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Het is een veelbesproken thema, zowel 
in mijn privéleven als op het werk: wat is 
belangrijk in het onderwijs en wat heeft 
mijn kind nu nodig om later te kunnen 
slagen?
In allerlei vormen komt deze vraag terug.
Ook de overheid doet met een nieuwe 
staatssecretaris opnieuw een duit in dit 
zakje; zij hebben onlangs het ‘excellent’ 
keurmerk geïntroduceerd. Van de 8.000 
scholen in het land zijn er nu zo’n 50 
trotse bezitters van dit door de overheid 
ingestelde keurmerk. 
Voor één jaar, dat dan weer wel.

Het keurmerk zal niet op onze gevel 
verschijnen en ik meen te durven stel-
len dat het aanvragen van het keurmerk 
ook geheel in strijd zou zijn met Kees 
Boeke’s ideeën over de overheid en zijn 
opvattingen over de toetsen en testen. 
De wind uit Den Haag in de afgelopen 
jaren waaide voornamelijk richting de 
meetbare gegevens. Belangrijke gege-
vens die wij ook genereren, maar een 
veel te smalle kijk geven om te kunnen 
bepalen of wij met elkaar ons werk goed 
doen.
In januari presenteerde Daniela 
Hooghiemstra haar boek ten over-
staan van een zaal vol oud-werkers van 
De Werkplaats. Naast het prachtige, 
respectvolle beeld dat zij schetste over 
Kees Boeke kwam naar voren dat deze 
oud-werkers, in een andere tijdgeest 
en andere tijd van onze Werkplaats, zo 
veel meer hadden ‘genoten’ tijdens hun 
schooltijd. Zij waren geworden wie ze 
waren. Een enkele kritische noot kwam 
er van onder andere Daniela, zelf ook 
oud-werker: zij had de ervaring dat zij 
zich na haar schooltijd moest aanpassen 
aan een ‘andere maatschappij’ dan die 
waarmee zij op school had kennisge-
maakt. Dat het, in haar eerste baantje 
na school, bijvoorbeeld niet vanzelfspre-
kend was dat zij in een gesprek met haar 
leidinggevende kon bepalen hoe haar 
werkzaamheden er uit zouden zien. Een 
voorbeeld dat zich daarna nog een aantal 
keer liet herhalen.
Een treffend voorbeeld om aan te geven 
dat we toen en naar ik hoop ook nu juist 

slagen in wat Kees Boeke heeft bedoeld 
met zijn visie ‘ieder kind te laten worden 
wat het is’. Want juist door deze kriti-
sche, creatieve, geesten te voeden op het 
basis- en voortgezet onderwijs, leveren 
onze werkers een prachtig aandeel in 
de maatschappij, hun maatschappij. Wij 
willen daarin, op onze eigen wijze, excel-
leren en ons eigen ‘excellent’ keurmerk 
plaatsen. En hebben daar hoge eisen 
en doelen aan gesteld en zijn voortdu-
rend op zoek naar wat er beter kan in 
de ‘voeding’ van onze werkers. 
Samen met u als ouders voeren we daar 
de gesprekken over. Inmiddels zijn er 
al zo’n 40 ouders in diverse klankbord-
groepen van het basisonderwijs samen 
met de schoolleiding en medewerkers 
hierover in gesprek. Want klaarmaken 
voor de maatschappij? De maatschappij 
vormen wij vooral zelf, en onze werkers 
in het bijzonder.
Wat een prachtige, excellente opdracht 
hebben wij.

Jeroen Goes

Een excellente 
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De Werkplaats Kindergemeenschap 
heeft bewogen maanden achter zich 
liggen. Op 18 januari presenteerde oud-
werker Daniela Hooghiemstra op een 
bijzondere en intense avond in de Grote 
Zaal haar biografie van Kees Boeke, de 
uitgebreide aandacht in deze krant doet 
daar recht aan.
Nog geen twee weken later overlijdt 
volkomen onverwacht een eindexa-
men-werker, raakt de school in diepe 
rouw, maar toont zij haar kracht door 
dat verdriet te delen én te begeleiden, 
en neemt het afscheid op een indruk-

wekkende en intense, besneeuwde 
zaterdagmiddag.
Hoewel beide gebeurtenissen mijlenver 
uit elkaar liggen, laten ze een wezen-
lijke overeenkomst zien, namelijk dat de 
Werkplaats daadwerkelijk een gemeen-
schap is. Dat, zoals Marijn Backer het 
op de laatste bladzijde van deze krant 
schrijft, “… we in lief en leed alleen 
samen worden wie we zijn”.

Foto: Willem MesBasis
onderwijs
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Ik ben Joyce Caselin en ik combineer mijn 
lerarenopleiding (PABO aan Hogeschool 
InHolland, Den Haag) met de studie 
Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Op dit moment 
zit ik met beide studies in de afstudeer-
fase. Ik loop mijn afstudeerstage in groep 
7/8 bij Ronald Hilbers en zal ook mijn 
afstudeeronderzoek voor de universiteit 
uitvoeren op de Werkplaats.  

Voorwaarde voor ontwikkeling
Een belangrijke voorwaarde voor 
ontwikkeling (bijvoorbeeld van inzicht, 
persoonlijkheid of talenten) is een veilig 
pedagogische klimaat. Kinderen hebben 
behoefte aan een goede relatie met 
anderen, aan zich competent te voelen 
en aan onafhankelijkheid (autonomie). 
Hiertoe biedt een veilig pedagogisch 
klimaat de mogelijkheid.

Toen en nu
Al in 1926, toen Kees Boeke de 
Werkplaats Kindergemeenschap 
oprichtte, zag Kees Boeke het belang 
in van deze tweezijdige benadering van 
ontwikkeling. Vanuit zijn visie vond hij de 
individuele ontwikkeling van het kind van 
belang, waarbij deze kinderen tegelijker-
tijd werden opgevoed als leden van een 
harmonische gemeenschap. Kinderen 
moesten gestimuleerd worden een eigen 
gemeenschap te vormen, in plaats van 
“van bovenaf” bestuurd te worden, en 
daar hoorden bepaalde verantwoorde-
lijkheden bij.

Nu, in 2013, is de werker nog steeds 
het uitgangspunt van het onderwijs en 
ook nadrukkelijk als onderdeel van een 
gemeenschap. Nog altijd heerst op de 
Werkplaats de visie dat kinderen serieus 
genomen moeten worden om samen met 
hen te kunnen bouwen aan een recht-
vaardige en verdraagzame samenleving. 
Werkers krijgen verantwoordelijkheden 
door zelfstandig acties of projecten op 
te zetten. Daarnaast komen afgevaardig-
den van elke groep wekelijks bij elkaar in 
de werkersraad. De relatie tussen mede-
werkers en werkers, en tussen werkers 
onderling, is gebaseerd op gelijkwaar-
digheid. Maar de medewerker heeft een 

duidelijke verantwoordelijkheid voor het 
helpen creëren van pedagogisch veilige 
sfeer. Zo maakt de medewerker (samen 
met de werkers) afspraken die binnen de 
groep gehandhaafd worden. Binnen de 
school wordt, voor het samen vormen 
en behouden van een harmonische en 
pedagogisch veilige sfeer, veel aandacht 
besteed aan waarden zoals gemeen-
schapszin, respect, gelijkwaardigheid 
en democratie. 

Een kijkje in de praktijk
Maar hoe wordt er in de praktijk nu aan 
zo een pedagogische klimaat gewerkt? 
Als stagiaire zie ik dat er vanuit verschil-

Het pedagogische 
klimaat op de WP | bovenbouw

Foto’s: Joyce Caselin

lende invalshoeken aandacht wordt 
besteed aan dit klimaat. In de school-
praktijk van alledag zie ik hoe ruzies of 
onenigheid tussen twee of meerdere 
werkers ontstaan. Ruzies, plagen en 
pesten zorgen voor een onveilig gevoel, 
een sfeer waarin kinderen zich onthou-
den om in de gehele groep dingen te 
vertellen, uit angst om uitgelachen te 
worden of vervelende opmerkingen te 
krijgen. Zo’n klimaat werkt verlammend 
en werkt de ontwikkeling tegen. Binnen 
de groep besteedt de medewerker dan 
ook veel aandacht aan het bespre-
ken van conflicten en ruzies. Soms is 
het voldoende om dit te doen met de 
directbetrokkenen. De werkers krijgen 
de gelegenheid hun kant van het voor-
val te vertellen, en vervolgens wordt de 
aandacht zo snel mogelijk gericht op 
het zoeken naar een oplossing. Hierbij 
probeert de medewerker zo veel moge-
lijk te stimuleren dat de werkers zelf 
met oplossingen komen en hij laat hen 
onderling tot een beslissing en afspraak 

komen. In sommige gevallen blijkt een 
grotere groep werkers erbij betrokken te 
zijn, of is de aard van het voorval aanlei-
ding om er met de hele groep over te 
praten. Dit gebeurt bijvoorbeeld met een 
dieperliggend concept als discrimina-
tie. Door samen met de werkers na te 
denken over wat zoiets als discrimina-
tie is en wat de gevolgen kunnen zijn, 
komen we samen tot een dieper begrip 
van wat onze uitingen voor consequen-
ties kunnen hebben.
Naast het dagelijks werken aan de 
ontwikkeling van een prettig pedago-
gisch klimaat, wordt er zo nu en dan 
op een speciale manier aandacht aan 
besteed, zo hebben alle groepen 7/8 
op maandag 21 of dinsdag 22 januari 
een bezoek gebracht aan Fort de Bilt. 
In een voormalige kazerne en op het 
buitenterrein van Fort de Bilt is een 
interactieve tentoonstelling ingericht 
over pesten, vooroordelen, het zonde-
bokverschijnsel en het verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en in het heden. In 

