoreerde Willy Westerweel, stimuleerden hun 
kinderen om ‘wanneer ’t maar mogelijk was, vooral naast de prinsesjes 
te gaan zitten’.197 Maar Kees zag dit niet, of wilde het niet zien. Dat de 
koningin hem zijn dochters toevertrouwde, was een grote eer voor hem, 
de ultieme triomf voor zijn ideaal. Voor het feit dat vaste hiërarchie daar 
niet in paste, daar zelfs haaks op stond, had hij geen oog. Kees had het 
in de jaren twintig in een van zijn brochures zelf nog opgeschreven: als 
mensen wilden komen ‘tot een geheel vrije samenleving’, moest om te 
beginnen een einde gemaakt worden aan de ‘geheel on-werkelijke en be-
drieglijke vertooning van het koningschap’.198

 Maar inmiddels had hij water bij de wijn gedaan. De ‘gouden kooi’ 
hoefde van hem niet meer kapot, zij moest alleen open worden gemaakt. 
En in dat streven vond hij Juliana aan zijn kant, dacht hij. Zij had immers 
ook genoeg van de oude protocollen. ‘Prinses wil geen révérences meer!’ 
had haar adviseur G. van Maasdijk na haar inhuldiging nog genoteerd.199 
De net van de Duitsers bevrijde Nederlanders zagen het samengaan van 
‘hoogheid’ en vrijheid ook graag. Van dictatuur wilde niemand meer iets 
weten, maar een gemeenschappelijk ijkpunt bleef gewenst. Oorlog en 
ontreddering hadden de liefde voor de koninklijke familie versterkt.
 Publicaties over Soestdijk werden eind jaren veertig gekenmerkt door 
een merkwaardige paradox van goddelijk ontzag enerzijds en beklem-
toning van hoe ‘gewoon’ het er in het paleis allemaal aan toeging ander-
zijds. Een typisch voorbeeld hiervan was het boekje Bij de prinsesjes dat 
in 1948 verscheen. Dit ooggetuigenverslag moest alle Nederlandse kin-
deren duidelijk maken dat ‘Trix, Ireentje en Margriet maar wat graag 
een heel gewoon kindje zouden willen zijn’. De schrijfster, Volkskrant-
journaliste Marijke Vetter, was zowel bij De Werkplaats als op Soestdijk 
te gast geweest en had geconcludeerd dat de prinsesjes daar ‘heus niet 
meer’ mochten dan andere kinderen en zeker niet ‘alles maar krijgen wat 



290

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 290

ze willen’. Op De Werkplaats moest Beatrix net als iedereen ‘propjes ra-
pen’. Op een dag kroop Beatrix ‘op handen en voeten rond’, schreef Vet-
ter, toen ze onder de verwarming een briefje zag liggen. ‘Trix en Bennie 
zijn gek’ stond op dit briefje. Samen met haar ‘klasvriendjes’ maakte ze 
onmiddellijk een plan. Zij ‘richtten een leger op’. ‘Tjonge,’ schreef de 
journaliste, ‘dat vond iedereen prachtig. Een echt leger met Trix als aan-
voerster.’ Ze gingen het bos in en bespraken wat ze met de dader moesten 
doen. ‘We moeten hem eerst veroveren,’ zei Trix, ‘dan nemen we hem 
mee het bos in en doen als bij de indianen.’ Aan zijn voeten zouden ze 
‘een reuze stapel’ brandhout leggen. En dan zouden ze ‘zeggen dat we 
hem in brand steken als hij niet belooft dat hij zulke rare dingen nooit 
van zijn leven meer zal schrijven!’ Iedereen vond het ‘een prachtig idee’ 
en het gebeurde ‘precies zoals Trix had uitgedacht’. De dader beloofde 
al snel dat hij ‘het nooit meer zou doen’ en als de ‘beste vrienden’ liepen 
Trix en hij daarna weer terug naar De Werkplaats. ‘Heb je niet reuze in je 
rikketik gezeten?’ vroeg Trix vervolgens aan de jongen. Toen hij bekende 
dat hij in angst gezeten had dat Trix alles aan haar moeder zou vertellen 
en hij ‘in de gevangenis’ zou komen, moest Trix zo hard ‘schateren’ dat 
‘de tranen over haar wangen rolden’.200

 De taak om aan het koningschap een ‘vernieuwde’ invulling te geven 
kwam eind jaren veertig op de schouders van een kind terecht. Op De 
Werkplaats moest Beatrix laten zien dat een uitverkorene ‘gewoon’ kon 
zijn. Ze kreeg op school meer vrijheid dan enige voorganger ooit gehad 
had. Volgens Marietta Kruseman, een goede vriendin uit die tijd, genoot 
zij daarvan. Beatrix was volgens haar ‘een heel leuke gekke meid’ die al-
tijd in was voor grapjes en avonturen. Marijke Arendsen Hein, doch-
ter van medebestuurslid Willy en goed bevriend met Irene, had ook de 
indruk dat Beatrix een ‘heerlijke tijd’ had op De Werkplaats. ‘Het was 
waarschijnlijk de laatste periode in haar leven,’ zegt zij, ‘dat ze zichzelf 
kon zijn.’201

 Toch werd op De Werkplaats ook een deel van dit ‘zelf ’ ontkend. 
Beatrix’ erfelijke positie bracht medewerkers in verlegenheid. Het ene 
kind mocht geen andere status hebben dan het andere. Kees was ervan 
overtuigd dat status de ‘vrije ontwikkeling van een kinderziel’ niet in 
de weg mochten zitten. En dus deed iedereen net alsof de prinsessen 
gewone kinderen waren. Beatrix moest ramen lappen, net als iedereen. 
Het feit dat ze thuis intussen begroet werd door buigende lakeien, werd 
genegeerd. Elsje Scheen herinnert zich hoe verbaasd iedereen was toen 
Beatrix de dag na de inhuldiging van haar moeder op school vertelde dat 
zij in een koets door Den Haag gereden had. ‘Ze vertelde dat Marijke 
de hele tijd aan de ramen had zitten likken. Dat vonden wij wel grappig. 
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Maar dat zij prinses was en haar moeder koningin, paste volstrekt niet in 
ons wereldbeeld. Mijn ouders waren tegen de monarchie.’202

 Beatrix moest op De Werkplaats ‘gewoon’ meedoen. Dat was de na-
drukkelijke wens van haar moeder. Dus reisde ze tijdens een schoolreisje 
‘gewoon’ met haar klas per trein naar Amsterdam. Maar de opstootjes 
die op die dag ontstonden omdat andere reizigers haar tussen de kin-
deren herkenden, accentueerden juist het feit dat zij bijzonder was.203 
Samen met de andere werkers werd Beatrix losgelaten in het openbare 
zwembad Brandenburg in De Bilt. Leerlingen van andere scholen staar-
den haar verbijsterd aan. Toen een ‘branieachtige jongen’ op een dag ex-
pres boven op de prinses in het water was gesprongen, reed zij in paniek 
in haar eentje met de fiets terug naar school.204

 De ‘wijde’ wereld werd door Beatrix kleiner gemaakt met een ver-
trouwd kringetje van vriendinnen, bestaande uit Mariet Mijnssen en 
Marietta Kruseman. Volgens medewerkster Helen Bielke klampte 
Beatrix zich ook vast aan enkele medewerkers die ze kende en vertrouw-
de. Vooral bij Hein Herbers en Heinrich von der Dunk voelde zij zich 
naar verluidt op haar gemak.205 Toen ze op een dag van mentor moest 
wisselen, liep ze volgens Helen Bielke weg van school om later ergens in 
een ‘stil laantje’ huilend te worden aangetroffen.206

 In de kindergemeenschap kon Beatrix ‘zichzelf ’ zijn. Maar haar ko-
ninklijke identiteit was er niet veilig. Ze werd gestimuleerd om zich als 
individu te ontwikkelen, maar gedwongen om de ‘roeping’ waarmee zij 
ook werd opgevoed, te verloochenen. Dat Beatrix zich van haar bijzon-
dere positie goed bewust was, vertrouwde ze op een dag toe aan Elsje 
Scheen. ‘Wandelend in het bos spraken we een keer over wat wij later 
wilden worden,’ herinnert zij zich. ‘Ik zei dat ik nog geen idee had, waar-
op Trix mij duidelijk maakte dat dit bij haar toch echt wel vast lag.’207

