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8. Agnus Dei

Activa en passiva

Voor Kees was het vertrek van de prinsessen de genadeklap. Voor Tine 
Lambert was het vooral een teken dat zij nog niet genoeg gedaan had. 
Had zij niet al veel vaker gezegd dat er strakkere didactische leiding 
moest komen? Dat leerniveaus niet allemaal met elkaar vermengd moes-
ten worden? Waar voor Kees het boek gesloten werd, begon voor Tine 
een nieuw hoofdstuk. Halve maatregelen waren niet langer voldoende. 
De Werkplaats moest echt veranderen.
 Nu Kees ook de koningin niet meer aan zijn zijde had, was zijn rol 
op De Werkplaats uitgespeeld. Hij voelde zich futloos en neerslachtig. 
Maar zoals wel vaker in zijn leven, putte hij uit zijn rol van slachtoffer 
ook kracht. Toen hem in oktober 1951 tijdens een radioprogramma naar 
zijn favoriete muziekstuk gevraagd werd, antwoordde hij dat het ‘Agnus 
Dei’ uit de Hohe Messe van Bach hem toch wel ‘bijzonder lief ’ was. Het 
moment, zo legde hij uit, waarop na het uitbundige hosanna aan het eind 
van het ‘Sanctus’ het ‘verstilde wederwoord’ kwam van het ‘lijdzame 
lam Gods’, dat de zonden der wereld droeg, en de ‘geduldig gedragen 
smart’, die daarna het gebed om vrede liet opstijgen. De ‘uiteindelijke 
overwinning van de harmonie’, analyseerde Kees, werd geboren uit ‘het 
onuitsprekelijke lijden en de volledige overgave’ van het Agnus Dei.1

 Maar van ‘volledige overgave’ was dat najaar van 1951 in zijn geval 
nog altijd geen sprake. Leed en veerkracht waren voor Kees communice-
rende vaten – net zoals in de Hohe Messe. De boekhoudkundige precisie 
waarmee hij in november op een stuk papier zijn ‘levensbalans’ opstelde, 
wijst er niet op dat hij de handdoek in de ring ging gooien. ‘Ben ik sol-
vent of ga ik over de kop?’ noteerde hij erboven. Onder het kopje ‘activa’ 
schreef hij alles op waar hij blij mee was: zijn ‘positieve overtuiging aan-
gaande het leven, de mens de mensheid’, de bescherming en steun van 
‘de onzichtbare’, de ‘rijkdom’ van degenen die hij liefhad en de steun 
van medewerkers op De Werkplaats.
 De ‘passiva’ die hij daaronder noteerde, besloegen een langere lijst. 
‘Door speciale omstandigheden’, noteerde hij, waren zij ‘de laatste tijd 
zeer toegenomen’, waardoor zelfs het ‘gevaar van een krach’ was ont-
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staan. Hij noemde eerst een aantal persoonlijke zaken, zoals ‘verslapping 
van geestelijk leven, geloofsleven, gebed’, waardoor sprake was van ‘te 
weinig geven naar buiten’ en ‘te veel egocentriciteit’. En vervolgens alles 
wat er op De Werkplaats in zijn ogen fout was gegaan: ‘Toename van het 
aantal kinderen en daardoor het aanvaarden van subsidie’, de ‘vorming 
van de stichting en zijn bestuur’, de ‘toenemende onverschilligheid van 
medewerkers’ en het willen opleggen van ‘geweld en drang’.
 De mogelijke oplossingen die Kees bedacht – op nogal omslachti-
ge wijze genummerd – waren wanhopige pogingen om weer vat te krij-
gen op de school die hem overduidelijk uit handen geglipt was. ‘Bewust 
trachten meer en beter te dienen,’ noteerde hij bijvoorbeeld. Kees moest 
van zichzelf ‘trachten alle kinderen zo snel mogelijk te leren kennen’, 
‘eigen aantekeningen verzamelen over ieder kind’, ‘bezoeken aan alle 
medewerkers’ afleggen en een avond met iedere mentor praten, waarbij 
hij tussen haakjes toevoegde: ‘documenten meenemen’.2 
 Tine Lambert en Willem Schermerhorn versnelden intussen hun po-
gingen om van De Werkplaats het bolwerk van onderwijsvernieuwing 
te maken dat zij steeds voor ogen gehad hadden. Vooruitstrevend, maar 
binnen de grenzen van het bestuurlijk haalbare. De belofte van het stich-
tingsbestuur dat met officiële medewerkerssalarissen voortaan ‘de bes-
te leerkrachten’ aangetrokken zouden worden, werd begin 1951 gestand 
gedaan toen dichteres Ida Gerhardt medewerkster klassieke talen werd. 
Later zou zij de gymnasiumafdeling gaan leiden. In december van dat-
zelfde jaar werd geconstateerd dat de kinderen ‘zeker veel harder’ werk-
ten dan het jaar daarvoor.3 Van de minister werd bovendien goedkeuring 
verkregen om op basis van de Werkplaatsproeven het ‘drie jarig hbs di-
ploma’ af te geven.4