tweetallen maakten de kinderen allerlei 
opdrachten over deze thema’s. Op deze 
interactieve manier kwamen zij in de 
gelegenheid nog eens uitvoerig stil te 
staan bij wat vooroordelen nu zijn, hoe 
deze kunnen leiden tot nare uitingen 
en gedrag en wat de gevolgen kunnen 
zijn van dit soort gedrag. En welke rol 
de verschillende type mensen hierin 
spelen, zoals de pestkop, de zonde-
bok, de meelopers en de kinderen die 
de zondebok verdedigen en voor hem 
opkomen.
Ten slotte heb ik gezien hoe ook aan 
de hand van projecten het pedagogi-
sche klimaat versterkt wordt. Zo werd 
in de twee weken voorafgaand aan de 
kerstvakantie gewerkt aan het thema 
‘Levensbeschouwingen’. Aan de hand 
van dit thema kwamen de leerlingen in 
aanraking met verschillende ideeën en 
geloofswijzen die mensen met verschil-
lende achtergronden kunnen hebben. 
De werkers hebben tijdens het project 
in groepjes posters gemaakt en deze 
gepresenteerd. Ieder groepje onderzocht 
één van de vijf meest bekende wereldre-
ligies. Alle posters zijn vervolgens aan 
de gehele groep gepresenteerd. Door dit 
project hebben de werkers een dieper 
inzicht en groter begrip ontwikkeld voor 
medeleerlingen en, algemener, mensen 
in onze multiculturele en multireligi-
euze samenleving. Naast dit zelfstan-
dig in groepjes onderzoeken van de vijf 
bekendste wereldreligies zijn in elke 
klas drie gastsprekers langsgekomen. 
Zo kwam als gastspreker Sara Jabri 
(medewerker van het VO) meer vertel-
len over de islam en Monique Schreuder 
(moeder van drie oud-werkers) vertelde 
ons meer over het humanisme. Op de 
eerste dag van het project kwam Ben 
Caselin (zoon van Jennifer) in alle 
groepen 7/8 langs. Kort samengevat 
verkende hij met de werkers hoe de 

Posters wereldreligies, groep Trudy
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verschillende religies gezien kunnen 
worden als één religie, die door de tijd 
heen verandert, naargelang de mens-
heid ontwikkelt. Terwijl deze religie, 
net als het onderwijs, steeds complexer 
wordt, wordt ook de samenleving steeds 
complexer – van eenheid in het gezin, 
naar eenheid binnen volkeren, naar de 
vorming van staten tot uiteindelijk een 
vorm van wereldeenheid. Ben verkende 
ook met de werkers hoe zowel weten-
schap als religie samen gezien kunnen 
worden als twee vleugels waardoor de 
mensheid vooruit gaat; enerzijds ontwik-
kelt zij op materieel gebied (commu-
nicatie, transport, taal, geneeskunde 
etc.), anderzijds ontwikkelt zij geestelijk 
(godsbeeld, normen en waarden, deug-

den). Ten laatste probeerde Ben over te 
brengen dat hoewel religie een krachtige 
bron van vooruitgang kan zijn, dit niet het 
geval is wanneer het slechts bij woor-
den blijft: “Laat daden, niet woorden u 
sieren” luidde de boodschap. De werkers 
werden toen gevraagd om na te denken 
over hoe zij zich de ideale wereld, buurt 
en uiteindelijke de ideale klas voorstel-
den – en werden daarna gevraagd hoe 
zij zich in deze ideale wereld, buurt en 
klas zouden gedragen. Op deze manier 
werd het grote onderwerp ‘religie’ 
heel persoonlijk gemaakt, en werden 
de werkers tot reflectie aangezet over 
hun eigen rol in de wereld en hoe zij op 
positieve wijze bij kunnen dragen aan 
hun omgeving.

Voortdurend in ontwikkeling
Het pedagogisch klimaat in de school en 
in de klas is van zo een wezenlijk belang 
dat het altijd onder de aandacht blijft. Dit 
blijkt onder andere doordat de afgelo-
pen studiedag van het schoolteam (op 17 
januari) grotendeels gewijd was aan ‘het 
pedagogische klimaat’. Zo werd er door 
de medewerkers gereflecteerd op wat 
nu eigenlijk dat pedagogische klimaat 
inhoudt, we evalueerden de huidige 
aanpak voor het tot stand brengen van 
een veilig pedagogisch klimaat en we 
consulteerden elkaar over manieren om 
dit nog verder te ontwikkelen.

Joyce Caselin (stagiaire)

Talenten van werkers

Onderbouw:
Ik kan heel hard rennen en héél 

goed stoeien en voetballen…
nog 1 dingetje… dat is héél 

hoog springen!

Sam, 6 jaar

Middenbouw 3/4:
Ik vind ‘lachen’ ook een talent, 
Akira en Noach kunnen allebei 

zo leuk en vaak lachen, 
daar worden de klas en ik altijd 

blij van! 

Eef, 8 jaar 

Middenbouw 5/6:
Mijn kwaliteiten zijn: Ik kan heel goed met anderen spelen, ik kan 

goed voetballen, ik ben eerlijk en behulpzaam. Ik kan ook goed leren 
en omgaan met spullen.  Wat ik wil leren is: ik wil wel wat rustiger 

zijn en netter schrijven.

Pepijn, 9 jaar

Bovenbouw 7/8:
Zingen vind ik leuk en ik kan het goed. Het geeft me een vrij en leuk 

gevoel. Ik zing elke dag en ik mag nu meedoen aan de Voice dus 
dat vind ik héél leuk en misschien is dit een begin van mijn nieuwe 

carrière.

Yentl, 11 jaar

Compliment | bovenbouw

Woensdagochtend komt Ennie wat 
zenuwachtig binnen. ‘Ik hoop zo dat ze 
het leuk vinden, de Griekse dansles!’
Met ‘ze’ bedoelt ze de groep, haar 
klasgenoten.
Ennie heeft met Nicole - dansmedewer-
ker en altijd in voor nieuwe dansen -
afgesproken dat ze een Griekse dans 
mag aanleren. ‘Tuurlijk’ stel ik haar 
gerust ‘Komt helemaal goed!’

Samen met moeder en oma (over uit 
Griekenland voor een korte vakantie) 
stappen we het danslokaal binnen. Na 
de warming-up begint Ennie.
‘Ik heb dit van mijn oma geleerd... die 
heet ook Ennie!’
Iedereen kijkt naar oma Ennie. Ennie 
vervolgt haar uitleg: ‘Dan ga je zo staan... 

en dan moet je linkervoet naar achter… 
zo’n huppel en dan doorlopen... links, 
rechts en sluit en je handen doe je zo...’
‘Het zijn dus 10 tellen?’ vraagt Nicole 
aan Ennie die naar moeder en oma kijkt.
Moeder en grote Ennie knikken en 
glunderen.

Na een kwartier staan we in één grote 
kring, met de handen vast.
De eerste Griekse tonen zijn te horen.
‘En allemaal een beetje op z’n Grieks 
kijken’ roep ik. ‘Lau’ wordt er geroepen 
‘Ja, hoe is dat dan?’ Ik kijk op z’n ‘Grieks’ 
maar ben de danscombinatie al na de 4e 
tel kwijt! ‘Gaat goed, Lau’ zeggen Milia 
en Doortje, die al kletsend de dans doen!

‘Oma, kom erbij en moeder ook’ zegt 
Nicole enthousiast.
Oma danst in de kring en bijna iedereen 
kan het volgen. 
Ennie rent door de kring om verschil-
lende kinderen te helpen. ‘Ja en dan doe 
je zo, goed zo!’ moedigt Ennie aan.
Nicole danst sierlijk en zwierend alle 
danspasjes.
Grote Ennie danst en maakt verschil-
lende variaties, waardoor het voor een 
aantal niet meer te volgen is.

De grote kring schuift naar links, linker-
voet, huppelpasje drie en vier, vijf, stap, 
stap, nog een stap, terug en sluit, dat 
is 10. Je hoort muziek, gelach, getel...

‘Wie wil er nog iets zeggen aan het eind 
van de dag’ vraag ik om 10 over 3.
Amy wappert met haar hand.
’Ik wilde nog even zeggen dat ik de 
Griekse dansles van Ennie echt héél erg 
leuk vond! Er wordt geknikt.
‘Lief dat je dat nog even zegt, Amy!’ 
Compliment voor Ennie en voor Amy.  
Ik steek 2 duimen omhoog.

De deur gaat open. Ennie loopt de groep 
uit, trots als een pauw haar moeder en 
grote Ennie tegemoet...

Laura Loupatty (medewerker groep 7/8)

Foto: Laura Loupatty
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Personalia
Ria Friesen, teamleider team 4 (klas 1 en 
2 havo/vwo en gymnasium), medewerker 
klassieke talen. Moeder van Lowi en Lex, 
oud-werkers. Partner van Henk Willems, 
oud-medewerker Nederlands.

Basis- en middelbare school
Sint Willibrordus in Neerkant, Willibrord-
gymnasium in Deurne. 