Erfgoed

Kees ging regelmatig naar Soestdijk om met Juliana te praten. Hij voel-
de zich nauw bij het koninklijke gezin betrokken. Toen de prinsessen in 
de loop van februari 1947 een tijdje thuis werkten, mogelijk in verband 
met de ‘kolennood’ waardoor een deel van De Werkplaats enkele weken 
gesloten werd,208 werd door Kees persoonlijk met werker Trix gecor-
respondeerd. ‘Beste Kees,’ schreef het toen negenjarige prinsesje aan 
hem. ‘Wij danken je wel voor je brief. [...] Wij vinden het akelig om thuis 
te werken. Het gaat zo slecht. De enige kamer die er goed voor is, is de 
speelkamer. En daar wordt [sic] je steeds afgeleid, door al het speelgoed.’ 
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De pasgeboren Marijke was volgens Trix ‘een schat’ die ‘een beetje op 
Irene’ leek. Verder waren zij en Irene ‘druk aan een toneelstuk aant wer-
ken’ [sic] maar ze wist niet ‘of ik toneelstuk wel goed schrijf ’. Ze besloot 
haar brief met: ‘Wij hopen ook dat we zo gauw mogenlijk weer kunnen 
beginnen.’209 Prinses Margriet begon in 1948 ook op De Werkplaats. En 
Kees dacht alvast vooruit: zijn oudste dochter, Helen, zou op termijn 
de ideale leidster zijn voor prinses Marijke. Helen was inmiddels in het 
bezit van de akte lager onderwijs en zou zelf ‘niets liever willen dan dat 
haar dit werk zou worden opgedragen’.210

 Materieel zat Kees nog steeds aan De Werkplaats vast. Het school-
gebouw, gebouwd met geld van Betty, Willy Bosman en de moeder van 
Kees, was ondergebracht in de Stichting voor Vrije Persoonlijke Ont-
wikkeling. Omdat Kees destijds zelf geen bezit wilde aanvaarden, was 
die stichting opgericht door vrienden van hem. De twee woonhuizen 
naast De Werkplaats – een voor de leider van de school (Kees) en een 
voor de administratieve kracht (Chy) – waren eigendom van de Boeke 
Trust. Kees en Betty hadden ‘economisch eigendom’ weliswaar uit hun 
vocabulaire geschrapt, formeel waren het nog wel hun vrienden en Bet-
ty’s familie die het Werkplaatsgebouw en de twee huizen ernaast in ei-
gendom hadden.
 Het bestuur van de Stichting vond dat een rare situatie. Hoorde het 
eigendom van het schoolgebouw niet op dezelfde plaats thuis als waar de 
subsidie voor de school belandde? Het onroerend goed was bij de Stich-
ting meer dan welkom, zeker nu er plannen gesmeed werden voor het 
bouwen van de nieuwe afdeling voor slechtziende kinderen. De nieu-
we kleuterschool zou door een hypotheek op de huizen misschien ge-
financierd kunnen worden.211 Kees, die inmiddels weer alle vertrouwen 
had in zijn toekomst en die van De Werkplaats, was het bestuur graag 
ter wille. In september 1948 zei hij dat hij de Boeke Trust zou vragen 
om de huizen aan de swk te schenken.212 ‘Wanneer zich een gelegen-
heid voordoet,’ zo beloofde Kees in september 1948 aan het stichtings-
bestuur, zou hij de formele overdracht van de huizen met Betty’s familie 
bespreken.213 Vijf maanden later besloot de Boeke Trust om de woonhui-
zen inderdaad aan de swk te schenken.214 Het Werkplaatsgebouw werd 
ook overgeheveld naar de Stichting.215

 Kees en Betty hadden het huis waar hun kinderen opgegroeid waren, 
en de school die zij in 1929 gebouwd hadden, in het begin van 1949 dus 
overgedragen aan de swk. Hoewel Kees bijna 65 was, keek hij vooruit 
en niet terug. Juliana rekende op hem en het Werkplaatsgebouw kon, in 
de swk ondergebracht, in aanmerking komen voor onderhoudssubsidie. 
Hoewel er misschien nadelen zaten aan alle ambtelijke regels die de swk 
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met zich meebracht, bood zij wel de garantie van continuïteit. ‘A.s. dins-
dag gaan mevrouw Lambert en ik als Commissie van het Stichtingsbe-
stuur van de wp naar de koningin om te spreken over de questie van de 
moeilijk ziende kinderen,’ schreef Kees eind september verwachtings-
vol aan Betty.216 ‘Ik ben erg benieuwd of dat enig resultaat zal hebben.’217

 Plannen om enkele honderden meters verderop een gebouw te ko-
pen met een groot stuk grond eromheen waren inmiddels ook ver ge-
vorderd.218 Het oog was gevallen op een u-vormig gebouw dat tijdens 
de oorlog in gebruik was geweest door de Wehrmacht. Hier moest na 
een ingrijpende verbouwing de nieuwe Werkplaats van start gaan. Het 
terrein eromheen zou aangekocht worden voor de bouw van de nieuwe 
kleuterschool, sport- en speelweiden. De minister verstrekte voor het 
geheel de garantie voor een lening van in totaal 42.000 gulden. Arendsen 
Hein werkte intussen ook nog aan de opzet van een speciale lerarenop-
leiding voor het bijzonder onderwijs, waarmee De Werkplaats een eigen 
kweekschool zou krijgen.219

 Waar Kees echter niet op gerekend had, was dat hij, nadat de schen-
king van de woonhuizen door de swk ‘dankbaar’ aanvaard was,220 zelf uit 
het stichtingsbestuur gezet zou worden. Iemand had nog eens goed naar 
de regels gekeken en die waren maar voor één uitleg vatbaar. ‘Het is ge-
bleken,’ zo staat in de notulen van het stichtingsbestuur op 5 mei 1949, 
‘dat C. B. [Cornelis Boeke] geen lid van het bestuur kan blijven, daar 
hij door De Werkplaats gesalarieerd wordt.’ Bestuursleden van de swk 
moesten volgens de statuten ‘onafhankelijk’ zijn van de school en Kees’ 
lidmaatschap van het bestuur was daarom onrechtmatig. Kees, zo staat 
in de notulen, ‘treedt daarom thans af als bestuurslid’, al zou hij wel ‘be-
reid’ blijven om ‘in adviserende functie mee te blijven werken’.221

 Er gebeurde te veel om lang bij deze formele ingreep stil te staan. 
Dat het vermogen dat ooit aan Kees en Betty had toebehoord, in een 
Stichting was ondergebracht waarover hem nu plotseling de zeggen-
schap werd ontnomen, leidde voor zover bekend niet tot protest. Kees 
en Betty geloofden niet in macht en bezit, of althans, mochten dat niet 
van zichzelf. Als adviseur zat Kees nog steeds bij alle vergaderingen van 
het stichtingsbestuur en bovendien was hij ook nog algemeen leider van 
De Werkplaats. Hij concentreerde zich vooral op de baanbrekende stap 
die gezet zou worden: De Werkplaats zou de eerste Nederlandse school 
worden waar gehandicapte kinderen ook welkom waren. Kees zou met 
de komst van het slechtziende prinsesje verzekerd zijn van internationa-
le aandacht. En die zou de ontwikkeling van zijn internationale kinder-
gemeenschappen zeker bevorderen.
 Tegen Tine Lambert, die steeds meer de touwtjes in handen nam, 



294

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 294

en Schermerhorn, inmiddels Tweede Kamerlid, kon Kees niet op. Hij 
had hen hard nodig. Waar Kees’ pogingen om medewerkers aan zijn 
kant te krijgen vaak verzandden in eindeloze discussies, wist Tine de 
critici moeiteloos opzij te schuiven. Voor de slagvaardigheid waarmee 
zij de komst van Marijke naar De Werkplaats voorbereidde, kon Kees 
alleen maar bewondering hebben. In november werden Kees en Tine 
voor een lunch uitgenodigd bij Juliana op Soestdijk, waar ook een ze-
kere professor Amsler uit Zürich te gast was. Hij betoogde dat plaat-
sing van Marijke op een blindenschool beter zou zijn. Tine luisterde 
aandachtig naar Amslers argumenten, maar aarzelde niet om de konin-
gin nadien een brief te schrijven waarin zij ‘punt voor punt de zienswij-
ze van prof. Amsler weerlegde’. Meteen daarna werd Tine weer op het 
paleis gevraagd. Juliana wilde graag haar ‘raad’ over de opvoeding van 
het prinsesje en vroeg haar om ‘door te gaan met de voorbereiding van 
de plannen’. Kort daarna ontving Tine ook een verzoek van professor 
Weve om de zaak te bespreken. Het werd een ‘uitvoerig en zeer prettig’ 
gesprek waarin Tine Weves ‘aanvankelijk enigszins afwijzende houding 
t.o.v. De Werkplaats’ als sneeuw voor de zon zag verdwijnen.222 Vanaf dat 
moment werkte de professor alleen nog maar ‘zeer welwillend’ mee, ook 
met het opleiden van leerkrachten voor de kleuterafdeling.223