 Kees’ enige troef waren nog de medewerkers, die zich beklaagden 
over verloochening van oude principes. Al geloofden zelfs degenen die 
De Werkplaats mede hadden opgericht niet meer in ‘sociocratie’, toch 
bleef het idee dat men zichzelf kon besturen, aantrekkelijk. Medewer-
ker Sjoerd onttrok zich volgens Tine bijvoorbeeld ‘op alle manieren’ aan 
‘samenwerking’ met de leiding. Hij ‘pioniert op eigen houtje maar wat 
rond’, klaagde ze.5 Tine regeerde met ijzeren vuist. De medewerkers 
die haar leiderschap niet aanvaardden, zo werd tijdens een vergadering 
eind 1951 nog eens onderstreept, hielden geen rekening met het feit dat 
zij ‘niet alleen namens het bestuur, maar ook namens het Departement 
op deze plaats zit’.6 Wie niet met Tine was, was tegen haar. Hoewel zij 
zo veel gedaan kreeg, voelde ze altijd de impliciete afkeuring van Kees, 
die zich – al dan niet openlijk – op de oude zeden en gebruiken beriep 
zonder dat hij daarvan de organisatorische implicaties hoefde te dragen. 
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Waar Kees minzaam door de gangen schreed, beende Tine van het ene 
naar het andere lokaal om iedereen te wijzen op de met haar gemaakte 
‘afspraken’.

Afscheid

Op 13 oktober 1952 belegde Tine Lambert een vergadering met de lei-
ding en het bestuur waarin ze eens en voor altijd duidelijkheid wilde. Er 
moest een ondubbelzinnige uitspraak komen over de vraag wie op De 
Werkplaats de baas was. Kees bleef volhouden dat de medewerkers over 
alles moesten meebeslissen. Het was van ‘essentieel belang’, zei hij, dat 
alle gezag voortkwam uit ‘onderling overleg’. Schermerhorn was er, net 
als Tine, van overtuigd dat zonder een of andere vorm van gezag ‘iedere 
doelbewuste opbouw’ zou mislukken. Kees zag dat hij de strijd verloren 
had. Heinrich von der Dunk en Hein Herbers, zijn medewerkers van het 
eerste uur, keken hem glazig aan. Zij geloofden inmiddels ook niet meer 
dat ‘overleg’ De Werkplaats verder zou helpen. Schermerhorn en Tine 
stonden lijnrecht tegenover hem, en Jet Rümke keek weliswaar nog altijd 
tegen Kees op, maar kon hem ook niet meer helpen. 
 Of Kees zijn interventie die middag vooraf gepland had, is niet dui-
delijk, maar in ieder geval deed hij iets waarmee hij iedereen – en Tine in 
het bijzonder – verraste. Hij kondigde plotseling zijn vertrek aan. Ande-
ren zouden het toch ooit van hem moeten overnemen, dus kon het maar 
beter nu gebeuren. Het werk zonder hem zou ‘anders’ worden, zei hij, 
maar ‘dat moet ook zo’. 7

 Zo makkelijk ging dat niet. Tine was ‘absoluut’ niet bereid om de alge-
mene leiding in haar eentje op zich te nemen, zei ze. Kees en zij hadden 
hun functie ‘tezamen aanvaard’ en zolang er geen ‘veilige haven in zicht’ 
was, konden zij ‘geen van beiden het schip verlaten’. Kees kon geen kant 
op. Als Tine ook uit de leiding stapte, zou het afgelopen zijn met De 
Werkplaats. Ruzie maken kon Kees niet. Slachtoffer zijn kon hij wel. 
Maar dat werd hem door Tine niet gegund. Kees’ poging om gekrenkt 
de aftocht te blazen – en nadien de lof te incasseren die hem als lijdzaam 
‘lam Gods’ ten deel zou vallen – werd in de kiem gesmoord. Tine zou 
Kees pas toestaan om De Werkplaats te verlaten als de veranderingen 
die zij noodzakelijk vond, met zijn zegen waren doorgevoerd. Niet alleen 
moest Kees toestaan dat zijn idealen overboord gegooid werden, Tine 
dwong hem om haar daarbij ook te helpen.
 In de maanden daarna kwam het niet meer tot harde botsingen. Tij-
dens discussies hield Kees zich voortaan gedeisd. Toen Tine vijf maan-
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den later het ‘individualisatie probleem’ aankaartte, waren vooral Scher-
merhorn, Arendsen Hein en Hein Herbers aan het woord. Volgens Tine 
was een ‘zekere groepsvorming’ op basis van kennisniveaus onvermijde-
lijk. Schermerhorn viel haar bij: niet alle kinderen konden dezelfde leer-
stof aan. Er was behoefte aan ‘duidelijke leiding’ en het mocht niet meer 
gebeuren dat jaren ‘totaal werden verklungeld’. Hoewel Kees’ ideaal op 
het spel stond, meed hij het gevecht. Hij besloot met te zeggen dat, hoe-
wel hij ‘zoveel mogelijk gelegenheid’ wilde geven voor individueel werk, 
het toch ‘slechts om graduele verschillen van mening’ ging.8

 Op 16 juni 1953 was het zover. In het oude gebouw waar Kees 24 jaar 
eerder begonnen was, werden alle medewerkers bij elkaar geroepen. Zijn 
werk, zei Kees, had altijd een ‘sterk persoonlijk karakter’ gehad. Maar 
de school moest ook zonder hem verder kunnen. Tine was bereid om 
zijn opvolger te worden. Maar alleen op voorwaarde dat ‘alle medewer-
kers achter haar staan en ten volle bereid zijn mee te werken’.9 Betty nam 
ook het woord. Zij riep de medewerkers op om een ‘nieuwe eenheid’ te 
vormen, zodat ‘aan de wens van Kees’ kon worden voldaan om het werk 
aan Tine ‘en alle medewerkers gezamenlijk’ over te dragen. Het zou ‘on-
doenlijk zijn’, zo staat in de notulen van de medewerkersvergadering, 
‘op deze plaats in woorden weer te geven wat ons medewerkers op dit 
historische ogenblik in het bestaan van de wp bezielde’. Het ‘aanbod’ 
van Tine om de leiding van Kees over te nemen werd ‘dankbaar’ aan-
vaard en de medewerkers beloofden plechtig om haar de steun die zij 
verlangde, ‘zo goed mogelijk’ te bieden.10