In het onderwijs sinds
In augustus 1979 ben ik als invalkracht 
gestart op het CAS (College Asten 
Someren). Vervolgens heb ik vier jaar 
gewerkt op het Van Maerlantlyceum in 

Eindhoven. In augustus 1984 ben ik per 
toeval terecht gekomen op de WP.

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen?
Als peuter al behoorde “schooltje spe-
len” net zoals tekenen tot mijn meest 
favoriete bezigheden. En waren er geen 
speelkameraadjes dan benoemde ik 
aardappeltjes in klein en groot formaat 
tot “mijn leerlingen”. 
Tijdens mijn studie klassieken in 
Nijmegen werd ik gevraagd om 12 uur 
les te geven op het CAS en ik greep die 
mogelijkheid met beide handen aan om 
te ontdekken of ik echt wel het onderwijs 
in wilde. Vanaf dat moment heeft het 
onderwijs me niet meer losgelaten.

Werkzaam op de WP sinds; waarom heb 
je voor de WP gekozen; wat inspireert je 
uit de WP geschiedenis?
In de zomer van 1984 viel mijn oog op de 
vacature Oude Talen op de Werkplaats. 
Omdat ik op dat moment een in allerlei 
opzichten nieuwe start wilde maken, 
besloot  ik zonder ook maar iets af te 
weten van de filosofie van Kees Boeke, te 
solliciteren. De sfeer, de geur, de bereid-
heid van werkers en medewerkers mij 
wegwijs te maken zorgden ervoor dat 
ik me al snel thuis voelde. Voor mij was 

dit dé plek waar ik mezelf kon zijn. Ik 
weet nog hoe ik als “groentje” het eerste 
jaar in elke pauze systematisch alle 
medewerkers  langs ging om kennis te 
maken en ook om te ontdekken wat hen 
zo aansprak op die Kees Boeke school. 
Ik ontmoette weliswaar een gezelschap 
van allerlei pluimage maar wel allemaal 
met liefde voor het vak, tikkeltje eigen-
zinnig, maatschappelijk georiënteerd, 
en hart voor de werkers. Een hechte 
gemeenschap in goede en slechte tijden.
Wat me in het bijzonder aansprak en nog 
steeds is de ruimte voor elk individu of 
het nou werkers of medewerkers betreft, 
om te ontdekken, zich te ontwikkelen, te 
groeien, ja, te worden wie hij/zij is! 

Een mooie belevenis
In de bijna 30 jaar dat ik nu op de 
Werkplaats werk, heb ik ongelooflijk 
veel mee mogen maken. Ik til ik er hier 
een belevenis uit.
De reis die we in letterlijke en figuur-
lijke zin als compleet medewerkersteam 
maakten richting het nieuwe gebouw 
heb ik ervaren  als een van de meest 
spannende maar ook mooiste bele-
venissen. En in het laatste jaar in het 
oude gebouw bedachten Adriane en ik 
met onze teamleden hoe we die ande-
re manier van leren in de onderbouw 
concreet vorm wilden geven.  Geweldig 
toen we dit in de “geschiedenisgang” 
ook daadwerkelijk in praktijk brachten:
de werkers bleven in hun lokaal, de 
medewerkers verplaatsten zich, de 
deuren stonden open en samen maak-
ten we ons onderwijs. Toen werd voor 
mij duidelijk: niet het gebouw maar de 
visie doet er toe. 
Verwondering, de uitdaging aangaan, 
groei en trots zijn op je prestaties hoe 
groot of klein ook, dat is voor mij nog 
steeds het mooiste in het onderwijs. En 
dat gebeurt elke dag opnieuw hier op 
onze Werkplaats! 

Personalia
Teus van Wettum, geboren 3 novem-
ber1950 te Loosdrecht. Getrouwd met 
Conny, 1 zoon: Ingmar (van 4e t/m 18e 
op de WP)

Basis- en middelbare school
Ireneschool  Oud-Loosdrecht (1962), 
HBS te Hilversum(1967), Kweekschool/
P.A. te Hilversum (1972)

In het onderwijs sinds
22 juni 1973

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen?
Ik was al van jongs af aan bezig met het 
spelen en vermaken van de kinderen 
van familie en buren. Het is voor mij 
nooit een zoeken geweest wat ik wilde 
worden: Ik koos heel bewust voor de 
kweekschool.

Werkzaam op de WP sinds
22 juni 1973

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Ik werd na mijn examen gebeld door de 
directeur van de Kweekschool dat er een 
vacature was in Bilthoven op de WP (de 
toenmalige directeur van de basisschool, 
Henk van der Weijden, had ook op de 
Kweekschool in Hilversum gezeten!). 
Ik ging op mijn Honda-bromfiets naar 
Bilthoven en werd na een sollicitatie-
gesprek aangenomen. Het heeft zo 
moeten zijn: een lot uit de loterij! Nee, 
de Hoofdprijs!

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
De verschillende zinnen die uit het 
gedachtengoed van Kees Boeke stam-
men: wij zijn allen vogels uit één nest, 
A.I.D.A.I., enz.  Het sociaal-emotionele  
aspect: kinderen kunnen bij ons op 
school  leren samenwerken  en er wordt 
gezorgd voor een veilige omgeving. Het  
werken met Hoofd, Hart en Handen, je 
krijgt  de mogelijkheid om je op allerlei 
gebieden te ontwikkelen. De  gelijkwaar-
digheid waarmee  de kinderen worden 
benaderd. Mijn eigen leren/leven op de 
WP heeft mij voor een gedeelte gevormd 
en ik kijk met plezier en genoegen terug 
op een bijna 40 jarige loopbaan op de 
WP. De kampen en de  eindejaarsafslui-
ting van mijn eigen groep - roeien met 
Teus op de Vuntusplas in Loosdrecht  - 
waren altijd super. De reacties van oud-
werkers (ik geef nu al ongeveer 12 jaar 
les aan de 2e generatie!) zijn voor mij 
altijd hartverwarmend. Het contact met 
de ouders/grootouders is  op basis van  
vriendschappelijkheid, het gevoel van 
het  is ‘onze’ Werkplaats, vind  ik heel 
bijzonder.

Een mooie belevenis
‘Vele jaren geleden had de WP school-
zwemmen in Brandenburg’.Op een 
bepaald moment wilde de badmees-
ter wel eens kwijt wat hij vond van de 
‘luistervaardigheid’ van de kinderen van 
de verschillende scholen. Hij zei: “Die 
van de Julianaschool zijn ..., die van de 
Montessori zijn brutaal en de kinderen 
van de WP hebben altijd een weerwoord 
en gaan met je in discussie”.” Dat is 
prima”, zei ik, “want dat is wat wij ze 
leren: mondigheid  en overleggen met 
elkaar.” In het eerste jaar dat ik les gaf, 
had ik een klein, blond meisje in de klas. 
We  deden een project over sprookjes 
en zij nam op een gegeven moment het 
woord en zei: “Teus, zal ik straks groep-
jes maken en elk groepje een sprookje 
laten oefenen in de bosrand en het dan 
in de klas aan elkaar laten zien?”. Dat 
meisje was Daniela Hooghiemstra, die 
vorige maand haar boek over Kees 
Boeke heeft gepresenteerd in de Grote 
Zaal van het middelbaar. Ingmar Heytze 
(de Stadsdichter van Utrecht) assisteer-
de haar, beiden zaten in mijn eerste 
groep op de WP. 

Werk dan mee in 
De Werkplaats

Algemeen Foto: Peter Lanser
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systeem is het een cultuur, die tot op 
de dag van vandaag en ondanks vele 
koerswijzigingen en veranderingen in 
de huidige Werkplaats in Bilthoven nog 
altijd voelbaar is. Een cultuur die niet 
(religieuze) dogma’s, maar zelf verwor-
ven inzicht als uitgangspunt heeft en 
het risico van het onbekende verkiest 
boven de veiligheid van het bestaande. 
Een cultuur die niet uitgaat van vaste 
hiërarchie, maar van wat mensen elkaar 
te bieden hebben. Dat inzichten door de 
jaren heen veranderen is inherent aan 
dit “systeem”, waarvan de essentie is 
dat het geen systeem wil zijn. Het besef 
van feilbaarheid maakt er deel van uit.” 
Hierin herkennen wij de huidige school.

Kees Boeke als bron van inspiratie
Maar de betekenis van Kees Boeke is 
groter geweest dan alleen deze nala-
tenschap. Hij heeft in zijn leven veel 
mensen geïnspireerd die daar in hun 
leven en werk weer een eigen vorm 
aan gegeven hebben. Een deel van deze 
mensen heeft – door hem geïnspireerd 
- De Werkplaats gered en voortge-
zet, toen hij daar zelf niet meer toe in 
staat was. Hij heeft in zijn tijd eigenzin-
nige standpunten ingenomen, die later  

 
 
gemeengoed zijn geworden of waarvan 
later duidelijk is geworden dat hij het 
bij het rechte eind had. In een tijd dat 
de leerkracht nog een ‘God’ was heeft 
hij in zijn Werkplaats in de 2e helft van 
de 20-er jaren het kind als uitgangspunt 
voor het onderwijs genomen: “Het kind 
te zien en te laten worden wie het is”. Hij 
stond daarin niet alleen. Er waren meer 
onderwijsvernieuwers in die tijd, maar 
hij kreeg met zijn school veel belang-
stelling en had daarmee meer invloed 
op anderen, dan zij op hem. Bovendien 
heeft hij met dit onderwijs veel kinderen 
een zeer bijzondere ‘schooltijd’ gegeven. 
Nog steeds zijn er veel oud-werkers die 
hem daar dankbaar voor zijn. 
Zijn gedachtegoed heeft ons in de 
laatste jaren geïnspireerd bij opzet en 
inrichting van het nieuwe schoolgebouw 
van het voortgezet onderwijs en op dit 
moment ook weer bij het basisonderwijs. 
Er is een werkgroep “Gedachtegoed” 
bestaande uit schoolleiding, medewer-
kers en ouders die terug gaat naar de 
uitgangspunten van Kees Boeke en met 
elkaar bespreekt wat dit voor het huidige 
onderwijs zou kunnen betekenen. En 
zoals het Voortgezet Onderwijs een paar 
jaar geleden, zal ook het vernieuwde 

Basisonderwijs straks veel belangstel-
ling van andere scholen krijgen, die 
daardoor weer geïnspireerd worden. 