 Het was ook Tine die midden januari 1949 op verzoek van de konin-
gin naar Amerika reisde om daar een aantal voorbeelden van gemengde 
scholen te bekijken. De koningin was ‘heel blij’ met de ‘medegebrachte 
resultaten’ en droeg Tine op ‘de plannen uit te werken’. Tine wist ook 
nog ‘extra efficiënte verlichting’ te organiseren voor de moeilijk ziende 
kinderen. De Philipsfabriek was bereid die gratis te verstrekken.224

 In de lente van 1949 was de koningin vastbesloten om Marijke naar 
De Werkplaats te sturen. Zij vroeg ‘met aandrang’ om voor de speciale 
afdeling een leidster te zoeken.225 In mei 1949 was het plan rond: er zou 
een kleuterafdeling komen waar moeilijk ziende kinderen werden opge-
nomen. Een door Juliana opgericht fonds zou de school, tezamen met 
een lening van de staat, financieren.226 Architect Arthur Staal ontwierp 
een licht, vrijstaand gebouw met grote ramen, openslaande deuren en 
een hellend schilddak, met een groot open speelterrein eromheen.
 Kees was dolblij dat het plan voor de nieuwe kindergemeenschap zo 
voortvarend werd uitgevoerd. Wat hij zich echter niet, of wellicht on-
voldoende, realiseerde, was dat het eigenlijk niet zijn gemeenschapside-
aal was dat hier gerealiseerd werd. Het waren vooral de wensen van ko-
ningin Juliana waaraan tegemoet gekomen werd. Ook voor financiering 
waren de ogen mede op haar gericht. De wens om haar dochter tussen 
‘normale’ kinderen te laten opgroeien, strookte met het gemeenschaps-
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ideaal van Kees, maar het vertrekpunt was anders. Geheel blinde kinde-
ren werden volgens Juliana’s wens namelijk nadrukkelijk van de nieuwe 
kleuterschool geweerd. De Werkplaats mocht met hen ‘niet geïdentifi-
ceerd’ worden, zo werd tijdens een vergadering van het stichtingsbe-
stuur nadrukkelijk gezegd.227 Juliana wilde niet dat haar dochter tussen 
blinde kinderen terechtkwam. Een speciale commissie hield zich eind 
1950 daarom bezig met een strenge selectie van kandidaatjes.228 Dat de 
nieuwe kleuterschool niet om het gemeenschapsideaal van Kees, maar 
om een prinsesje heen gebouwd werd, bleek ook uit het feit dat alleen 
leeftijdgenootjes van Marijke er terecht konden. Pas ‘later’ zou uitbrei-
ding plaatsvinden met oudere kinderen.229

 De voortvarendheid waarmee Tine Lambert alles in een jaar tijd voor 
elkaar kreeg, had intussen grote gevolgen voor De Werkplaats. Kees 
moest in Tine, als het aankwam op efficiency en daadkracht, zijn meer-
dere erkennen en ook de medewerkers werd duidelijk gemaakt dat zij 
niet om haar heen konden. ‘T. L. geniet groot vertrouwen bij de konin-
gin en minister Rutten,’ zo werd eind december 1949 tijdens een verga-
dering van de swk vastgesteld. ‘Bestuur en medewerkers moeten achter 
haar staan om haar te helpen deze verantwoordelijkheid te dragen.’ Tine 
zou ook ‘de uiteindelijke leiding’ over de nieuwe kleuterschool krijgen. 
In plaats van steeds overal kritiek op te hebben moesten de medewerkers 
dit ‘bewust aanvaarden’.230 Van het plan van Kees om zijn dochter Helen 
als leidster aan te stellen werd niets meer vernomen. In november 1949 
stelde Tine de koningin op Soestdijk voor aan een andere kandidate, 
Tonny Brouwer. Zij werd door Juliana meteen ‘volledig geaccepteerd’.231 
De overheid, die zich aanvankelijk huiverig getoond had om geld in De 
Werkplaats te steken, was een stuk guller geworden. De verbouwing van 
het u-gebouw zou uiteindelijk 595.000 gulden gaan kosten, wat groten-
deels gefinancierd werd uit een lening van de Rijksverzekeringsbank.232

Adviseurs

Van de ouderparticipatie die Kees al sinds de jaren dertig aanmoedig-
de,233 maakte koningin Juliana graag gebruik. Volgens Betty kwam zij 
aanvankelijk bijna elke week kijken naar het weekbegin, als door kinde-
ren en medewerkers voordrachten gehouden werden of dansjes en to-
neelstukjes opgevoerd werden. Andere ouders troffen de koningin wel-
eens zittend op een kastje in de gang aan, terwijl ze met een potlood de 
gegevens noteerde die op het mededelingenbord stonden.234

 Juliana had moeite met haar erfelijke rechten, maar wilde in de nieu-
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we wereldorde die zij nastreefde, wel graag een bijzondere rol spelen. 
Met haar afschuw van aardse macht gaf zij aan haar erfelijke positie lie-
ver spirituele dan staatkundige betekenis. Onder helderzienden maakte 
Juliana na haar terugkomst uit Canada snel naam. Kees’ helderziende 
vriendin Bettie Lantinga bijvoorbeeld, gaf hoog op over de koningin. 
‘Het is een medium hoor,’ verzekerde ze aan Kees in het najaar van 1948, 
‘een heel goed medium.’235 Deze mare had ook Greet Hofmans (1894-
1968) bereikt, een Amsterdamse genezeres die beweerde via de inmid-
dels overleden kippenfokker M. J. J. Exler in contact te staan met het op-
perwezen, dat zij aanduidde als ‘boven’. Eind 1946 had zij het Hattemse 
echtpaar Voorhoeve leren kennen dat een esoterisch tijdschrift uitgaf. Al 
snel verschenen in dit tijdschrift, Cosmisch Licht, berichten die Hofmans 
naar eigen zeggen van de overleden Exler ontving. De Hattemse baron 
Walraven van Heeckeren raakte zo onder de indruk van Hofmans dat hij 
haar in de loop van 1948 een onderkomen aanbood op zijn landgoed Mo-
lecaten. Uit het hele land trokken mensen naar Hofmans toe voor een 
consult.236

 Hofmans kon dankzij haar contact met ‘boven’ raad geven over van al-
les: van persoonlijke problemen tot ziektes en carrière. En net als Lan-
tinga, die Kees op een dag influisterde dat hij bij Juliana eens moest 
vragen naar de werking van Marijkes ‘klierenstelsel’,237 was ook zij bij-
zonder geïnteresseerd in de oogkwaal van het jongste prinsesje. Op 16 
november 1948 keeg Hofmans via Van Heeckeren haar eerste audiëntie 
op Soestdijk.238 Dat werd een groot succes. Juliana was volgens Hofmans 
iemand ‘met een geestelijke hoogte’ die ze zelden tegenkwam. Zij zat, zo 
noteerde ze naderhand, ‘vol Paasgedachten van Christus voor Neder-
land’.239 Hofmans werd al snel een vaste gast op het paleis. In de loop van 
1949 nam zij er zelfs haar intrek en paste zij ook regelmatig op prinses 
Marijke.240