Naar Libanon

Op 25 september 1954, zijn zeventigste verjaardag, werd Kees tijdens 
een officieel afscheid overstelpt met lofuitingen. Ministers en andere 
hoogwaardigheidsbekleders kwamen naar De Werkplaats om hun eer-
bied te betuigen aan het werk dat hij en Betty verricht hadden. De ko-
ningin, hoewel zelf niet aanwezig, verraste Kees met de onderscheiding 
van ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat Kees het lintje 
aannam, leidde bij sommige medewerkers tot verbazing. 11

 Volgens zijn dochter Candia vond Kees de ceremonie deprimerend. 
De stoet van prominenten die hem uitzwaaide, doordrong hem van de 
notie dat zijn missie om macht en status uit te schakelen mislukt was. 
Al sprak uit het gedicht dat Ida Gerhardt speciaal voor de gelegenheid 
maakte, dan toch het tegendeel:
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Zeventig jaar. We zien je aan. –
Wie van ons, die hier samen staan
Zal mogen zaaien op dit veld?
De daad van wie zichzelf niet telt
kiemt, sterker dan het sterkst geweld.
De maaiers gaan, de zaaiers gaan.
Duizendvoud wast de liefde aan.12

Kees had het hoofd nog niet in de schoot gelegd. Hij had een nieuw plan. 
In de loop van 1953 was bij hem het idee gerijpt om elders in de wereld 
een internationale kindergemeenschap te beginnen. Met weemoed had-
den Betty en hij vaak terug gedacht aan Libanon, waar ze vlak na hun 
huwelijk in 1912 zo gelukkig geweest waren. Ze verlangden ernaar om 
terug te gaan.
 In het voorjaar van 1954 had Kees het plan op papier gezet voor een 
‘Comprehensive Children’s Center for arab refugee children in Leba-
non’. Willem Schermerhorn, die zich na alles wat er gebeurd was, aan 
Kees verplicht voelde, wilde hem graag helpen. Samen met bankdirec-
teur en advocaat Nicolaas Kappeyne van de Coppello trad hij toe tot het 
bestuur van de Werkplaats International Children’s Community (wicc), 
die het plan in mei 1954 lanceerde. Kappeyne had Kees verzekerd dat ‘er 
veel geld beschikbaar was voor dit soort foundations’,13 en mede via hem 
en Schermerhorn werd het plan onder de aandacht gebracht van Unicef 
en Unesco.
 Voor iemand die de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels ruim ge-
passeerd was, was emigreren naar Libanon evenwel een avontuurlijke 
stap. Na de Eerste Wereldoorlog was het land een mandaatgebied van 
Frankrijk geworden en na de Tweede Wereldoorlog was de onafhanke-
lijkheid uitgeroepen. De hoofdstad Beiroet was inmiddels een verwes-
terde verzamelplaats van intellectuelen en rijke Arabieren geworden, 
maar het land was een explosieve smeltkroes gebleven van diverse chris-
tenen, Grieks-orthodoxen en moslims waar nog feodale verhoudingen 
heersten. De opkomst van de pan-Arabische gedachte had de onder-
linge etnisch-religieuze tegenstellingen vergroot. De spanningen had-
den in mei 1948 het kookpunt bereikt, toen enkele tientallen kilometers 
verderop de joodse staat Israël was uitgeroepen. Libanon had zich toen 
aangesloten bij de verenigde Arabische legers, die probeerden om Pales-
tina te heroveren. Dat mislukte, waarna 14.000 joden Libanon verlieten 
en meer dan 120.000 Palestijnse vluchtelingen erheen trokken. Veel van 
hen verbleven sindsdien in vluchtelingenkampen.14

 Voor de kinderen in die kampen wilde Kees zijn International Child-
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ren’s Community openstellen. Slechts enkele jaren na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog lag hulp aan de door de joden verdreven Palestij-
nen niet voor de hand. De joodse onafhankelijkheidsverklaring die op 14 
mei 1948 door David Ben-Goerion was voorgelezen, was in het Amster-
damse Concertgebouw groots gevierd. Onder ‘daverend applaus’ had 
een stoet kinderen Israëlische vlaggen naar binnen gedragen. ‘Het volk 
van Israël leeft,’ luidde de kop van het Nieuw Israëlietisch Weekblad over 
de hele voorpagina.15 Sinds de genocide die had plaatsgevonden waren 
er maar weinig Nederlanders die de joden hun eigen staat niet gunden. 
Zeker in kringen van ex-verzetsmensen was het enthousiasme over de 
nieuwe staat Israël groot. ‘Ik kan mij niet herinneren dat iemand erte-
gen was’, zegt Philip Rümke. De aandacht voor het lot van de Palestij-
nen was gering, al was Willy Westerweel, de weduwe van Joop, al snel ui-
terst kritisch over de wijze waarop met de rechten van Palestijnen werd 
omgegaan.16 Maar in veler ogen was Israël de nieuwe wereld waar na alle 
ellende eindelijk recht gedaan zou worden. Kees was voor zover bekend 
niet tegen de vorming van een joodse staat, maar gezien zijn geloof in 
broederschap tussen alle rassen en volken, zal het exclusieve etnisch-re-
ligieuze karakter ervan hem niet zeer enthousiast gemaakt hebben. Hoe 
dan ook ging zijn aandacht, zoals altijd, uit naar de lijdende partij. En in 
dit geval waren dat de Palestijnen.
 ‘At first a small group of children [...] will be formed,’ schreef hij in 
zijn plan voor zijn vluchtelingenschool. ‘Such a beginning will help to-
wards developing a family spirit.’ Bij de training van de kinderen zou de 
nadruk liggen op handwerk, de kinderen zouden helpen met het bouwen 
van huizen, meubels en kleding maken en voedsel produceren, zodat 
‘verantwoordelijkheidsbesef voor de gemeenschap’ zou ontstaan.17