Hulp aan vluchtelingen
Een grote verdienste van Kees Boeke 
was ook dat hij eind 30-er jaren zijn 
school openstelde voor vluchtelingen uit 
Duitsland en hij pleitte er (helaas tever-
geefs) bij Koningin Wilhelmina voor dat 
Nederland haar grenzen voor de vluch-
telingen uit Duitsland zou open zetten. In 
de oorlog nam hij Joodse vluchtelingen 
in zijn gezin op. Hij heeft daarvoor de 
Yad Vassem onderscheiding gekregen. 
Op de avond van de lezing door Daniela 
op school sprak een van deze vluchte-
lingen (Anita Frank) over deze tijd en 
haar dankbaarheid richting Kees en 
Betty Boeke.

Onnavolgbaar
Maar hij was ook een man die bij tijd 
en wijle niet te volgen was en zeer 
extreme standpunten innam. Maar aan 
de andere kant nam hij mensen voor 
zich in en kon een politieagent die hem 
voor de zoveelste keer kwam ophalen 
om naar de gevangenis te gaan omdat 
hij een boete vanwege belastingschuld 
weigerde te betalen, zijn emoties maar 
nauwelijks de baas toen de hele huisraad 
van de Boekes op straat voor hun huis 
aan de Beetslaan verkocht werd. Voor 
de kinderen van Kees en Betty waren dit 
traumatische gebeurtenissen. De radi-
cale keuzes van hun ouders van de helft 
van de 1e Wereldoorlog tot begin 30-er 
jaren gingen meer dan eens ten koste 
van hun eigen kinderen. Jarenlang was 
er armoede en ziekte en als er nieuwe 
kleren kwamen die door de familie van 
Betty uit Engeland opgestuurd waren, 
gebeurde het wel eens dat de kinderen 

Daniela Hooghiemstra
De geest in dit huis is liefderijk
Het leven en De Werkplaats van Kees 
Boeke (1884 – 1966)

Wennen aan de echte wereld?
Op zondagmorgen 10 februari jl. werd 
Daniela Hooghiemstra door Wim Brands 
in het VPRO-televisieprogramma 
‘Boeken’ geïnterviewd over haar biogra-
fie van Kees Boeke. Na de inleiding van 
Wim Brands waarin hij vertelde dat hij 
Kees Boeke één van de meest wonder-
lijke mensen vond over wie hij de laatste 
jaren heeft gelezen, kwam het gesprek 
op de eigen schooltijd van Daniela. Zij 
heeft van 1971 tot 1986 op De Werkplaats 
gezeten. Wim Brands vroeg Daniela of 
zij in die tijd zelf nog iets heeft gemerkt 
van het  bijzondere karakter van de 
school. Daniela gaf aan dat het in haar 
tijd al een veel normalere school was 
geworden, met het gewone landelijke 
examen als afsluiting. Maar wat er toen 
was en volgens haar tot op de dag van 
vandaag nog is, is een aparte cultuur, 
onorthodox. Kees Boeke had het niet op 
autoriteiten en volgens haar leer je dat 
op De Werkplaats ook niet. Op de vraag 
van Wim Brands wat je dan doet als je na 
De Werkplaats bij een werkgever komt, 
gaf Daniela aan dat je dan misschien 
niet helemaal op de echte wereld bent 
voorbereid: ”Misschien is dat wel een 
erfenis van Kees Boeke; je hebt een 
zekere naïviteit hoe het er in de wereld 
aan toe gaat”. Daniela gaf aan van veel 
mensen die op De Werkplaats gezeten 
hebben gehoord te hebben dat ze daarna 
moesten wennen, hoe het werkt in de 

wereld; dat er soms gewoon autoriteiten 
zijn die zeggen dat dingen zo zijn, omdat 
zij het zeggen. Aan de andere kant was 
dat volgens haar ook heel goed, omdat 
je daardoor ook weer wordt aangemoe-
digd om toch heel veel uit jezelf te halen. 
Die twee kanten van De Werkplaats in 
haar tijd kwamen ook duidelijk naar 
voren in het gesprek dat op vrijdag-
avond 18 januari op school plaatsvond 
tussen oud-werkers, na de lezing van 
Daniela. Er waren oud-werkers die na De 
Werkplaats erg hebben moeten wennen 
aan “de echte wereld”, dat gold bijvoor-
beeld voor de gespreksleider Ingmar 
Heytze, maar er waren ook oud-werkers 
die zich helemaal niet herkenden in dit 
beeld en die aangaven juist heel goed 
te zijn voorbereid, doordat ze geleerd 
hebben creatief te denken, initiatieven 
te nemen en verantwoordelijkheid te 
dragen.  
Sowieso gaat het beeld van “wereld-
vreemd de wereld in” niet meer op voor 
de werkers die de laatste jaren de school 
verlaten hebben. De Werkplaats staat 
met haar onderwijs nu - meer dan in 
de tijd dat Daniela op De Werkplaats 
zat - midden in de samenleving en de 
samenleving komt ook met regelmaat 
de school in. De werkers krijgen daar-
naast nog steeds de waarden mee die 
als een erfenis van Kees Boeke gezien 
kunnen worden: gemeenschapszin, 
gelijkwaardigheid, betrokkenheid en 
duurzaamheid. Samen leren en creëren 
staat voorop en leren is voor het leven 
en niet alleen voor een diploma. WP-ers 
zullen na hun schooltijd nog steeds als 

‘eigenzinnig’ herkend worden, maar niet 
als wereldvreemd. 

De bijzondere cultuur van De Werkplaats
De Werkplaats is nu een bloeiende 
school waar Kees Boeke mogelijk trots 
op zou zijn, maar Kees Boeke was op het 
einde van zijn leven teleurgesteld over 
wat hij bereikt had. Dat gold ook voor 
De Werkplaats van die tijd. Die beant-
woordde niet meer aan het ideaal dat hij 
voor ogen had en had niet die bijdrage 
aan een betere “wereldgemeenschap” 
kunnen leveren die hij gewenst had. 
Deze “wereldgemeenschap” waar hij 
zijn hele leven naar gestreefd heeft is 
er nooit gekomen. Maar Kees Boeke 
stelde zijn doelen zo hoog dat hij wel 
moest falen. 
Volgens Daniela heeft hij toch wel iets 
nagelaten: “Meer dan een onderwijs- Algemeen

Foto’s: Louis Triemstra

Biografie Kees Boeke

Cover boek van Daniela Hooghiemstra

V.l.n.r. Daniela Hooghiemstra, Nouchka van 
Brakel, Hermann von der Dunk, Michiel Bicker 
Caarten, Mannus Gorris
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een net gekregen jurk moesten terug-
geven, omdat deze te mooi was. Wim 
Brands vergeleek in het interview met 
Daniela Kees Boeke met een kunste-
naar. In die lijn doorgaand, geldt voor de 
kinderen van Kees Boeke hetzelfde als 
Remco Campert in een interview in het 
Volkskrant Magazine van 23 februari jl. 
over zijn rol als vader zei: “Kunstenaars 
zijn voor hun kinderen niet de leukste 
mensen”.   
Kees Boeke zat zichzelf het meest in de 
weg bij de realisatie van zijn idealen. Hij 
was een man van ideeën die als het op 
de uitvoering aankwam vaak al weer met 
het volgende project bezig was. Er waren 
daarom mensen om hem heen nodig die 
er voor zorgden dat de realisatie van zijn 
plannen doorgang kon vinden. Gelukkig 
waren er daar veel van, met zijn vrouw 
Betty als belangrijkste. Kees Boeke liet 
ook het hoofd wel eens hangen en zag 
de toekomst somber in. Betty was de 
stabiele factor en stevige basis in hun 
relatie en in hun werk.  

