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Dankwoord

Dank ben ik in de eerste plaats verschuldigd aan Candia Boeke (1920-
2011), die mij zonder reserve toegang verschafte tot het verleden van 
haar ouders. De gesprekken die ik vanaf 2008 met haar voerde, waren het 
begin van dit boek.
 Mijn promotor Niek van Sas dank ik voor zijn humorvolle en verstan-
dige leiding en voor zijn verlossende woorden, een jaar of vier geleden: 
‘Ga jij nou maar schrijven.’
 Veel dank ben ik ook verschuldigd aan mijn co-promotor, Hermann 
von der Dunk, deskundige en ooggetuige in één persoon – die mij vader-
lijk terzijde stond en wiens privécolleges, compleet met nabootsing van 
allang overleden personen, een reden op zich hadden kunnen zijn om dit 
boek te schrijven.
 Zonder de medewerking van de mensen die Kees Boeke gekend heb-
ben, was dit boek er niet geweest. Prettige bijkomstigheid was dat zij 
dezelfde fascinatie hadden met hoe ‘het nu eigenlijk geweest is’ als ik. 
Veel hulp kreeg ik van Philip Rümke, die voor de Tweede Wereldoorlog 
al eens bij mij thuis bleek te zijn geweest, toen zijn vriend en klasgenoot 
op De Werkplaats, Flip van Esso, nog onder mijn huidige dak woonde. 
Philip droeg de ene na de andere (levende) bron aan, behoedde mij voor 
allerlei stommiteiten en bracht mij tot het inzicht dat het begrip ‘genera-
tiekloof ’ achterhaald is.
 Bart Westerweel, zoon van Joop, maakte mijn zoektocht nog wat min-
der eenzaam door zich erbij aan te sluiten en in zijn engelachtige vrien-
delijkheid vlijmscherp commentaar te leveren, zeker als het ging om 
taalkwesties. Ook Werner Herbers, zoon van Hein Herbers, kwam als 
betrokkene en kritisch toeschouwer aan boord. Hij ondersteunde mij 
met anekdotes, nieuwe bronnen en nuttige correcties en commentaar.
 Peter van Wijk, kleinzoon van Kees, en zijn vrouw, Willy Bosga, namen 
na de dood van Candia Boeke de gesprekken van haar over en brachten 
behalve nieuwe documenten, ook nieuwe visies in. Jurjen Vis nam mij 
aan de hand door Alkmaar waar hij iedere straatsteen kent, leerde mij het 
een en ander over muziek en openbaarde aan mij wat een religieu ze roe-
ping behelst. Eckart Bosman gaf mij informatie over zijn vader, Werk-
plaatsmedewerker Albert Bosman en diens moeder Wilhelmina, die een 
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van de financiers van De Werkplaats was. Herman Langeveld, biograaf 
van Willem Schermerhorn, was behulpzaam bij het vinden en corrige-
ren van informatie over Schermerhorn en Tine Lambert. Hugo en Vari-
na Röling dank ik voor het feit dat zij met hun wijze commentaar aan het 
oude spreekwoord van ‘beter een goede buur’ enige diepgang gegeven 
hebben. Ed Spanjaard vertelde mij over de geschiedenis van zijn fami-
lie en gaf mij inzage in brieven van zijn oom Flip van Esso. Onderzoek-
ster Mirjam Mijatovich-Keesing verstrekte waardevolle informatie over 
de ‘Eichenrode kinderen’. Anneke van Heertum wist een aantal ontbre-
kende notulenboeken van De Werkplaats tevoorschijn te halen en durfde 
die mij mee te geven. Anita Frank-Magnus uit Californië dank ik voor de 
boeiende gesprekken over de oorlogsjaren in Bilthoven. Ook Bertie Ko-
ren-Levin en Hans Bruck uit Israël waren bereid om hun herinneringen 
uit de oorlog met mij te delen. Dank ben ik daarnaast verschuldigd aan 
de ex-werkers die mij vertelden over hun school in de jaren dertig, veer-
tig en vijftig: Sjuwke Brinkgreve-Kunst, Nora Groenendijk-Oosten-
broek, Rinske Kooi, Willem van Maanen, Sjoerd Siewertsz van Reese-
ma, Els Rubinstein-Mok, Elsje Scheen, Marietta Kruseman, Edith en 
Eddy Zwier, Dieter van Schagen, Gerard Endenburg en Marijke Arend-
sen Hein. Ook dank ik Ger van Westing, mevrouw Feenstra-Bosman, 
Friso Hoeneveld, Christoph ten Houte-de Lange, Fiona Joseph, me-
vrouw H. Balk, Harry Pinxteren, Ruud Enthoven, Els de Bouter, Nel 
van Eeten-Jacobse, Clan Visser ’t Hooft, Filip Boeke, Gerard Aalders, 
Hugo en Vanina Röling en Gijs Went voor hun opmerkingen en/of hulp 
bij het verzamelen van diverse puzzelstukjes. De medewerkers van het 
iisg waar de archieven van Kees Boeke en De Werkplaats bewaard wor-
den, dank ik voor hun efficiënte hulp en inzet en hun ondersteuning bij 
het verzamelen van fotomateriaal.
 Jos Heuer, mijn vroegere mentor en leraar geschiedenis op De Werk-
plaats, tegenwoordig hoofd van de afdeling middelbaar onderwijs op de-
ze school, dank ik voor het onbevreesde enthousiasme waarmee hij mijn 
zoektocht van begin af aan steunde, terwijl hij niet kon weten waar die 
zou eindigen. Henk Zijlstra, rector van De Werkplaats, en Jeroen Goed, 
hoofd van het basisonderwijs, dank ik voor de uiteenzetting van hun vi-
sie op verleden en toekomst van de school.
 Dank ben ik tot slot verschuldigd aan Dorine Hermans, die mij ooit 
liet zien hoe je in plaats van een artikel ook een boek kunt schrijven, aan 
Peter Nijssen, redacteur van de Arbeiderspers, die meteen vrolijk werd 
toen ik hem over de figuur Kees Boeke vertelde en aan de literair agenten 
Paul Sebes en Willem Bisseling, die bevlogen meedachten. Geke van der 
Wal van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten was bereid om 
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dit boek van begin af aan te steunen en ook het sns Reaalfonds durfde 
erop te vertrouwen dat het af zou komen.