 In april 1954 vertrok Kees naar Beiroet om de mogelijkheden voor 
zijn Children’s Community te onderzoeken. Het weerzien was ontnuch-
terend. De ‘droomwereld’ van veertig jaar geleden, zo schreef hij aan 
Betty, was ‘weggevaagd door een koude, moderne werkelijkheid’. Bei-
roet zoals Kees het kende, was er niet meer. ‘Het is eenvoudig weg. Het 
oosten is weg. Alles wat ons toen het meeste trof, bestaat niet meer. Geen 
kamelen, muilezels, ezels, geen oosterse winkeltjes en stoffige straatjes, 
[...] geen gesluierde vrouwen en ga zo maar door.’ Kees trof in plaats 
daarvan een ‘westerse’ stad aan ‘met onnoemelijk veel auto’s, grote Ame-
rikaanse sleeën van wagens, hoge westerse gebouwen, verkeersagenten, 
reclame’s, Coca Cola, Esso.’ In Brummana bezocht hij de Boys High 
School waar hij met Betty gewoond had. ‘Ja daar stonden wel onze stoe-
len, onze tafel, het sideboard [...] daar was wel onze grote diepe sofa, 
maar ’t zei allemaal niet veel. De tijd van toen was er niet meer.’18
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 Maar voor weemoed had Kees geen tijd. Zijn agenda stond vol met af-
spraken. In Ras el Metn werd hij ontvangen door niemand minder dan 
mevrouw Chamoun, de echtgenote van de Libanese president Camille 
Chamoun. Deze in 1952 gekozen, in Frankrijk opgeleide, maronitische 
christen stond voor de taak om naast de diverse etnische ‘clans’, de mos-
lims die streefden naar de vorming van een groot Arabisch rijk in toom 
te houden. Vlak voordat Chamoun aantrad, had in Egypte de revolutio-
naire leider Nasser de macht gegrepen, die het pan-Arabische vuur aan-
wakkerde. Chamoun reed rond in een Rolls-Royce met een machinege-
weer op de achterbank.19

 Of Kees zich realiseerde in wat voor een kruitvat hij zich in Libanon 
ging storten, is de vraag. Hij vond mevrouw Chamoun ‘een heel merk-
waardige vrouw’, maar was blij met het warme onthaal dat zij hem gaf. 
Ze verzekerde hem dat hij voor zijn plan ‘werkelijk steun’ kon verwach-
ten van de Libanese regering en bood hem zelfs land aan in de buurt van 
Beiroet.20

 In juli reisde Kees opnieuw af naar Libanon, dit keer naar het plaats-
je Ba’aklin ten zuiden van Beiroet. Hij had daar een terrein op het oog 
dat eigendom was van de anglicaanse zending. Dit dorp was in 1860 het 
‘centrum’ geweest van een massamoord door druzen (moslims) op chris-
tenen, zo berichtte hij aan Schermerhorn. Als bestuurslid werd de voor-
malige premier door Kees nauwgezet van alles op de hoogte gehouden. 
Of de ex-premier ook fiducie had in zijn plannen, is echter de vraag. 
Nadat hij Kees als leider van De Werkplaats aan de kant geschoven had, 
was Schermerhorn blij dat hij nog iets voor hem kon betekenen. Die op-
luchting overstemde waarschijnlijk zijn scepsis. Want erg hoopvol stem-
den de berichten uit Libanon niet. Op het terrein in Ba’aklin, zo schreef 
Kees in de zomer van 1954 aan Schermerhorn, waren weliswaar ‘100 ap-
pelbomen’ geplant, het lag er vol met stenen en door de waterschaarste 
leek het bedrijven van land- en tuinbouw problematisch, al was het feit 
dat een zekere familie Hadad die op het terrein woonde, ‘ten volle be-
reid’ was ‘om mee te werken’ een lichtpuntje. Al snel deed zich een nieu-
we mogelijkheid voor: in Brummana was vlak bij de Boys High School 
het grote huis Fleisch vrijgekomen. Kees had goede hoop dat de Friends 
Service Council in Londen dit huis zonder huur zou willen afstaan. Hij 
hoopte dan ook dat dit nieuwe plan Schermerhorns ‘instemming’ kon 
krijgen.21 Schermerhorn had geen enkele reden om Kees die niet te ge-
ven en moedigde hem aan om vooral op de ingeslagen weg voort te gaan. 
Dat gold ook voor Kappeyne van de Coppello, die Kees in augustus har-
telijk feliciteerde met het feit dat hij ‘een nieuw schoolgebouw’ gevon-
den had. Een week later meldde hij aan Kees dat hij de eerste schenking 
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voor de Foundation had binnengekregen: dr. De Lange uit Hilversum 
had tien gulden gestort. Kees begrootte de totale kosten van zijn school 
op 184.000 dollar.22 Over de financiën maakte hij zich wel zorgen, be-
kende hij twee weken later aan Schermerhorn. Een gedrukte circulaire 
had ‘praktisch geen resultaat gehad’, dus hij hoopte maar dat Unicef zijn 
plan zou steunen.23