Afkomst en kerk
Afkomst, kerk, macht en kapitaal speel-
den een hoofdrol in het leven van Kees 
Boeke. De man die deze ‘oude’ machten 
had willen uitschakelen, bleek er volgens 
Daniela zelf bij uitstek door gevormd te 
zijn. Zijn inspiratie en ideeën haalde hij 
“dicht bij huis”: hij kwam uit een familie 
van dominees, voor een deel doopsge-
zind, die voor eenvoud, verdraagzaam-
heid en sociale verantwoordelijkheid 
gepleit hadden. Zijn opa van moeders 
kant was dominee van de Grote Kerk 
in Alkmaar. Hij had ‘verlichte’ opvattin-
gen over de beleving van het geloof. Zijn 
dochter, de moeder van Kees, was heel 
religieus, maar was niet veroordelend 
als haar kinderen een andere weg in 
sloegen. Kees had een zeer intense en 
warme band met haar. Zijn hele leven 
is hij met haar blijven schrijven. Dit was 
een belangrijke bron van informatie voor 
dit boek. Kees’ vader was directeur van 

de HBS en natuurwetenschapper. Van 
hem heeft Kees de belangstelling voor 
de natuurkunde en het ‘leren door het 
zelf te ervaren’ meegekregen.  
Via zijn vrouw Betty en haar fami-
lie is hij in aanraking gekomen 
met het Quakergeloof. Veel van de 
Quakergewoontes en gebruiken heeft 
hij in zijn gezin en in De Werkplaats 
meegenomen, bijvoorbeeld het elkaar 
aanspreken met de voornaam. 

Macht
Kees Boeke was wars van macht en 
hiërarchie, maar hij had veel contac-
ten met mensen die dicht ‘bij de macht’ 
zaten of die ‘aan de macht’ waren. Hij 
probeerde hen ervan te overtuigen 
om op een andere manier met die 
macht om te gaan. Terwijl hij twee jaar 
eerder Engeland was uitgezet vanwege 
opruiende anti-oorlogstaal en ook in 
Nederland daarvoor al de gevangenis 
had gezeten, slaagde hij er in 1920 toch 
in om bij Koningin Wilhelmina op het 
paleis op bezoek te gaan met het idee om 
haar voor te stellen een andere – minder 
hiërarchische - invulling aan het koning-

schap te geven. Het gesprek hierover 
kwam  uiteindelijk niet zo van de grond, 
maar hij heeft wel kennis kunnen maken 
met de koningin en jaren later heeft zij 
zich dit bezoek mogelijk nog herinnerd 
toen Juliana een school haar kinderen 
moest kiezen.    
Wars van macht is hij verschillende 
keren in zijn school in een machts-
strijd verwikkeld geraakt. Met Joop 
Westerweel eind 30-er jaren was het 
vooral een botsing van persoonlijkhe-
den en wie het in het dagelijkse leven 
in school voor het zeggen had. Na 
de 2e Wereldoorlog ontstond er een 
machtsstrijd met zijn beoogde opvol-
ger Tine Lambert,  met achter haar de 
voorzitter van het bestuur oud-premier 
Schermerhorn. Deze strijd ging over de 
koers van de school: ingroeien in het 
systeem om de school te kunnen laten 
voortbestaan of het zuiver houden van de 
oorspronkelijke idealen, met het einde 
van de school als mogelijk gevolg. 

Kapitaal
Tenslotte het geld. In de radicale 20-er 
en begin 30-er jaren zagen Kees en Betty 
af van het gebruik van geld en ook van 
post en telefonie en Kees reisde zelfs 
niet meer per trein. Betty heeft zelfs 
afstand gedaan van de aandelen en de 
jaarlijkse toelage waar zij als dochter 
van een van de twee directeuren van de 
Cadbury-fabriek recht op had. Het privé-
kapitaal werd door Kees en Betty als de 
bron van alle kwaad gezien. In de vorige 
Werkplaatskrant heb ik hier uitgebreid 
over geschreven, bij de bespreking van 
het boek van Fiona Joseph “Betty, the 
Cadbury heiress who gave away her 
fortune”. Er kwam een trust waarin de 
aandelen van Betty werden onderge-
bracht, beheerd door een familielid en 
door twee vertegenwoordigers van de 
arbeiders. 
De Boekes hadden in de jaren daarna 
zelf geen geld en leden met hun gezin 
een aantal jaren armoe. Zij werden 
ondersteund door de moeder van Kees, 
de familie van Betty en vrienden. Deze 

laatsten kregen – naarmate de steun in 
de vorm van tassen met boodschappen 
e.d. – langer ging duren het geld hiervoor 
– zonder dat Kees en Betty dit wisten - 
van de Cadbury-Trust. Er kwam ook geld 
van de Trust voor het Broederschapshuis 
en vredesconferenties, nadat Kees en 
Betty daarvoor bij het bestuur van de 
Trust een aanvraag hadden ingediend. 
Dit gebeurde ook bij de start van De 
Werkplaats in 1926 en de bouw van de 
eerste school in 1929. Uiteindelijk zijn 
er dus nog veel plannen gerealiseerd 
dankzij het kapitaal van Betty. 

Het ontstaan van De Werkplaats
Kees Boeke was niet primair een 
onderwijsman. De Werkplaats ontstond 
volgens hem ´feitelijk´ toevallig. De 
nieuwe regel dat schoolgeld voortaan 
via de belasting geïnd werd, had hem 
in het najaar van 1926 gedwongen om 
zijn vier kinderen van de plaatselijke  
Montessorischool te halen. Ook dit moet 
voor hen een ingrijpende gebeurtenis 
zijn geweest. Zij zaten toen ook al in 
een tentenkamp op de Biltse Duinen, 
omdat hun ouders anderen bezit hadden 
laten nemen van hun ́ eigen´huis. Kees 
nam zelf het onderwijs aan zijn kinderen 
over toen hun vroegere montessori-juf 
die hun privéles gaf ging verhuizen. 
Hij moest zich toen gaan bezig houden 
met opvoedkundige vragen. De spon-
tane ontdekking kreeg hier de voorrang. 
Een kind moest op school niet in een 
tevoren gekleide mal geperst worden, 
maar worden ‘geholpen om te worden 
wie hij is’. In de dagelijkse organisa-
tie van de school moest praktijk vóór 
het systeem gaan. Regels, vond Kees, 
moesten achtergesteld worden bij de 
gebleken behoefte. Alles draaide op De 
Werkplaats om eigen verantwoorde-
lijkheid: zowel bij het leren als bij het 
gebruiken van schoolmaterialen en het 
samenleven in de school. Persoonlijke 
vrijheid was belangrijk, maar onderge-
schikt aan verantwoordelijkheid voor de 

gemeenschap. Cijfers bestonden niet. 
Werkers en medewerkers maakten 
samen een beoordeling. 
Kees verzon steeds nieuwe, originele, 
maar vaak ook omslachtige leerme-
thoden, waarmee de klassieke leerstof 
omzeild kon worden. Maar hij lag niet 
wakker van de vraag hoe kinderen het 
beste konden leren. Hij had een groter 
doel. Hij wilde de wereld opnieuw inrich-
ten. De Werkplaats was - volgens Daniela 
- een levensbeschouwelijk project bij 
uitstek. Het was een poging van Kees om 
aan te tonen dat God bestond. In hem, in 
het kind en in iedereen. Hij wilde laten 
zien dat als mensen maar vrij gelaten 
werden, de goddelijke orde zich vanzelf 
zou openbaren. Aan hem de zware taak 
om in dit universum alles op rolletjes 
te laten lopen. De werkers en mede-
werkers kostte het veel moeite om met 
de eigen verantwoordelijkheid te leren 
omgaan. Het was een  ‘paedagogisch 
experiment’ waar door velen naar (op)
gekeken werd. Veel kinderen bloeiden op 
in deze school, met zijn vele bijzondere 
mensen en activiteiten. De muziekuit-
voeringen met topmusici naast kinde-
ren die nauwelijks konden spelen waren 
fameus. Maar er waren ook kinderen die 
niet goed in het oog gehouden werden 
en die daardoor niet genoeg leerden, in 
de brede zin.   

Prinsesjes
Op die school die wars was van hiërar-
chie, waar de brede ontwikkelingen van 
het kind voorop stond en waar eenvoud 
en soberheid en eigen verantwoordelijk-
heid centraal stonden en waar de orga-
nisatie de praktijk volgde en daarmee 
niet alles op rolletjes verliep, kwamen 
Beatrix en Irene in 1945. In 1948 kwam 
ook Margriet op school en de voorberei-
dingen voor de komst van de slechtzien-
de Marijke (Christina) waren eind 40-er 
jaren al helemaal rond. Er was zelfs een 
heel gebouw voor neergezet waar slecht-
ziende kinderen samen met Marijke les Algemeen

Daniela en Anita Frank met de foto van de 
onderduikkinderen op de achtergrond

Daniela met foto van de gymzaal van de 
Cadburyfabriek (voorbeeld voor de Grote Zaal 
in ‘oude school’)
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Algemeen

zouden krijgen; het kleutergebouw. Kees 
Boeke was in een vliegtuig - dat door 
Bernard gevlogen werd – samen met 
Juliana naar Engeland gegaan om daar 
een school voor slechtzienden te bezoe-
ken. Helaas kreeg hij in 1951 teleurstel-
ling op teleurstelling te verwerken: eerst 
liet Juliana in april weten dat Beatrix De 
Werkplaats zou verlaten en naar een 
aparte schooltje bij het Baarns lyceum 
zou gaan en vervolgens kwam een paar 
maanden later dezelfde boodschap wat 
betreft Irene en Margriet en uiteinde-
lijk bleken alle voorbereidingen voor de 
komst van Marijke voor niets. 