 Juliana en haar Baarnse vriendinnen Bep Pierson, Erna Mijnssen en 
Rita Pennink vonden elkaar in de loop van 1949 in de verwachting dat 
Greet Hofmans en Juliana samen de weg zouden plaveien naar een nieu-
we wereld waar niet macht, maar spirituele zuiverheid de dienst uit-
maakte en waar niet aardse instituten, maar rechtstreekse communicatie 
met God de leidraad zou zijn. 
 Kees hoorde niet tot deze ‘Baarnse kring’. Hij kende Bep Pierson, die 
lid geweest was van de icc, wel persoonlijk, evenals Erna Mijnssen, wier 
kinderen ook op De Werkplaats zaten. Hij zal Hofmans misschien wel 
eens ontmoet hebben, maar van geregeld contact was in ieder geval geen 
sprake. Volgens zijn dochter Candia kwam Hofmans niet bij de Boekes 
over de vloer, al trad ze volgens haar wel een keer op als genezend me-
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dium voor een kleinzoon van Kees. Pas in de jaren zestig, toen Kees ge-
plaagd werd door vergeetachtigheid en depressies, had hij zelf enkele 
consulten bij Hofmans.
 Kees was blij dat de koningin zocht naar een alternatief voor de ou-
de, door hebzucht en geweld verdorven wereld. Dat deed hij zelf ook. 
Maar de geëxalteerde, magisch-realistische wijze waarop Hofmans zich 
via de overleden Exler tot ‘boven’ richtte, ging hem waarschijnlijk wat 
ver. De aardse, waarneembare praktijk was voor hem toch de maat der 
dingen. Dat gold ook voor Betty. Voor de quakers, hoe spiritueel zij met 
hun stiltesessies ook mochten lijken, bleef het tastbare toch altijd het 
vertrekpunt. Niet een ‘hogere’ doctrine moest de weg wijzen, maar de 
eigen, menselijke ervaring. Niet voor niets waren onder de quakers zo-
veel praktisch ingestelde zakenmensen en filantropen.
 Kees en Hofmans hadden dus geen (hecht) contact met elkaar, maar 
zij kwamen wel in hetzelfde vaarwater terecht. Beiden hadden het luis-
terend oor van Juliana en beiden bemoeiden zich met haar gezin. In 
de omgang van Kees en Hofmans met Juliana zat een patroon. Beiden 
roemden haar christelijke nederigheid, maar beiden toonden tegelijker-
tijd ontzag voor de wijze waarop zij haar ‘bijzondere opdracht’ als ko-
ningin vervulde. Zij onderstreepten haar eenvoud, maar roemden de ‘in-
nerlijke distinctie’ die haar voor haar roeping geschikt maakte. Volgens 
Hofmans kon Juliana met haar ‘eenvoud, haar prachtige menselijke in-
stelling en haar trouw aan God en opdracht’ een voorbeeld zijn ‘voor 
alle vrouwen in Nederland’.241 Ook Kees ontwaarde in het karakter van 
de prinses unieke kwaliteiten. ‘I had such a beautiful conversation with 
her in connection with her coming task,’ schreef hij een maand voor haar 
troonsbestijging aan Betty. ‘It really was an experience. She is a very fine 
personality.’242

 Hofmans, die Juliana aansprak met ‘Lieve Majesteit’, vond dat de ko-
ningin haar nederige zelf moest zijn. Alleen dan kon zij als ‘leidster’ en 
‘behoedster’ anderen verheffen en bezielen. Kees dacht over het koning-
schap net zo. Het ‘uiterlijke’ deel ervan moest afgeschud worden, zodat 
Juliana ‘als mens’ de troon kon veroveren. Dit was precies wat Juliana 
graag hoorde. Zij wilde geen macht afdwingen door uiterlijk vertoon. 
Zij wilde respect krijgen voor wie zij zelf was. Zij wilde een ‘hemelse 
boodschapper’ zijn, zoals Hofmans haar noemde,243 geen ontzagwekken-
de vorstin.
 Hofmans en Kees kwamen Juliana in haar ‘vernieuwde’ koninklijke 
streven allebei op hun eigen manier tegemoet. Zij gaven ook een eens-
luidend advies over haar dochter Marijke. Beiden vonden dat het prin-
sesje niet als een gehandicapt kind moest worden behandeld, maar ‘als 
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een volkomen zeer begaafd kind’, zoals Hofmans het formuleerde.244 Het 
advies van Kees om Marijke zoveel mogelijk te laten opgroeien tussen 
kinderen zonder handicap, strookte met de boodschap die Hofmans aan 
Juliana gaf: niet de beperkingen van Marijke, maar haar mogelijkheden 
verdienden aandacht.
 Kees mocht dan geen deel uitmaken van de ‘Baarnse kring’, met de 
manier waarop hij Juliana benaderde, voldeed hij wel aan de voorwaar-
den die Juliana aan haar ‘adviseurs’ leek te stellen. Zij moesten haar on-
dersteunen in de gedachte dat God haar niet zozeer het erfelijke koning-
schap, alswel unieke persoonlijke gaven geschonken had. De invloed die 
de ‘Baarnse kring’ op Juliana uitoefende, is na de studie van Cees Fas-
seur245 punt van discussie gebleven. Elsbeth Etty beweerde dat hij onvol-
doende aandacht besteed had aan Juliana’s ‘zelfstandige kant’. Juliana 
zou veel te eigenzinnig zijn om zich zo te laten beïnvloeden.246 In Juli-
ana’s contact met Kees lijkt het daar inderdaad op. Zijn invloed op haar 
leek zich te beperken tot het accentueren van de algemene gedachte dat 
Juliana en haar kinderen unieke persoonlijkheden waren. Dat zij niet 
schroomde om de wat concretere adviezen in de wind te slaan, bleek bij-
voorbeeld in het voorjaar van 1947. Juliana besloot toen om haar doch-
ters midden in het schooljaar een paar weken mee naar Zwitserland te 
nemen. Kees vond het een slecht idee: de kinderen zouden achterop ra-
ken met hun schoolwerk en hij vreesde dat De Werkplaats daarvan dan 
later de schuld zou krijgen. Tijdens een medewerkersvergadering in 
maart kondigde hij dan ook ferm aan ‘even naar Soestdijk’ te gaan om 
Juliana op andere gedachten te brengen.247 Maar hij keerde terug met 
slechts de vage toezegging van gouvernante Rita Pennink dat de prin-
sessen naar Zwitserland wel wat schoolwerk mee zouden nemen.248

‘Schijn en wezen’

Hoewel Kees optimistisch was over de nieuwe plannen voor een slecht-
ziendenafdeling, verloor hij met de dag meer grip op de organisatie van 
De Werkplaats. Met bijna vijftig medewerkers en meer dan driehonderd 
werkers werd het steeds moeilijker om de koers te bepalen. De leden van 
het stichtingsbestuur keken bezorgd naar de eindeloze medewerkers-
vergaderingen, die zelden tot concrete besluiten leidden. De medewer-
kers zagen intussen argwanend toe hoe Tine Lambert en Willem Scher-
merhorn de macht naar zich toe trokken. Kees, heen en weer pendelend 
tussen stichtingsbestuur en medewerkersvergadering, was vleugellam, 
maar werd door iedereen toch nog altijd als ‘leider’ beschouwd. Scher-
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merhorn formuleerde begin 1949 tijdens een vergadering nog weer eens 
de rol van het stichtingsbestuur als ‘het geven van topleiding in adminis-
tratief opzicht en vertegenwoordiging tegenover de regering’. Deze rol 
gaf volgens hem de ‘garantie voor de continuïteit’ die de regering ver-
langde. De medewerkersvergadering, zo vond hij, hoefde ook niet ‘alles’ 
te weten wat in het bestuur besproken werd.249

 Met de manier waarop de medewerkers zich kweten van de bestuurlij-
ke taken die hen nog restten, bewezen zij zichzelf intussen geen dienst. 
Persoonlijke conflicten legden de dagelijkse organisatie op De Werk-
plaats in de loop van 1949 volledig lam. Medewerkster Ludgard van Olst 
klaagde in april dat medewerker Hans ‘rondliep als de directeur’, terwijl 
hij de kwaliteiten daarvoor ontbeerde, maar in juni volgden weer ‘be-
schuldigingen en klachten’ aan het adres van Ludgard.250 Jaap Grijpma 
bleef beschuldigingen afvuren op Kees. In een vernietigende brief hield 
hij hem de ‘spiegel der waarheid’ voor.251 Met zijn impliciete ‘overheer-
sing’ hield Kees nieuwe ontwikkelingen op De Werkplaats tegen. ‘Kees-
je, Keesje, bekijk je zelf eens goed,’ maande Jaap de schoolleider. Hij be-
sloot zijn brief met een ‘beeld’ dat hem naar eigen zeggen ‘door God ge-
toond’ was. Hij zag de enorme ‘brand’ voor zich, die zou ontstaan als het 
‘vlammetje’ dat door het ‘Boekiaanse scherm’ gesmoord werd, eindelijk 
‘vrijuit’ zou kunnen slaan. Het visioen van dit vuur was volgens Jaap 
‘zo sterk’ dat hij om zich heen moest kijken of er in werkelijkheid ‘niet 
brand was’. Dat visoen en werkelijkheid bij Jaap nogal eens door elkaar 
liepen, bleek in de zomer van 1950, toen hij in een psychiatrische kliniek 
moest worden opgenomen.252