 Hoewel nog veel onzeker was, vertrokken Kees en Betty op 21 januari 
1955 naar Brummana met het doel zich daar definitief te vestigen. Twee 
van hun dochters, Maja en de pas gescheiden Candia, en haar zesjarige 
zoontje Peter, reisden met hen mee. Op een stampvol perron werden ze 
in Utrecht door familie, werkers en medewerkers uitgezwaaid.
 Maar in Brummana wachtte een teleurstelling. Kees en Betty kon-
den toch niet in het huis Fleisch terecht. Bij aankomst, zo schreven ze 
later wat cryptisch in een brief aan De Werkplaats, bleek ‘wonen en wer-
ken’ daar toch niet mogelijk.24 Ze konden er wel tijdelijk verblijven, maar 
voor hun school moesten ze op zoek naar een andere plek. Vanaf febru-
ari 1955 noemde Kees aan Schermerhorn steeds andere vestigingsplaat-
sen. In maart 1955 viel zijn oog op een oud klooster te Douma. Hij twij-
felde aanvankelijk, maar besloot het aanbod van een comité dat daar een 
school wilde oprichten, toch te accepteren. Een andere mogelijkheid in 
een al bestaande scholengemeenschap in Suk el Gharb had hij na lang 
wikken en wegen afgewezen. Het was weliswaar een ‘verleidelijk aan-
bod’, schreef hij aan Schermerhorn, maar het nadeel was dat ‘letter-
lijk álle zaken’ daar ‘door de handen van de directeur’ gingen, waardoor 
Kees vreesde dat hij er niet zijn eigen ‘regime’ kon vestigen.25 Schermer-
horn begreep het volkomen, antwoordde hij aan Kees. Hij vond het heel 
verstandig dat hij zich uit het Douma-project had teruggetrokken. Maar 
Schermerhorn had de plaatsnamen door elkaar gehaald, want in de brief 
van Kees stond juist dat hij besloten had om wél naar Douma te gaan. 
Dat Schermerhorn zich niet zo verdiepte in de materie, gaf hij zelf toe. 
‘Ik zit nog met de narigheid,’ schreef hij in dezelfde brief, ‘dat ik niet 
weet waar dit plaatsje Douma eigenlijk ligt.’26

 De verwarring werd compleet toen in mei bij Schermerhorn weer een 
brief van Kees op de deurmat viel. ‘Wij zijn genoodzaakt geweest,’ stond 
hierin, ‘om onze plannen toch radicaal te wijzigen.’ Het Douma-project 
ging niet door. Personen die ‘iets heel anders’ wilden dan Kees en Betty 
hadden hun zin doorgedreven, zodat van een opzet ‘in onze geest en vol-
gens onze beginselen’ geen sprake kon zijn. Tijdens een gesprek met het 
Douma-comité was bovendien gebleken dat ‘men generlei égards voor 
ons persoonlijk had’.27 Candia verklaarde achteraf niet te begrijpen hoe 
haar bejaarde ouders hadden kunnen denken dat wonen en werken in 
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Douma mogelijk was. Het klooster was volgens haar niet meer dan een 
‘oude ruïne’ en het Douma-comité bestond uit geslepen Arabieren die 
bezig waren met politieke spelletjes. ‘Zij hadden de naam Cadbury ge-
hoord en dachten dat mijn ouders geld kwamen brengen.’28

 Maar gelukkig, zo schreef Kees in mei aan Schermerhorn, was men 
in Suk el Gharb nog altijd bereid om hem en Betty te ontvangen. Haas-
tig werd naar Beiroet getelefoneerd om de bagage, die naar Douma ge-
stuurd zou worden, vast te houden, waarna het hele gezelschap van twee 
bejaarden, twee jonge vrouwen en een zesjarig kind weer koers zette naar 
Suk el Gharb. Kees werd daar ‘opnieuw zeer getroffen’, schreef hij nog 
altijd optimistisch aan Schermerhorn, door de vele mogelijkheden om 
‘te werken voor datgene waarvoor wij werken willen’. In de herfst van 
1955 zouden Kees en Betty in Suk el Gharb beginnen om een zestigtal 
kinderen van ongeveer twaalf jaar oud op te leiden in ‘landbouw, hout-
bewerking, techniek en costuumnaaien’. Het zouden aanvankelijk voor-
al arme kinderen zijn, vermoedde Kees, omdat rijke ouders nu eenmaal 
vaak probeerden om hun kinderen ‘door een academische training heen 
te drukken’. Maar hij had goede hoop dat dit op termijn wel zou veran-
deren.29