Ideaal en werkelijkheid
Het ideaal van Kees Boeke stond haaks 
op het idee van de monarchie. Boeke 
wilde de hiërarchie afschaffen, maar 
Beatrix was de verpersoonlijking hier-
van. Hij wilde Beatrix op school vooral 
mens laten zijn, maar het ging er toch 
vooral om dat zij koningin zou worden 
en dat het paleis met de hele hiërarchie 
er omheen zou blijven bestaan. Beatrix 
begreep dat op 12-jarige leeftijd blijk-
baar beter dan wie dan ook en voelde 
dat zij op De Werkplaats niet op haar 
plaats was. Dan valt te begrijpen dat zij – 
zoals haar moeder in een brief aan Kees 
Boeke schreef - “in een knoop zat” en 
er niet gelukkig was. Het verschil tussen 
het leven aan het hof en het leven op De 
Werkplaats was te groot. Beatrix was 
geen gewoon kind en voelde zich ook niet 
zo. Ze was zich als kind al zeer bewust 
van haar status en functie. En zij kon 
haar eigen weg kiezen. Dat deed ze op 
12-jarige leeftijd ook toen zij een keuze 

maakte tegen het verblijf van Greet 
Hofmans aan het hof. 
Het valt Juliana te prijzen dat zij naar 
haar dochter geluisterd heeft en de 
wens van haar dochter gerespecteerd 
heeft. Deze afloop was – achteraf gezien 
– onvermijdelijk. De kloof tussen het 
leven aan het hof en op De Werkplaats 
was te groot. Dat gold ook voor Margriet. 
Ook zij had het niet naar haar zin op De 
Werkplaats. Zij heeft dat een paar jaar 
geleden in een documentaire bij gele-
genheid van haar 65e verjaardag ook 
verteld. Juliana heeft in de brief waarin 
zij aan Kees Boeke berichtte dat ook 
Margriet de school verliet, gemeld dat 
het karakter van Margriet niet paste bij 
De Werkplaats. Margriet vertelde in de 
documentaire dat zij op De Werkplaats 
niets leerde. Dit heeft zij ook nog laten 
weten aan twee werkers van de basis-
school die in 2008 - n.a.v. de opmerkin-
gen van Margriet over haar schooltijd 
op De Werkplaats – Margriet een brief 
gestuurd hebben. Uit de felle reactie van 
Margriet valt af te leiden dat het haar 
nu nog hoog zit. Zij accepteert niet dat 
haar ervaringen met De Werkplaats niet 
erkend worden. En daar heeft ze gelijk 
in. Ook al was zij nog maar 8 jaar toen ze 
van school ging, we moeten haar gevoel 
over die tijd respecteren. Dat zegt niet 
dat er niet vele anderen waren die toen 
een prima schooltijd hebben gehad en 
het zegt helemaal niets over de huidige 
Werkplaats. 
Volgens Juliana was de uit een test 
gebleken leerachterstand de reden voor 
het vertrek van Irene. Maar dit lijkt meer 
een stok om de hand te slaan. Irene leek 

het op De Werkplaats wel naar haar zin 
te hebben.   
Gelet op de informatie die Daniela geeft 
over De Werkplaats in de naoorlogse 
jaren, kan ik mij een deel van de kritiek 
van de beide prinsessen en de teleur-
stelling van Juliana in de praktijk van 
het onderwijs op De Werkplaats wel 
voorstellen. Er klopte in de organisatie 
en in het onderwijs veel niet. Het was 
bestuurlijk een chaos. De dagelijkse 
aanwezigheid van Kees Boeke was juist 
toen hard nodig geweest om sturing en 
leiding te geven. Mogelijk had hij dan 
een deel van de kritiek kunnen onder-
vangen. Maar tot mijn verrassing hield 
hij zich daar niet mee bezig, ook al zaten 

er drie prinsessen op school. Hij liet het 
vaak aan anderen over, als hij weer eens 
op reis was in het kader van de oprich-
ting van de International Children’s 
Community. Maar ook al had Kees Boeke 
er zelf meer bovenop gezeten, dan was 
de uitkomst wat betreft de prinsessen 
waarschijnlijk niet anders geweest. De 
keuze die door Juliana in 1945 gemaakt 
was bleek in de praktijk niet realistisch. 
Maar mogelijk heeft Beatrix in haar zes 
jaar Werkplaatstijd toch veel  meegekre-
gen waar zij in haar verdere leven profijt 
van heeft gehad. De belangstelling voor 
dans en voor boetseren en beeldhouwen 
zal in ieder geval in die jaren gewekt zijn.

Montessori 
Op 11 januari jl. was de promotie in 
Amsterdam. Bij de vragen die Daniela 
daar voorgelegd kreeg, kwam het 
Koninklijk Huis niet aan de orde. Het 
ging o.a. over Kees Boeke en de verschil-
lende botsingen die hij met mensen in 
zijn nabije omgeving gehad heeft, o.a. 
het conflict met Joop Westerweel. Ook 
kwam de vraag aan de orde waarom  
Maria Montessori erin geslaagd is zoveel 
Montessorischolen na te laten en het 
bij Kees Boeke beperkt bleef tot De 
Werkplaats in Bilthoven: Montessori liet 
een na te volgen systeem na; Kees Boeke 
een moeilijker overdraagbare cultuur. 

De Tiendensprong
De biografie eindigt met Cosmic View dat 
in 1957 in de Verenigde Staten verscheen 
en daar grote indruk maakte. De spon-
tane harmonische samenhang tussen 
mens en het universum was in een 

helder beeldverhaal weergegeven. In 
1959 verscheen dit boekje in Nederland 
onder de titel ‘Wij in het heelal, een heel-
al in ons’. Kees Boeke heeft op het eind 
van zijn leven zijn mens- en wereldbeeld 
hierin weergegeven. Zijn werk heeft 
velen geïnspireerd, o.a. het echtpaar 
Eames bij het maken van de film ‘Powers 
of Ten’, door Vincent Icke ‘de nachtwacht 
van de natuurkunde’ genoemd. 

Pageturner
Bij deze promotie noemde Professor 
Kennedy het boek een pageturner. 
Hoewel ik toch al het nodige van Kees 
Boeke weet, heb ik het ook zo ervaren: 
je wilt doorlezen om te weten hoe het 
verder gaat met deze bijzondere man, 
zijn gezin en zijn school. Daniela is er 
in geslaagd om in een prettig leesbare 
stijl het levensverhaal van Kees Boeke 
vanuit betrokkenheid, maar kritisch en 
met wetenschappelijke distantie weer te 
geven. Daarbij heeft zij gebruik kunnen 
maken van informatie die tot nu toe niet 
beschikbaar was. Dit betrof vooral het 
familiearchief. Daarnaast heeft Daniela 
met veel oud-WP-ers gesproken om 
het beeld dat uit de brieven e.d. naar 
voren kwam aan te vullen. Daarmee is 
een kleurrijk verhaal tot stand gekomen.
De komende jaren zullen er met nieuwe 
gegevens mogelijk bijstellingen in het 
beeld komen, maar dat hoort bij het vak 
van historicus. Vooralsnog hebben we 
nu een compleet en mooi beeld van de 
oprichter van onze school. We weten zo 
weer meer van ‘onze afkomst’ en kunnen 
daarmee weer beter onze koers voor de 
toekomst bepalen, want Kees Boeke was 

geen man van blauwdrukken. In iedere 
tijd moeten wij zelf weer opnieuw de 
koers bepalen bij de waarden die wij van 
hem en zijn vrouw hebben meegekregen. 
Dat blijft steeds een uitdaging. 

Drie Boeke-boeken 
In de afgelopen 1½ jaar zijn er drie 
boeken verschenen over of van Kees en 
Betty Boeke: de heruitgave van ‘Wij in 
het heelal, een heelal in ons’, het boek 
van Fiona Joseph over Betty Boeke 
en het wegschenken van haar privé-
kapitaal en tot slot deze biografie van 
Kees Boeke waarin alles samenkomt. 
Ik heb er in deze krant over geschreven. 
Hopelijk heeft dit tot meer kennis van 
en begrip over de herkomst van deze 
bijzondere school en haar oprichters 
geleid en geprikkeld tot het lezen van 
deze interessante boeken.   

Jos Heuer

Ingmar Heytze, bij de inleiding op het tweede 
deel van de avond.
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Mijn jeugd en De Werkplaats zijn nauw 
verweven: ik begon er in 1971 als kleuter 
en deed er in 1986 eindexamen. Als ik zeg 
dat ik een fijne jeugd gehad heb, moet 
dat zeker ook aan de school gelegen 
hebben. Vergelijkingsmateriaal heb ik 
niet; ik had maar één paar ouders en één 
school. Maar de geur van, vermoedelijk, 
de melange van klei en potloodschaafsel 
die ik enkele maanden geleden rook toen 
ik het oude kleutergebouw weer eens 
binnenstapte, gaf mij zo’n onbeschrijflijk 
overweldigend en heerlijk gevoel, dat ik 
wel een geluksvogel geweest moet zijn.
Het liefste speelde ik met de ‘water-
bak’, een bassin op poten waarin je met 
modder aan de slag kon. Herinneringen 
zijn als ‘takes’ uit een film: ik lig op een 
grijs veldbedje en hoor Aleid zeggen: ‘ik 
wil een speld horen vallen’. ‘Kom kom 
kommetje’ werd gezongen als we ons na 
de pauze bij de deur verzamelden. Op de 
grasvelden lagen konijnenkeutels. We 
speelden bij de ‘bosrand’ en gingen naar 
de geitjes van dierenverzorger ‘Aart’.
Dat spelen is nog lang doorgegaan. In 
de vijfde klas van de lagere school (nu 
groep 7) maakte ik samen met mijn 
goede vriendin Andrea een werkstuk 
over de Gouden Eeuw. Vol overgave zaten 
we middagen achtereen te werken. We 
knipten plaatjes uit en schreven daar 
verhalen bij. We lieten ons niet al te zeer 
knevelen door het tijdvak waarvoor wij 
gekozen hadden. Als Andrea met een 
plaatje aankwam van indianen die bizons 
opjoegen, begon ik enthousiast te schrij-
ven: ‘in de 17e eeuw was de jacht zeer 
belangrijk’. Bij een middeleeuws tafe-

reel van een kasteel dat leegegroofd 
werd, noteerde Andrea: ‘ruilhandel’. Een 
plaatje van iemand die ik achteraf meen 
te herkennen als de achttiende eeuwse 
filosoof Edmund Burke, inspireerde mij 
tot de beschrijving van een legendari-
sche zeventiende eeuwse figuur, iemand 
die in werkelijk álles gehandeld had, ja 
een man die (en dit citeer ik nu even) ‘de 
halve handel had uitgevonden’.