 Avonden achtereen werd op De Werkplaats gediscussieerd over ‘po-
sitie’ en ‘houding’ van personen. Op 19 mei 1949 was geen tijd meer 
voor het agendapunt ‘positie Titia’, omdat de discussie over ‘de positie 
van Benno’ en de ‘houding van Jaap’ al de hele avond in beslag genomen 
had.253 Medewerkster Tine Segboer maakte dat voorjaar de oversteek 
naar het stichtingsbestuur om haar nood te klagen. Het bestuur kon 
zich niet voorstellen, zei ze, ‘hoe enorm veel tijd’ het kostte om onge-
veer veertig medewerkers ‘tot eenheid te brengen’. Het ‘zelfbestuur van 
de wp’ kostte volgens haar ‘een avond per week op zijn minst’, waardoor 
nauwelijks tijd overbleef voor de ‘didactische opbouw’ van de school.254 
Volgens Tine Segboer werd inmiddels meer tijd aan de onderlinge ver-
houdingen tussen de volwassenen besteed dan aan de kinderen. Kees was 
er niet in geslaagd om een ‘levensgemeenschap’ op te bouwen, conclu-
deerde ze. ‘We mogen blij zijn als we een goede werkgemeenschap heb-
ben.’ Ze smeekte het stichtingsbestuur of niet naar ‘een democratische 
vorm’ gezocht kon worden ‘die minder omslachtig is dan de huidige’.255
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Metamorfose

Tine Lambert voelde de noodzaak van drastische verandering al veel 
langer. Niet voor niets ruimde zij voor ‘de mening van Tine Segboer’ 
in het notulenboek van het stichtingsbestuur een hele pagina in.256 ‘Bij 
het groeien van het werk wordt het meer en meer tijdrovend en ook on-
mogelijk dat allen over alles beslissen,’ luidde de conclusie. ‘Volstrekte 
eenstemmigheid’ zou alleen nog een vereiste moeten zijn voor zaken van 
‘principiële aard’.257 Begin 1950 werd tijdens een vergadering geconclu-
deerd: ‘Met het groeien van De Werkplaats zijn de oude vormen niet 
meer houdbaar. [...] De sociocratische vorm moet gedeeltelijk losgelaten 
worden. Beter kunnen de verantwoordelijkheden overgedragen worden 
aan een of enkele personen daar het veel te vermoeiend is, steeds te wer-
ken uit vrijwilligheid en spontaniteit.’258

 Terwijl Kees in het voorjaar van 1950 weer enkele weken in Ameri-
ka verbleef, droegen medewerkers en leden van het stichtingsbestuur in 
Bilthoven zijn gemeenschapsideaal ten grave. Hein Herbers, die Kees 
tijdens zijn afwezigheid verving, kon en wilde dit niet voorkomen. En 
Schermerhorn, de man die zich aan Kees ooit zoveel ‘verschuldigd’ ge-
voeld had, wierp zich op als de delver van het graf. Op 7 maart 1950 
kwam hij persoonlijk naar de medewerkersvergadering om iedereen te 
vertellen waar het op stond. ‘Men is hier niet bereid en niet in staat om 
de werkelijke verantwoordelijkheid voor andermans lot en leven te aan-
vaarden,’ zei hij. ‘Schijn en wezen’ waren door elkaar gaan lopen. Niet 
alleen het consensusmodel moest op de schop, ook de gewoonte om me-
dewerkers op een informele manier ‘naar behoefte’ te belonen kon niet 
langer gehandhaafd blijven. Door de informele beloning waren volgens 
Schermerhorn ‘grote onbillijkheden’ ontstaan. Er moest een rijksrege-
ling komen. Kees, zei hij, moest zich gaan realiseren dat De Werkplaats 
op de oude voet niet verder kon. Hij had zelf naar ‘uitbreiding’ gestreefd 
en was daardoor afhankelijk geworden van subsidie. De consequentie 
was dat hij de ‘betrekkelijkheid’ moest gaan inzien van de dingen die hij 
altijd als ‘absoluut’ beschouwd had.259

 Schermerhorn liet het niet bij woorden. Maatregelen om De Werk-
plaats te veranderen volgden elkaar in de loop van 1950 in snel tempo op. 
De besluitvorming, de didactiek en de beloning van medewerkers wer-
den aangepast. Schermerhorn kondigde in mei aan dat de minister had 
toegezegd dat kinderen op De Werkplaats voortaan staatsexamen kon-
den doen. Besloten werd om dit ‘als tijdelijke maatregel’ te aanvaarden. 
In afwachting van het ontwerp van een eigen Werkplaatsexamen kon zo 
bekeken worden ‘wat op intellectueel terrein gepresteerd’ werd.260
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 Alle pogingen die Kees in de loop van 1950 ondernam om autoritaire 
middelen te omzeilen, waren mislukt. Aan de ‘afspraak’ die hij met de 
kinderen gemaakt had om in De Werkplaats voortaan ‘gedempt te spre-
ken’ en ‘gedempt te bewegen’,261 was geen gehoor gegeven. Zijn poging 
om met behulp van de ‘bewuste relaxatie’-methode van een zekere dr. 
Kramer de maaltijd en de siësta ordelijker te laten verlopen had ook geen 
resultaat.262 Zijn voorstel om ‘kleine reparaties’ in het schoolgebouw 
door de werkers zelf te laten uitvoeren, was gesneuveld. Het gesleutel 
mocht de kinderen dan ‘meer waardering voor het materiaal’ bijbrengen, 
zoals Kees beweerde, volgens handenarbeidmedewerker Frans Gerrit-
sen woog het niet op tegen het vele ‘knoeiwerk’ dat was afgeleverd.263

 Voortaan, zo werd op 14 november 1950 besloten, kregen medewer-
kers ook het recht om ‘voorlopige maatregelen te treffen’ tegen lastige 
werkers, al moest dit dan wel geschieden ‘met medeweten’ van Kees.264 
In de lente van 1950 ging de medewerkersvergadering akkoord met nog 
een baanbrekende maatregel: vanaf 1 september zouden alle medewer-
kers een rijkssalaris ontvangen. Dit zou de kans vergroten op ‘de bes-
te leerkrachten’. Het woord ‘medewerker’ werd ineens niet meer ge-
bruikt.265

 Toen op 6 januari 1951 het nieuwe gebouw geopend werd, had De 
Werkplaats niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk een metamorfose on-
dergaan. Medewerkers waren werknemers geworden. Groepen waren 
‘economische’ eenheden, waarvan de effectiviteit werd afgerekend bij 
het staatsexamen. Een leidend ‘directorium’266 stroomlijnde voortaan de 
medewerkersvergaderingen, en werkers konden bij wangedrag rekenen 
op maatregelen die zonder overleg met henzelf getroffen werden. Van 
het luxe nieuwe gebouw, met de ‘mooie en frisse’ lokalen en de ‘mo-
dernste gereedschappen en materialen’, was iedereen diep onder de in-
druk. De bbc meldde dat in Bilthoven ‘de best ingerichte en modernste 
schoolaula van Nederland’ geopend was.267

Koninklijke strohalm

Zelfs trouwe medewerkers als Hein Herbers en Heinrich von der Dunk 
geloofden niet meer in het oude ideaal van Kees. Als ‘ziel’ van de school 
genoot hij nog veel respect, maar in de praktijk had hij nog maar wei-
nig te vertellen. Er zou een ‘conrector’ aangesteld worden, zo werd in 
november 1950 door het stichtingsbestuur besloten. Het oog viel op de 
christen-socialist en bioloog Roelof Horreüs de Haas uit Zwolle. Hij zou 
eerst als biologieleraar worden aangesteld, waarna ‘afgewacht’ moest 
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worden ‘of hij de geschikte persoon zou zijn’.268 Dat Kees op korte ter-
mijn afscheid zou nemen, was voor iedereen intussen duidelijk. Het de-
partement had in december 1950 bekendgemaakt dat ‘men de functie 
van cb [Cornelis Boeke] niet zou willen handhaven’.269 Schermerhorn 
had daarop voorgesteld om eerst nog ‘een soort 2 hoofdige leiding van 
cb en tl [Tine Lambert] te organiseren’.270

 Maar Kees kon geen afscheid nemen. Niet voordat zijn ideaal gere-
aliseerd was. Juliana was zijn strohalm. Zij streefde toch ook naar de 
wereld die hij voor ogen had? Zij had haar dochters toch ook naar De 
Werkplaats gestuurd om die nieuwe wereld te helpen bouwen? En als 
zij het wilde, dan kon het toch? Al in het najaar van 1949 had Kees 
gemerkt dat ook op Soestdijk zijn gezag tanende was. Een brief van 
professor H. Wagenvoort was het eerste signaal dat er iets loos was. 
Hij schreef aan Kees dat hij door Bernhard en Juliana was uitgeno-
digd om ‘te spreken over onderwijsvragen’ en daarom graag eens bij De 
Werkplaats wilde komen kijken.271 De belangstelling tijdens het bezoek, 
zo werd later in de notulen van het stichtingsbestuur genoteerd, ‘ging 
o.a. uit naar de verdere opleiding van de prinsessen, in het bijzonder 
Beatrix’.272