Overspannen toestand

De Wereldkroniek, een tijdschrift dat berichtte over de internationale we-
reld van politiek, royalty en showbizz, had de kop al klaarliggen: ‘Kees 
Boeke in de Libanon aangekomen en meteen van start!’ Tienduizenden 
lezers zouden volgens hoofdredacteur M. C. Stok belangstelling hebben 
voor dit verhaal, want ‘alleen een ijzeren wil, gedragen door een groot 
idealisme’ kon zo’n onderneming tot een succes maken.30 Maar Stok was 
iets te voorbarig. Kees en Betty woonden namelijk nog maar net in Suk 
el Gharb toen Betty ernstig ziek werd. Zij raakte zo verzwakt dat het 
werk in Libanon al gestaakt moest worden voor het goed en wel begon-
nen was. Candia maakte in een zakagenda op 30 juli 1955 een aanteke-
ning van ‘Dad’s overspannen toestand & alle onzekerheden en mam’s 
ziekte’. Op 17 augustus noteerde ze: ‘mammy erg ziek geworden’, en op 
18 augustus: ‘mam dysenterie’.31 Langer blijven was medisch onverant-
woord. En Betty wilde terug. ‘Ze had ook heimwee naar haar kinderen 
en kleinkinderen,’ zegt Nel van Eeten-Jacobse, de oudste kleindochter 
van Kees en Betty.32

 Begin september 1955, een halfjaar nadat zij vertrokken waren, waren 
Kees en Betty weer terug in Nederland. Kees had niets meer, zelfs geen 
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huis. Naar Bilthoven kon hij niet terug. Vanwege de woningnood was 
vestiging daar inmiddels aan strenge regels gebonden. De aanblik van 
het Werkplaatsgebouw en de confrontatie met medewerkers was boven-
dien te pijnlijk. Het was niet alleen een school die Kees vaarwel gezegd 
had, het was een universum. Zíjn universum. Betty en hij vestigden zich 
in een eenvoudige nieuwbouwwoning te Abcoude.
 Een gebaar van Schermerhorn en Tine Lambert om Kees als ‘ad-
viserend lid’ tot het bestuur van De Werkplaats te laten toetreden, be-
antwoordde hij met een brief van zes kantjes waarin hij de zegeningen 
van de ‘sociocratische’ bestuursvorm nog eens uiteenzette. Alleen als in 
woord en daad het geloof beleden werd dat macht niet boven, maar in de 
mens zat, wilde hij het aanbod aannemen.33

 ‘Ik kan mij zoo begrijpen hoe moeilijk en verdrietig en teleurstellend 
het voor je was en is, alles,’ schreef zijn oudere zuster Anna aan hem. 
‘Maar,’ hield ze hem voor, ‘ouder worden, is loslaten.’34 Kees kon niet 
loslaten. In de rest van de wereld scheen men het ook nog altijd niet 
te begrijpen. De Koude Oorlog deelde de wereld in tweeën, de Sovjet-
Unie viel Hongarije binnen, Israël raakte in oorlog met Egypte. Overal 
werden scheidslijnen getrokken tussen rassen, klassen, ideologieën en 
religies. Nergens kreeg het ‘innerlijk licht’ de kans om te schijnen. De 
middelen om zijn ideaal uit te dragen raakten langzamerhand uitgeput. 
De tijd was zijn vijand. Hoe lang had hij nog? Maar wie weet, zo begon 
hij in de loop van 1956 te denken, was er toch nog een manier.
 Als de mensen niet wilden horen wat hij te zeggen had, moest hij het 
ze misschien maar laten zien.

Nieuw thuis

Richard Walsh, hoofd van de uitgeverij The John Day Company in New 
York, kreeg op 21 juni 1956 om halfdrie ’s middags bezoek van een ex-
schoolhoofd uit Nederland. Hij stelde zich voor als ‘Kees’. De man, ge-
kleed in pak maar zonder das, had een plan. Hij wilde een boek publi-
ceren dat een ‘aaneengesloten kijk’ bood op de plaats van de mens in 
het heelal. Aan de hand van afbeeldingen wilde hij zichtbaar maken hoe 
klein de mens, en hoe groot het universum is en tot waar de kennis van 
dit universum reikte.
 Walsh, echtgenoot en uitgever van bestsellerschrijfster Pearl S. Buck, 
die in 1938 de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen had, was niet de 
eerste de beste. Hij bestierde een van de meest gerenommeerde uitge-
vershuizen in New York. Maar van verlegenheid had de Hollander geen 
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last toen hij hij zijn kantoor binnenwandelde. De reeks afbeeldingen, zo 
vertelde hij enthousiast terwijl hij enkele tekeningen liet zien, moest be-
ginnen met de foto van een meisje dat van bovenaf gefotografeerd was. 
Het meisje zat in een ligstoel met een witte kat op haar schoot.35 Op de 
volgende afbeelding was zij weer te zien, maar dan van grotere afstand. 
Op de afbeelding daarna, vanuit nog hoger perspectief, was het meisje 
uit zicht verdwenen, alleen het u-vormige gebouw dat haar omringde 
was nog in beeld. Daarna werd dit gebouw een stip en werd de wijdere 
omgeving zichtbaar: landerijen, wegen en huisjes. Daarna zoomden de 
tekeningen steeds verder uit: van de plattegrond van een provincie, naar 
Nederland, naar Europa en daarna naar de aardbol. In zwarte vlakken 
met witte lijnen werden de baan van de aarde en van de maan aangeduid, 
daarna kwam de zon in beeld en de banen der planeten. Vervolgens ver-
scheen het gehele zonnestelsel, weergegeven als een klein wit stipje in 
een zwart vierkant. Daarna, ongeveer tien lichtjaren van de aarde ver-
wijderd, was de zon met het blote oog niet meer zichtbaar, wel diverse 
sterren, weergegeven door witte puntjes. Op een afstand van duizend 
lichtjaren kwam vervolgens het melkwegstelsel in beeld, met zijn dui-
zenden miljoenen sterren, weergegeven als witte vlekken met witte stip-
jes (‘sterrenhopen’) eromheen. Nog verder weg, op een afstand van vele 
tientallen miljoenen lichtjaren, werden met witte stipjes de diverse ster-
renstelsels verbeeld, om uiteindelijk te belanden bij ‘het einde van de 
wereld’, daar waar ‘wij niet verder kunnen en door de kromming van de 
ruimte alleen maar in deze ruimte zouden blijven ronddolen’.36