De rode pen in dit werkstuk onthult de 
rol die onze medewerkster, ik dacht dat 
het ‘Tineke’ was, bij de totstandkoming 
van dit magnum opus gespeeld heeft. Af 
en toe corrigeerde zij een spelfout. Maar 
pas toen ergens middenin, het hoofdstuk 
‘Karel de Grote’ aanbrak, vond zij het 
tijd om in te grijpen. Al deed zij dat ook 
hier met zachte hand. ‘Leefde niet in de 
Gouden Eeuw’ noteerde ze in de kantlijn.
Inmiddels gepromoveerd als historica 
kan ik moeilijk zeggen dat ik trots ben 
op dit werkstuk. En toch heeft het voor 
mij grote waarde. Aan de geschiede-
nis kleefde voor mij als kind een magie 
die veel groter was dan het leven zelf. 
Dat ze mij op De Werkplaats een tijdje 
mijn gang hebben laten gaan, ervaar ik 
achteraf als een groot geluk.

Er is later nog tijd genoeg om de dingen 
in de juiste vakjes te krijgen.

Algemeen

De oud-werker: 
Daniela Hooghiemstra

Hylke de Boer

Vrijdag 1 februari 17.00 uur. Dick 
Frantzen, mijn collega van de buren, 
rector van Het Nieuwe Lyceum, belt 
me: “Henk, het gerucht gaat dat er een 
jongen van 17 is verongelukt op het stati-
on… laten we ons schrap zetten”. Ik bel 
wat rond maar krijg geen nader nieuws, 
ik waarschuw wie gewaarschuwd moet 
worden. Vrijdagavond half negen, Marijn 
belt: ‘Henk, het is Hylke’.

Hylke Wiebe de Boer, 17 jaren jong. 
Een briljante leerling, fameus deba-
ter, excellente bèta, een veelbelovende 
toekomst voor zich. Zijn naam wordt 
genoemd op de website en in deze 
WP-krant in de bijdragen over de succes-
volle deelname van werkers aan diverse 
debatwedstrijden in de afgelopen tijd.  
Hylke begon op de Werkplaats op de basis-
school in groep 1 bij Heidi en Juul, nu 
was hij werker van 6-vwo. 14 jaar was hij 
werker van de Werkplaats. Op zijn kist bij 
de afscheidsbijeenkomst legden we witte 
rozen met de tekst: Hylke, jouw 14 rozen…

Wat volgde was een week vol verdriet 
en vragen, vol warmte en aandacht voor 
elkaar. Vooral een week met gesprek-
ken. Gesprekken tussen medewerkers 
en werkers, tussen werkers onder-
ling. Schrijven, tekenen, stil zitten bij 
het gedenkhoekje dat we voor Hylke 
hadden ingericht. Een week ook waarin 
het schoolwerk en het leven doorging 
of weer opgepakt werd.  En dat is goed.
Vrijdagmiddag aan het einde van die 
week hadden de werkers en medewer-
kers van team 7 (5- en 6-vwo, Hylke’s 
team) en vrienden van Hylke uit andere 

teams een bijeenkomst in de Grote 
Zaal waar werkers verhalen voorlazen 
en vertelden, gedichten lieten klinken, 
samen foto’s en filmpjes bekeken, 
muziek maakten en zongen. Alles voor 
Hylke en met hun herinneringen aan 
hem.
Zaterdag was de drukbezochte afscheids-
bijeenkomst in de Gregoriuskerk in 
Bilthoven waar (op verzoek van Hylke’s 
ouders) zijn ouders, zijn familie en de 
schoolgemeenschap samen afscheid 
namen van Hylke. Ook daar waren weer 
werkers die musiceerden, vertelden en 
lazen.
Grijswit was de lucht in Bilthoven toen 
die zaterdagmiddag om half vijf de auto 
met Hylke vanaf de kerk vertrok naar 
Den en Rust.  Het sneeuwde en 150 
ballonnen sneeuwden de hemel in als 
afscheidsgroet van ons, werkers en 
medewerkers, aan Hylke.

De ouders van onze werkers hielden we 
op de hoogte via twee algemene berich-
ten voor iedereen en via afzonderlijke 
berichten voor de ouders van team 7, 
Hylke’s team. Ouders hielden ook elkaar 
op de hoogte, zoals werkers dat onder-
ling ook deden. Heel veel ouders gaven 
ons bericht van hun waardering voor en 
ontroering over de manier waarop wij 
onze werkers, hun kinderen, geborgen-
heid en ruimte hebben gegeven. Dat was 
fijn en dat hielp.

Ik eindig met woorden van Marijn, Hylke’s 
teamleider, uit de afscheidsbijeenkomst:
Hylke, er zit hier een kerk vol mensen 
met de vraag waarom. Maar geen 

antwoord beantwoordt de vraag, want 
de vraag wil niet weten waarom….. de 
vraag wil jou terug, want je hoorde bij 
ons, Hylke, met huid en haar; met huid 
en haar, hoorde je bij ons.

Henk Zijlstra
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Voortgezet
onderwijs

Afgelopen maanden hebben weer flink 
wat kunst- en cultuuractiviteiten plaats-
gevonden. In het cultuurambitieplan van 
dit schooljaar hebben we opgenomen dat 
we kunst meer zichtbaar willen laten zijn 
binnen en buiten school en we nauwer 
willen samenwerken met de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht (HKU). Nou, de 
eerste resultaten zijn er.
Het is in onze visie van groot belang dat 
jongeren in aanraking komen met kunst 
en cultuur: “Cultuureducatie levert een 
onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling 
van jonge mensen en is bovendien een 
voorwaarde voor succesvol leren “, dit 
schreven we in de laatste WP-krant en 
dat is ontleend aan het cultuurmanifest 
dat is opgesteld door alle cultuurprofiel-
scholen. Bij dat manifest (te vinden op 
onze website onder onderwijs/ cultuur-
profielschool) is ook een verbeelding 
gemaakt in de vorm van een kort film-
pje. Ook dat filmpje is te vinden op de 
website.

Op diezelfde schoolwebsite doen we 
regelmatig verslag van allerlei activi-
teiten op het gebied van kunst en cultuur. 
In deze WP-krant lichten we een paar 
voorbeelden uit. 

The Cat Piano
Tijdens de muzieklessen van Peter 
Schreuder van vwo 3 heeft een groep 
studenten beeldend, theater en conser-
vatorium van de HKU met de werkers 
gewerkt aan een project. Geprobeerd 
is de werkers zelf te laten brainstor-
men over de drie kunstdisciplines en 

hoe zij dit zouden kunnen vormgeven. 
Uiteindelijk is met hulp van Peter en de 
studenten het stuk The Cat Piano geko-
zen. Een korte productie waar de hele 
klas aan heeft bijgedragen. Het verhaal 
wordt verteld door twee werkers en 
wordt ondersteund door muzikanten, 
met geluiden en visuele effecten. Voor 
de studenten hun 3e jaars stage, voor 
ons een mooie ervaring.

Muziektheater Staatsgenen
De werkers uit klas 2 en 3 hebben 
in januari weer een leuke productie 
verzorgd:  “Staatsgenen”. “Staatsgenen” 
is speciaal voor de Werkplaats geschre-
ven door Sara van Gennip, aanstormend 
theater-schrijftalent èn oud-werker van 
de WP. Het stuk is geregisseerd door 
Claartje van Opstal; de muzikale leiding 
was in handen van Peter Schreuder en 
een stagiaire van de HKU.
Het is 2054: een alwetende Staat bestiert 
op wetenschappelijke wijze het bestaan 
en besluit voor elk van ons wat het beste 
is. Iedereen blij en tevreden, zou je 
zeggen... Maar een kleine groep rebel-
len blijft dromen van eigen keuzes…
Vol verve stonden de werkers op het 
podium en konden weer een mooie 
ervaring op hun CV zetten.