 Op paleis Soestdijk was in de loop van 1949 veel veranderd. Greet 
Hofmans was in het leven van Juliana een belangrijke rol gaan spelen, 
tot groeiende ergernis van prins Bernhard. Zijn aanvankelijke enthou-
siasme over de gebedsgenezeres was na enkele maanden verdwenen. In 
een brief beschuldigde hij Hofmans er eind 1949 zelfs van dat ze zijn 
‘arme vrouw’ opzettelijk misleidde. Hofmans mocht van hem niet meer 
op Soestdijk komen.273

 In het paleis had intussen nog iemand een stem gekregen: Beatrix zelf. 
Haar ‘koppigheid’ was door Kees een jaar eerder al met Bettie Lantin-
ga besproken. Ook Hofmans had in het najaar van 1950 gemerkt dat de 
prinses een factor was. In een brief aan haar had Beatrix een ‘onomwon-
den’ oordeel gegeven over haar wezen en haar werk, waarmee zij zich in 
het kamp van haar vader geschaard had.274

 Ook over De Werkplaats had Beatrix inmiddels zo haar eigen opvat-
tingen. En die waren evenmin positief, zo zou snel blijken. Het contact 
van Kees met Juliana was verwaterd. Terwijl de koningin eerder vaak 
spontaan naar De Werkplaats kwam, moest Kees in het najaar van 1950 
bedelen om haar aandacht. Kees zette alle zeilen bij om Juliana gunstig 
te stemmen. Tot zijn grote spijt, zo schreef hij in september 1950 aan 
haar, had de nieuwe docent klassieke talen, over wiens komst hij haar 
eerder had ingelicht, zich teruggetrokken. Maar zodra een nieuwe kan-
didaat gevonden werd, zou hij daarover ‘dadelijk’ berichten. Met pot-
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lood schreef hij erbij: ‘[...] met nog zo iets als: wij zullen u op de hoogte 
houden ofzo?’275

 In toenemende mate, zo schreef Kees in oktober 1950 aan Juliana, had 
hij behoefte aan ‘contact met u en uw man’. Hij vond het hoog tijd om 
over de opleiding van Beatrix van gedachten te wisselen. Met de mede-
werkers had Kees al ‘verschillende besprekingen’ gevoerd ‘om te over-
wegen hoe wij de ons toevertrouwde taak zo goed mogelijk kunnen ver-
vullen’. Hij hoopte dan ook dat er binnenkort eens tijd zou zijn voor een 
‘rustig onderhoud’ met de ouders.276

Hofcultuur

Dat onderhoud kwam uiteindelijk op 5 maart 1951. Maar toen was het 
te laat. Juliana en Bernhard maakten in een gesprek met Kees en Tine 
Lambert duidelijk dat Beatrix van school af wilde. Haar persoonlijk-
heid, zo analyseerde Juliana later in een brief aan Kees, was op De Werk-
plaats in een ‘knoop’ terechtgekomen, die ‘wel precies het tegendeel’ 
was van de ‘harmonische ontwikkeling’ die Kees nastreefde. De Werk-
plaats was volgens Juliana ‘zeker niet de hele oorzaak’ van die knoop, 
maar wel ‘mede’ een factor.277 Beatrix, zo werd besloten, zou haar mid-
delbare school afmaken in een speciaal rond haar geselecteerd klasje op 
het Baarnsch Lyceum.
 Volgens Kees had Bernhard tijdens het gesprek maar liefst drie keer 
herhaald dat ‘de andere drie’ (Irene, Margriet en Marijke) wel hun eind-
examen op De Werkplaats zouden doen, al had Juliana bij de derde keer 
dat Bernhard dit zei, daar de woorden ‘onder voorbehoud’ aan toege-
voegd.278 De schok was dan ook groot toen Kees op 10 juli weer nieuws 
kreeg van Juliana. Dit keer kwam ze het hem niet persoonlijk vertellen, 
maar stuurde ze hem een brief. Ook Irene zou De Werkplaats verlaten, 
luidde nu de boodschap. De prinses had een ‘psychotechnische test’ ge-
daan, waaruit bleek dat zij ‘ver achter’ lag voor haar leeftijd. En al was 
dit resultaat volgens Juliana gedeeltelijk toe te schrijven aan Irenes ‘kin-
derlijke instelling’, ze meende dat op De Werkplaats toch ‘iets gefaald’ 
had. Blijkbaar, schreef Juliana, was er op De Werkplaats iets ‘which does 
not click, wat betreft onze kinderen’. Ze citeerde haar dochter Beatrix, 
die meende dat op De Werkplaats ‘een onmenselijke energie’ opgebracht 
moest worden. ‘Het kan dus wel,’ schreef Juliana. ‘Maar je brengt het 
niet op.’279

 Over het vertrek van Beatrix had Kees zich vrij gemakkelijk heen kun-
nen zetten. Misschien was de school inderdaad niet geschikt voor een 
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kind dat zo aan vaste structuren hechtte als zij. Maar dat nu ook de dro-
merige, fijngevoelige natuurliefhebster Irene, die het op De Werkplaats 
juist zo naar haar zin leek te hebben, van school af moest, deed hem ‘veel 
verdriet’. Eerder had Juliana zich ook nog ‘in zeer warme termen’ uit-
gesproken over ‘hetgeen met Ireen bereikt was’, schreef hij in een con-
ceptantwoord aan haar. Hij vroeg zich dan ook af wat de test die Irene 
gedaan had eigenlijk behelsde, en wat er met de uitdrukking ‘achter zijn’ 
precies bedoeld werd. Kees geloofde niet dat kinderen op een bepaalde 
leeftijd iets moesten weten of kunnen. Bij een vak als geschiedenis was 
Irene bijvoorbeeld ‘tot opvallend goed werk’ in staat. Maar belangrijker 
nog, vond Kees, was dat zij ‘als geheel zich harmonisch ontwikkelt’. He-
laas verloren ouders ‘uit angst voor de traditionele school-eisen’ vaak het 
‘belangrijkste’ uit het oog: de vorming van de ‘gehele menselijke per-
soonlijkheid’. Kees betreurde dat ‘het proces van innerlijke bevrijding’ 
dat zich de laatste tijd bij Irene juist aan het voltrekken was, ‘niet zal 
worden voortgezet in de Kindergemeenschap waarin zij zich gelukkig 
voelt’.280

 Of Kees deze brief, die hij in kladversie schreef, ook zo aan Juliana 
verstuurde, is niet bekend. Maar het vurige pleidooi dat hij hield, had in 
ieder geval geen effect. Op 8 augustus 1951 antwoordde Juliana hem dat 
zij en haar man zijn ‘standpunt’ weliswaar ‘volkomen’ begrepen, maar 
niettemin nog meer slecht nieuws voor hem hadden. Hoe ‘ellendig’ Juli-
ana het ook vond om Kees ‘nog meer verdriet’ te doen, inmiddels had zij 
besloten om ook prinses Margriet van school af te halen. Al was zij net 
als ‘Ireen’ op De Werkplaats ‘steeds gelukkig’ geweest, de ‘lieve schat’ 
deed volgens Juliana ‘niet heel graag dingen waar ze zelf geen zin in 
heeft’. Zij schatte haar daarom toch niet in als een type dat de ‘grote vrij-
heid van de wp of liever ’t dragen van zo grote verantwoordelijkheid’ 
aankon.
 ‘U weet wel,’ schreef Juliana aan Kees, ‘dat ik even warm voor de on-
derwijsvernieuwing voel als altijd.’ Ze was echter ‘critischer geworden 
op de uitwerking ervan’. En op het Baarnsch Lyceum, zo verzekerde ze 
hem, woei de ‘frisse wind van vernieuwing’ evenzeer.281 Persoonlijk had 
Juliana ‘tegen alles in’ lang gehoopt dat het wel gekund had, schreef ze, 
‘maar gezien de ervaringen met Trix en Ireen geloof ik nu van niet’. Het 
gevaar dat mensen ‘ons voor reactionair zullen uitschelden’ had ze in 
haar besluit verdisconteerd. Maar ze had dit besluit genomen ‘ter wille 
van de kinderen’. 
 Bijna zestig jaar later zou prinses Margriet, die van haar vijfde tot 
haar achtste op De Werkplaats zat, dit beamen. De Werkplaats moet in 
korte tijd een diepe indruk op haar gemaakt hebben, want tijdens een 
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televisie-interview met nos in 2008 liet ze zich er vernietigend over uit: 
het was een school ‘waar je absoluut niets leerde’, en waar de prinses tot 
haar afschuw ‘op paardendekens’ naar Bach had moeten luisteren. Toen 
leerlingen van de huidige Werkplaats in een reactie aan haar schreven dat 
zij de school daarmee tekortdeed, reageerde ze als door een wesp gesto-
ken.282 Toen Werner Herbers jaren later een ontmoeting had met Beatrix 
en De Werkplaats ter sprake kwam, zei ze: ‘Dat was niet de juiste school 
voor mij toen ik uit Canada kwam, ik had discipline nodig’.283