 Vervolgens werd de omgekeerde weg bewandeld: afdalen naar de we-
reld van het oneindig kleine. Daar kwam het beeld van het meisje in de 
stoel weer terug. Op een volgend plaatje was haar hand te zien, waar een 
mug op zat. De mug die bezig was bloed uit haar huid te zuigen, werd 
uitvergroot en vervolgens werd nog verder ingezoomd, zodat zichtbaar 
werd wat zich onder de huid bevond: huidcellen en bloedvaten. Vervol-
gens nog verder, zodat bacillen en bacteriën zichtbaar werden, om uit-
eindelijk, op de laatste afbeelding, te eindigen in een atoom.
 Walsh was onder de indruk. Maar hij twijfelde ook. Wie was de-
ze vreemde, enthousiaste oude man? Het idee om met een platenboek 
het hele universele spectrum van het ‘nu’ tot het oneindige, van klein 
tot groot, van de mens tot het heelal in beeld te brengen, sprak hem 
aan. Maar een boek met zoveel kleurplaten zou een dure aangelegenheid 
worden. Walsh durfde het niet aan, zo liet hij Kees op 11 juli per brief 
weten.37 Toch liet het idee hem in de dagen daarna niet los. De plaat-
jes die vanaf de aarde in- en uitzoomden bleven door zijn hoofd spoken. 
Kon het plan eventueel niet in een goedkopere versie, met minder kleur, 
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gerealiseerd worden? schreef hij tien dagen later aan Kees.38 Als kleur 
het probleem was, haastte die zich te antwoorden, dan kon hij de afbeel-
dingen wel grotendeels in zwart-wit maken. Walsh liet zich overtuigen 
en eind augustus schreef hij aan Kees dat hij het boek toch wilde uitge-
ven.39

 Kees ging meteen aan de slag. Het idee was niet nieuw. Hij was er ja-
ren eerder al mee bezig geweest, toen hij op De Werkplaats probeerde 
om de werkers gevoel voor schaal en verhoudingen bij te brengen. De 
tekeningen had hij altijd bewaard. In groepjes had hij de werkers eerst 
voorwerpen op werkelijke schaal laten tekenen en daarna op tien keer 
kleinere schaal. Omdat het door de schaalverkleining net leek alsof de 
kijker tien keer omhoogsprong, noemde hij het beeldverhaal de ‘Tiende-
sprongen’. De sprong ging steeds tien keer hoger. Na de eerste tekening 
op ware schaal volgde het perspectief vanaf tien meter hoogte, daarna 
honderd, daarna duizend, daarna tienduizend enzovoort. Een ‘grote 
ontdekkingsreis’ was het volgens Kees.40

 Die reis wilde hij nu afmaken. Zodat hij iedereen kon laten zien dat 
de plaats die mensen in ‘het grote en geheimzinnige heelal’ innamen, 
betrekkelijk was. Zodat duidelijk werd dat de menselijke waarheid niet 
groot maar klein was. ‘Eng chauvinisme’, zo wilde Kees met de Tiende-
sprongen laten zien, was zinloos.41

 De Tiendesprongen waren de optelsom van Kees’ geloof en van zijn 
teleurstelling. In God, die alles bezielde, maar zich niet liet zien. In de 
wetenschap, die zoveel kon verklaren maar het mysterie niet kon oplos-
sen. En in de mens, die uniek maar sterfelijk was. De wetenschap noch 
het geloof had Kees het houvast geboden dat hij gezocht had. De na-
tuurkunde had zijn diepste vragen niet beantwoord en in de Bijbel ge-
loofde hij niet meer. Is er dan ‘geen andere naam dan onze eigene’, had 
hij zich wanhopig afgevraagd, waarin ‘het grote werk’ op aarde volbracht 
kon worden? ‘Wie is in staat zijn zwakke krachten in dienst van dit werk 
te stellen, in eigen naam?’42

 De Tiendesprongen moesten het gat vullen. Zij moesten de harmonie 
tussen mens, God en wetenschap repareren die in Kees’ jeugd zo van-
zelfsprekend geweest was. Na alles wat er in de afgelopen zeventig jaar 
gebeurd was, moest alles weer een vaste plaats krijgen. Als God over-
heerste, kwamen intellect en individu niet tot hun recht. Als de weten-
schap regeerde, kwamen gevoel en moraal in de verdrukking en als de 
mens aan zichzelf werd overgeleverd, dreigde ontaarding. Kees wilde 
God, wetenschap en mens weer laten schitteren, maar tegelijkertijd hun 
grenzen afbakenen. Het meisje in de stoel mocht het middelpunt zijn, 
maar zij werd wel met iedere sprong kleiner, net zo lang tot zij niet meer 
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te zien was. De wetenschap mocht gids zijn, maar moest wel aanvaarden 
dat er geen eindstation was. En God was de Schepper, maar bleef ook 
onnoemelijk en onzichtbaar. Zo bracht Kees in het overhoopgehaalde 
huis van de christelijke wereld weer structuur aan. Het was alsof hij weer 
met zijn vader, zijn moeder en zijn grootvader herenigd was en tante Ie 
op de piano een lied inzette. Met de Tiendesprongen maakte Kees van 
God, mens en wetenschap een symfonie, een vrije ruimte waar toch orde 
was. ‘Wie sich ’s etwa in Gottes Busen, kurz vor der Schöpfung möchte 
zugetragen haben.’43

 Eind 1956 vroeg Kees aan oud-werker en medewerker Els de Bouter 
of zij hem wilde helpen met het maken van de tekeningen. Vanaf janu-
ari 1957 reisde Els dagelijks naar Abcoude. Daar waren zij en Kees van 
’s ochtends tot ’s avonds geconcentreerd bezig. Het waren volgens Els 
vrolijke dagen. ‘Tijdens de koffie las Betty voor uit oude brieven en tus-
sen de middag lunchten we, deden we samen de afwas en hielden we si-
esta.’44 Na drie maanden was het boek klaar. De tekeningen werden inge-
pakt (‘Ik moest mijn vinger op het touwtje houden,’ herinnert Els zich)45 
en Kees bracht ze op de fiets naar het postkantoor. Over de titel werd nog 
een tijdje met de uitgever gecorrespondeerd – na Cosmic Story en Cosmic 
Memory werd het uiteindelijk Cosmic View 46 – en in december 1957 ver-
scheen het boek op de markt.
 Het boek dat Kees zo schijnbaar moeiteloos in elkaar gezet had, maak-
te in Amerika grote indruk. De bekende natuurwetenschapper en No-
belprijswinnaar Arthur H. Compton schreef in het voorwoord hoe ver-
rukt hij ervan was. ‘It is not easy to do what the author has done so well,’ 
schreef hij, ‘to tell accurately and in simple language what the world is 
like. [...] The author deserves our thanks for giving us his answers to 
our questions in this fascinating and understandable form.’47 Voor het 
eerst was de spontane samenhang tussen de mens en het universum ge-
schilderd, juichten Amerikaanse kranten. Door simpelweg in en uit te 
zoomen had Kees de kennis over en het mysterie van het leven terug-
gebracht tot een helder beeldverhaal. ‘We shall be most anxious to have 
other books to follow,’ schreef uitgever Walsh aan Kees.48

 Met het bedrijf Atlantis Productions Inc. sloot hij een contract over 
de filmrechten. Cosmic View werd ook in Engeland gepubliceerd en ver-
scheen in 1959 onder de titel Wij in het heelal, een heelal in ons in Ne-
derland. ‘Ingenious’ was het volgens The Times Literary Supplement hoe 
Kees erin geslaagd was om mensen op zo’n eenvoudige wijze vertrouwd 
te maken met ‘the macroscopic and microscopic elements of the uni-
verse’.
 Hoewel het boek in Nederland niet veel aandacht kreeg, groeide het in 
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internationale wetenschapskringen uit tot een klassieker. Volgens hoog-
leraar mathematische fysica Robbert Dijkgraaf geldt Cosmic View tegen-
woordig als ‘vast onderdeel’ van de canon der moderne wetenschap. Het 
idee van Kees om het universum weer te geven op ‘logaritmische schaal’ 
en de mens in het middelpunt daarvan te plaatsen, noemt hij ‘onver-
slaanbaar’. Door de precieze en consequente wijze waarop hij het uit-
voerde – steeds stappen van tien nemen en dat volhouden – hield hij de 
wereld ‘een soort lachspiegel’ voor, die in één klap duidelijk maakt hoe 
onze wereld in elkaar zit. ‘Als ik aan een buitenaards wezen zou moe-
ten uitleggen wie wij zijn,’ zegt Dijkgraaf, ‘zou ik de Tiendesprongen 
als uitgangspunt nemen.’ Het concept is volgens hem nog lang houd-
baar. ‘De wetenschap kan er steeds een bladzijde bij schrijven.’ In 1977 
gebruikte het bekende ontwerpersduo Eames Cosmic View als uitgangs-
punt voor de film The Powers of Ten en in 1996 sleepte de aan hetzelfde 
concept ontleende film Cosmic Voyage een Oscar-nominatie in de wacht. 
In 2008 liet de bekende videogameontwerper Will Wright, maker van 
het wereldwijd bekende spel Sims, zich door de Tiendesprongen inspi-
reren bij het maken van het spel Spore.49

 De poging van Kees om te promoveren in de natuurkunde was mis-
lukt. Het gemeenschapsideaal waar hij zo heilig van overtuigd was, had 
hij niet weten te realiseren. Het ‘onderwijssysteem’ dat hij had willen in-
troduceren, haperde. Maar met zijn compositie Cosmic View had hij toch 
iets bereikt. Hij had algemene orde en individuele vrijheid met elkaar 
verenigd. Hij had van God, mens en wetenschap een orkest gemaakt.