 Het wereldbeeld van Kees kwam toch niet zo overeen met dat van 
Juliana. Met een paar luchtige pennenstreken had de koningin zijn ge-
meenschapsideaal van tafel geveegd. Eenzijdig, zonder overleg, zonder 
de ‘bespreking’ die hij zo essentieel achtte. Was de belangstelling van 
de koningin voor zijn ideeën over opvoeding en samenleving dan altijd 
maar schijn geweest? Zonder overleg was hij geconfronteerd met een be-
sluit dat voor zijn reputatie én die van zijn school grote consequenties 
had. In een paar zinnen had Juliana bedankt voor de gemeenschap waar 
Kees zich al die jaren met hart en ziel voor had ingezet. De ‘knoop’ in 
Beatrix’ persoonlijkheid, zo had de koningin zelfs beweerd, was ‘ten de-
le’ door die gemeenschap ontstaan. Het was dankzij ‘de intieme en men-
selijke sfeer van het nieuwe schooltje’ dat deze nu weer langzamerhand 
werd ‘ontward’.284

 Achter Kees’ rug om werden klasgenoten van Beatrix aangemoedigd 
om met haar mee naar het Baarnsch Lyceum te gaan. Mariet Mijnssen, 
dochter van Juliana’s goede vriendin Erna, ging met haar mee. De moe-
der van Beatrix’ andere vriendin, Marietta Kruseman, werd door Soest-
dijk ook benaderd met het verzoek om mee naar Baarn te gaan, maar zij 
wilde haar dochter liever op De Werkplaats houden.285

 Kees voelde zich verraden. Zijn ‘innerlijk licht’ botste nu frontaal met 
de hofcultuur die er eigenlijk altijd al mee in tegenspraak geweest was. 
De conceptbrief aan Juliana die hij componeerde, was voor hofbegrip-
pen ronduit brutaal te noemen. Kees was er ‘diep innerlijk’ van over-
tuigd, zo schreef hij aan de koningin, dat het besluit om haar kinderen 
van school te halen ‘niet dienstig’ was ‘voor het meest wezenlijke van 
hun ontwikkeling’. Door ‘tijdelijke overwegingen’ werd te veel waarde 
gehecht aan ‘dingen die het meest tastbaar zijn’, terwijl ‘dieper liggende’ 
zaken veronachtzaamd werden. Kees vreesde dan ook, zo klonk het drei-
gend, ‘dat het tenslotte zal blijken, en dat u het – maar dan te laat – zult 
erkennen dat de verandering in de regeling van hun opvoeding en on-
derwijs in het geheel geen verbetering zal zijn’. 286

 Tine Lambert was woedend. Zij had zich als eindverantwoordelijke 
voor de kleuters de laatste maanden juist zo voor Margriet ingespannen, 
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schreef ze aan Kees. De prinses was dankzij de bijzondere aandacht die 
aan haar besteed was het laatste halfjaar juist ‘ontzettend in haar voor-
deel’ veranderd, vond ze. Dat Tine samen met Schermerhorn de laatste 
jaren bovendien alles in het werk gesteld had om van De Werkplaats een 
‘normale’ school te maken, met vaste regels, meer hiërarchie en regulie-
re controle op resultaten, schreef ze niet aan Kees. Ze beperkte zich tot 
datgene waar zij het met hem over eens kon zijn: dat dit besluit van de 
koningin ‘zeer unfair’ was. ‘Zij heeft nooit de moeite genomen met ons 
te overleggen,’ klaagde ze. ‘Zij weet niets van de lijn, die wij bezig waren 
te volgen.’287

 Maar er stond nog iets op het spel: de afdeling voor slechtziende kin-
deren. Terwijl Kees zijn gemeenschapsideaal de laatste jaren in zijn ei-
gen handen had zien verdampen, had Juliana’s enthousiasme voor de 
plannen met slechtzienden hem nieuwe moed gegeven. Tine had zich 
veel moeite getroost om de kleuterafdeling op te zetten. Aller ogen wa-
ren op het slechtziende prinsesje gericht, en dus ook op de school die 
haar zou opleiden. Met de koninklijke pupil was groot prestige gemoeid. 
Het blindeninstituut in Zeist had in de winter van 1950 nog ‘gehaast’ een 
afdeling voor zwakziende kinderen geopend, ‘mede in de verwachting 
dat prinses M. daar eventueel zou kunnen worden opgevoed’.288

 Tine was naar Amerika gereisd, had gesprekken gevoerd met minis-
ters, medisch specialisten en psychologen en had met hulp van Scher-
merhorn in Den Haag fondsen voor de afdeling bij elkaar gesprokkeld. 
Onder haar strakke leiding was niets aan het toeval overgelaten. Maar 
liefst tien zwaargewichten, onder wie Schermerhorn, Arendsen Hein, 
professor Rümke en professor Weve, hadden zich met de kleinste details 
van de slechtziendenafdeling bemoeid. Zij hadden zich bijvoorbeeld ge-
bogen over de vraag of ‘geel op groen’ voor slechtzienden wel ‘de meest 
nuttige kleurencombinatie’ was. Dit moest nog ‘uitgedokterd’ worden.289   

Bij de selectie van kinderen die bij Marijke in de klas zouden komen, 
werd ook niets aan het toeval overgelaten. Over de vraag of een zekere 
‘Keesje B.’ bij haar in de klas mocht komen, werden meerdere vergade-
ringen gewijd. Een ‘paedagogisch rapport’ had namelijk gemeld dat dit 
kind ‘voldoende’ zag, terwijl het volgens professor Weve ‘praktisch blind’ 
was.290

 Iedereen had klaargestaan om prinses Marijke vanaf september 1951 
in de gloednieuwe afdeling van de kindergemeenschap op te nemen. 
Maar Juliana leek zich van de gedane moeite niet bewust. ‘Of Marij-
ke nog op de wp zal komen,’ schreef ze haast terloops in haar brief aan 
Kees, drie weken voor het begin van het nieuwe schooljaar, ‘weten we 
niet. Nu is zij volgens mij nog niet rijp voor het schoolleven met ande-
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re kleintjes, geheel gelukkig op haar eentje of met enkele vriendjes.’ Het 
besluit of Marijke uiteindelijk naar De Werkplaats zou komen, hing vol-
gens Juliana af ‘van allerlei factoren’. Maar de opmerking, aan het slot 
van haar brief, dat zij ‘altijd met warmte, weemoed en dankbaarheid’ aan 
De Werkplaats zou ‘blijven denken’, deed het ergste al vrezen.291 Prinses 
Marijke zou de speciale afdeling die met veel kosten en moeite voor haar 
was neergezet, inderdaad nooit bezoeken.

‘Boven’

In het besluit om alle prinsessen van school te halen, werd achteraf de 
hand van Bernhard vermoed. Juliana was vooruitstrevend, hij eerder 
conservatief. De Werkplaats zou toch al nooit zijn keus geweest zijn, 
noch die van zijn moeder Armgard.292 Tegen zijn biograaf Alden Hatch 
verklaarde Bernhard later dat hij inderdaad degene was die op een test 
had aangedrongen. Uit de resultaten daarvan had hij geconcludeerd dat 
verandering ‘van onderwijsrichting’ voor zijn dochters noodzakelijk 
was.293 Ook Fasseur beschrijft het verlaten van De Werkplaats als een in-
greep van Bernhard. Juliana zou het vertrek van haar dochters bij Kees 
Boeke als een moeilijk verteerbaar ‘faillissement van haar onderwijspoli-
tiek’ beschouwd hebben.294

 Maar in haar brieven aan Kees wekte Juliana niet de indruk dat zij 
door haar man tot het nemen van een besluit gedwongen was. Van een 
‘test’ van Beatrix en Margriet was ook geen sprake, in haar brief refe-
reerde Juliana alleen aan een test van Irene. Het was volgens Juliana 
Beatrix zelf die van De Werkplaats af wilde. Haar persoonlijkheid was 
er in een ‘knoop’ terechtgekomen. Bij Irene waren het slechte toetsresul-
taten die de doorslag gaven en in het geval van Margriet noemde Juliana 
het karakter van het kind, dat volgens haar niet aansloot bij de school, als 
reden. Er ‘klikte’ iets niet tussen haar dochters en De Werkplaats, con-
cludeerde ze. De koningin was zélf van mening veranderd, schreef ze 
ook. Ze was ‘critischer’ geworden ‘op de uitwerking’ van onderwijsver-
nieuwing. Niets wijst erop dat haar door Bernhard iets werd opgedron-
gen. Het was volgens Kees ook juist Bernhard die tijdens het gesprek 
over Beatrix in maart 1951 gezegd had dat Irene en Margriet wél eind-
examen zouden doen op De Werkplaats.
 Onder invloed van Hofmans en de ‘Baarnse kring’ smeulde in de zo-
mer van 1951 op Soestdijk een conflict tussen Bernhard en Juliana dat 
het paleis in twee kampen verdeelde. Maar niets wijst erop dat Juliana en 
Bernhard het over het van school af halen van hun dochters oneens wa-
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ren en dat het een overwinning was van de ‘conservatieve’ Bernhard op 
een door Hofmans beïnvloede, ‘progressieve’ Juliana. Indeling van Kees 
in dat ‘progressieve’ kamp van Greet Hofmans stuit op meer bezwaren. 
 Hofmans kreeg haar instructies van ‘boven’, zoals zij de goddelijke 
autoriteit noemde, die haar van alles influisterde. Kees daarentegen be-
schouwde de dagelijkse praktijk als norm. Absolute uitspraken wilde hij 
liefst vermijden. Als Kees al een hogere doctrine had, dan schreef die 
voor dat er geen hogere doctrine moest zijn. Al naargelang de omstan-
digheden moest (in overleg!) steeds naar nieuwe oplossingen gezocht 
worden.
 Hofmans ging juist uit van een ‘Hogere Leiding’.295 Dat maakte haar 
veel geschikter voor de hofomgeving dan Kees. Hij was weliswaar ij-
del genoeg om zich in de koninklijke aandacht te wentelen, uiteinde-
lijk strookte zijn pragmatische, egalitaire visie op de samenleving niet 
met het monarchale eenrichtingsverkeer waar Juliana en Bernhard aan 
gewend waren. De gedachte van Kees dat mensen het op aarde met el-
kaar moesten zien te rooien op basis van onderlinge afspraken, stond 
haaks op het principe waarmee Juliana grootgebracht was: dat het ‘hoge-
re’ uiteindelijk alles bepaalde. Ook Bernhard, opgegroeid in een Duitse 
rangen-en-standenmaatschappij, was gewend om naar ‘boven’ te kijken. 
Hofmans’ visie dat een opperwezen (via haar of de koningin) vertelde 
wat er op aarde moest gebeuren, sloot daarbij goed aan. Bernhard, Juli-
ana en Hofmans hadden dus meer met elkaar gemeen dan de ‘paleisoor-
log’ waarin zij samen verstrikt raakten, deed vermoeden. In ieder geval 
meer dan met Kees, die in weerwil van zijn idealisme toch meer op de 
aarde dan op de hemel gericht was. De oude sfeer van vrees voor het ho-
gere probeerde hij met zijn kindergemeenschap nu juist te bestrijden.
 Bernhard had Kees nooit erg serieus genomen. Tegenover Hatch om-
schreef hij hem als een ‘vriendelijke, zachtzinnige anarchist met de goe-
dige blauwe ogen van een idealistische dromer’.296 Van Greet Hofmans 
daarentegen was hij in eerste instantie diep onder de indruk. Pas later 
ging hij haar wantrouwen. Juliana en Bernhard deelden samen ook de 
bewondering voor de schrijver George Adamski, een ex-broodjesverko-
per uit Californië, die beweerde dat hij in 1953 in Arizona een scho-
tellanding had bijgewoond, waarna hij via ‘gedachtenoverbrenging’ ge-
sproken zou hebben met een lid van de bemanning van de planeet Ve-
nus.297

 Als in de zomer van 1951 op het paleis sprake was van ‘kampen’, dan 
had Kees zijn eigen kamp. Als het ging om de opvoeding van Marijke, 
waren hij en Hofmans eerder concurrenten dan bondgenoten. Prinses 
Marijke was voor Hofmans de sleutel tot Soestdijk. Het team dat in Bilt-
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hoven door Tine Lambert verzameld werd om haar op te leiden, moet zij 
dus wel met enige argwaan bekeken hebben. Tussen haar aanpak en die 
van De Werkplaats bestond ook een fundamenteel verschil. De Werk-
plaats vertrouwde op wetenschappelijke expertise, Hofmans ontving 
haar wijsheid van ‘boven’.
 In de loop van 1949 had Hofmans zich volledig op het prinsesje ge-
stort. ‘Zou ze gaan zingen?!!! Wat zou dat zijn!’ noteerde ze tijdens haar 
observaties van peuter Marijke.298 Ze meende dat het prinsesje beter 
geen gevogelte kon eten vanwege de ‘trillingsopwekking’ die dit bij haar 
teweeg zou brengen en in het voorjaar van 1949 waagde zij zich zelfs aan 
de voorspelling dat Marijke ‘ontvankelijk’ aan het worden was voor de 
‘staat van evenwichtig zien’.299

 De regering beschouwde Kees en Greet Hofmans ook niet als leden 
van hetzelfde ‘kamp’. In de loop van 1950 nam de kritiek op Hofmans 
toe, wat onder andere resulteerde in een onderzoek van politie en justi-
tie naar haar genezingspraktijken.300 Juliana sprak schande van dit on-
derzoek, waarin een ‘Grootheid’ in haar ogen ‘door kleine, menselijke 
maat’ gemeten werd.301 Op 9 juli 1951, een dag voordat Juliana aan Kees 
meldde dat zij ook Irene van school haalde, besprak het kabinet de zor-
gen over de ‘vredesbijeenkomst’ die Juliana diezelfde maand samen met 
Hofmans op Het Oude Loo georganiseerd had. ‘Komt dit congres in 
geen enkel opzicht op het terrein van de politiek?’ vroegen ministers 
zich bezorgd af. Minister D. U. Stikker nam de kwestie ‘zwaar op’. Rut-
ten was uitgenodigd voor de vredesconferentie, maar ging er niet naar-
toe.302 Maar tijdens diezelfde ministerraad meldde Rutten wel dat hij de 
koningin geadviseerd had ‘om prinses Marijke zo spoedig mogelijk on-
der andere kinderen te brengen en wel op de school van Kees Boeke’.303

 Hofmans en Kees werden door het kabinet dus niet als ‘één pot nat’ 
beschouwd. Integendeel, terwijl de zorgen over de invloed van Hofmans 
op Juliana toenamen, zag Rutten prinses Marijke graag ‘zo spoedig mo-
gelijk’ naar De Werkplaats vertrekken. Tine Lambert en Schermerhorn 
hadden voor de opzet van de slechtziendenafdeling regelmatig overleg 
gevoerd met Den Haag en de betrokkenheid van experts zoals Weve304 
moet daar wel enig vertrouwen gewekt hebben. Dit blijkt ook uit de 
ruimhartige financiering die voor het nieuwe gebouw verstrekt werd.
 Over de ‘verschillende factoren’ die Juliana er desondanks toe brach-
ten om Marijke niet naar De Werkplaats te sturen, is verder niets be-
kend. In de vergadernotulen van De Werkplaats wordt over het afha-
ken van de jongste prinses vreemd genoeg niets vermeld. De afdeling 
was tenslotte speciaal voor haar gebouwd. Maar als de koningin zich in 
haar besluit om Marijke thuis te houden al door iemand heeft laten beïn-
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vloeden, lijkt het eerder ‘Grootheid’ Hofmans geweest te zijn dan prins 
Bernhard. Hij was in het najaar van 1951 vaker niet dan wel op Soestdijk 
en zijn moeder beklaagde zich juist in die periode over het feit dat ‘Ehr-
geizige Elemente’ in het paleis de macht gegrepen hadden.305