DOX 
Dankzij een subsidie van het Cultuur-
participatiefonds kon de WP een samen-
werkingsverband met theatergroep Dox 
aangaan. Het was best spannend of we 
de subsidie zouden krijgen met alle 
bezuinigingen en de opheffing van dit 

fonds in het verschiet, maar blijkbaar 
werd ons plan goed genoeg bevonden. 
Het is dan ook een heel bijzonder project 
geworden.
De aftrap werd gegeven door de 
DOX-voorstelling YOUWEELTJES, die 
in de Grote Zaal voor een heel aantal 
groepen is gespeeld begin september, 
waarna een groep werkers actief aan de 
slag is gegaan om met Doxers een eigen 
voorstelling te maken.
Bruno Jonge Poerink, Suzanne Snel, 
Angus van der Vaart, Julia Bloemberg, 
Arman Ozlati, Bloeme Eliasberg, Titus 
Kervezee, Annelot de Boer, Vera van 
Seumeren, Lotte Visser, Jikke Woltering 
en Sua Wilschut hebben van septem-
ber tot de voorstellingen in november 
twee middagen per week en een paar 
weekenden gewerkt met Jeanine Coco 
en Daan Beckers van Dox. 
Het was wel wennen om te werken op 
de Dox manier, met jezelf steeds in de 
hoofdrol, maar wat heeft het veel opge-
leverd. Niet alleen was het proces heel 
leerzaam, maar ook het resultaat mocht 
er wezen. Het thema van het project was 
sociale media, Facebook etc. Omdat het 
Haren-feest net aan het begin van dit 
project had plaatsgevonden werd dit het 
centrale gegeven toegespitst op je eigen 
rol in zoiets.
De voorstellingen overdag zijn bezocht 
door bijna alle werkers en de ‘vrije’ 
avondvoorstelling was bomvol. De voor-
stelling was heel bijzonder.
De groep ontving ons in de kantine waar 
iedereen zijn eigen feestje kon uitkie-
zen. Vervolgens werden we in groepen 

Kunst en cultuur op 
de WP

Dit jaar hebben we weer een uitwisseling 
georganiseerd met de leerlingen van de 
Internationale schakelklas in Utrecht: 
leerlingen uit China, Afghanistan, 
Brazilië, Polen, Marokko etc., samen 
met werkers uit havo 4 met maatschap-
pijwetenschappen en maatschappijleer.
In een startbijeenkomst op de WP leer-
den de leerlingen elkaar leerden kennen 
via een speeddate. Vragen waren door 
onze werkers voorbereid: over hobby, 
vrije tijd, land van herkomst, overeen-
komsten, verschillen in cultuur. Daarna 
volgden ze in gemengde groepen work-
shops dans en muziek in het kader van 
de voorstelling Come as you are van 
Dancing on the Edge, die ze later samen 
zouden komen bekijken. Haytham Safia 
verzorgde het muziekgedeelte en Nir de 
Volff het dansgedeelte (zie ook Youtube). 
Dancing on the Edge is een organisatie 
gericht op artistieke uitwisseling met 
landen uit het Midden-Oosten en Noord-
Afrika, de MENA regio.
Het thema was de ontmoeting tussen 
twee mannen in de Sinai woestijn, 
een Jood en een Arabier. Een gesprek 
tussen hen volgt met een coca-cola 
blikje als bindend onderwerp. “Voor 
ieder verkocht wapen in de wereld.. 
delen 20.000 mensen een Coca Cola.” 
Na afloop mochten er vragen worden 
gesteld.
Maandag 11 februari waren de WP-ers 
te gast bij de ISK. Ze kregen er een 
rondleiding en een spel met quizvragen. 
Daarna vertrokken ze samen naar de 
Vechtse-banen, waar de stagiaires Ruby 

en Sarah een teambuildingsactiviteit 
hadden verzorgd. In gemengde groe-
pen opdrachten uitvoeren, o.a. samen 
een kinderliedje zingen van een van de 
ISK-ers. De leerlingen die niet konden 
schaatsen werden geholpen door onze 
werkers. En uiteindelijk volgde na het 
spel de zin: “Home is where the heart is”.
De ISK-ers hebben soms een heftige 
achtergrond, maar deze ontmoeting is 
voor beide groepen goed en zinvol.
Op 24 februari is een deel van beide 
groepen meegegaan naar de mooie 
voorstelling Mogadishu van de Utrechtse 
Spelen en later in het jaar zullen we onze 
ontmoeting afsluiten met een activiteit 
en picknick met internationale hapjes.

Paulina Schulp

Foto: Paulina Schulp

School in de wereld: 
ISK-WP uitwisseling
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naar verschillende locaties in de school 
geleid voor een kleine preparty, door 
de werkers zelf georganiseerd. Iedere 
speler had dus een eigen feestje, vari-
erend van een barbecue-strandfeestje, 
yoga, tekenen, een dansfeest tot een 
‘ik-weet-niet-feest’ . Vervolgens werd 
iedereen naar de grote zaal gebracht 
waar de centrale voorstelling werd 
gespeeld. Dit begon met ons als publiek 
op de vloer als waren we bijeengeko-
men in Haren. Daarna werden de rollen 
omgedraaid en ging het publiek de tribu-
ne op en werden onze spelers de feest-
vierders. Daar bleef het niet bij, want 
belangrijke vragen als hoe je zelf zou 
reageren en wat voor jou van belang is in 
het leven werden onderwerp, waardoor 
de voorstelling heel persoonlijk werd. 
Deze vragen werden natuurlijk ook bij 
het publiek gelegd. Een bijzondere erva-
ring. Nu de Dox methode geïntroduceerd 
is, hopen we op subsidiemogelijkheden 
voor een vervolg.

Theaterdag
Het vak CKV is gelukkig springlevend 
op de Werkplaats. In Vmbo-3 maken de 
werkers gedurende 1 jaar kennis met 
veel facetten van Kunst. 
Afgelopen januari was het weer tijd voor 
een CKV hoogtepunt. De luide galm van 
trommels klonk door de school, dit is 
meestal een voorbode van de VMBO 
kunstendag. Dit keer was gekozen voor 
een theaterdag. De werkers kregen de 
uitdaging om in 1 dag een theaterstuk 
uit de grond te stampen. En dat is gelukt! 
Werkers namen deel aan een van drie 
workshops: acteren, muziek en dans. 
Met deze disciplines gingen ze de hele 
dag aan de slag. Werkers en begeleiders 
bedachten samen hoe het stuk eruit zou 
moeten zien. Toch was het voor ieder-
een een verrassing hoe het totaalbeeld 
zou zijn. 
Om 14.30 zat de zaal tot de nok toe vol 
met ouders en 2e jaars werkers uit team 
1 en 3.  Deze werkers waren natuurlijk 

heel benieuwd omdat zij volgend jaar 
dezelfde kans krijgen. Een prachtige 
voorstelling was het resultaat van hard 
werken. Hier gaan we volgend jaar zeker 
mee door!

Kunst- en techniekwedstrijd
De uitdaging: het bedenken van creatieve 
oplossingen voor de toekomstige stad 
Artcadia. Advies – en ingenieursorganisa-
tie Arcadis, Koninklijke, Nederlandsche 
Heidemaatschappij (KNHM), Canon 
Nederland, de  kunstenaar Jean-Paul 
Marsman en Holland Art Gallery willen 
door middel van deze opdracht jonge-
ren van middelbare scholen laten zien 
en ervaren hoe boeiend de wereld van 
techniek is. In de lessen van Rik de 
Wit (techniek) en Kiona van Herwijnen 
(handvaardigheid) is in de 2e klassen 
gewerkt aan dit project.
Elke school leverde maximaal vier werk-
stukken in. Er zijn ongeveer tweehonderd 
maquettes, schilderijen, multimedia en 

andere creatieve uitingen binnengeko-
men. Die zijn door een deskundige jury 
beoordeeld. De gekozen groepen werken 

hun projecten vervolgens verder uit en 
geven tijdens de finale op vrijdag 12 april 
hun presentatie op de TU in Eindhoven 
onder leiding van presentator Valerio.
Maxime de Vos, Noémie Dickman, Filo 
Malmberg, Ilja Hiemstra (allemaal 
meisjes!) uit 2D vertegenwoordigen 
in die finale de WP, met hun idee:  de 
Mobilobike, een oplaadbare kleine accu 
voor onder het zadel van een fiets die je 
kunt gebruiken om je mobiele telefoon 
op te laden.

Locatieproject HKU 
Hierover hebben alle ouders thuis van 
hun kinderen verhalen gehoord, want dit 
project was niet over het hoofd te zien.

2e jaars studenten van de HKU moesten 
onder leiding van docente Til Groenedijk 
voor hun interdisciplinaire stage (met 
studenten van het conservatorium, thea-
ter- en beeldend opleiding) aan het werk 
om op een locatie een kunstproject te 
verzorgen. Zij zijn hier terechtgeko-
men op ons verzoek, omdat we immers 
bezig zijn meer contacten met de HKU te 
leggen. De studenten hebben na het zien 
van de Kees Boekefilm en na verdere 
kennismaking met het gedachtegoed 
van de Werkplaats hun creatief proces de 
ruimte gegeven. Wat het precies werd, 
wisten we tot het moment daar was niet 
precies; heel spannend dus. Het werd 
een spel tussen de teams en de domei-

nen, een spel gebaseerd op hoofd, hart 
en handen.
Werkers en medewerkers werden ’s 
ochtends bij het begin van de school 
opgewacht door een groep van 26 
studenten uitgedost in het zwart, slaand 
op trommels en zwaaiend met vlaggen. 
En dat was kenmerkend voor de rest 
van de week. Op gezette tijden klonk 
door de intercom hun eigen gemaakt 
Werkplaatslied, als aankondiging van 
weer een onderdeel dat in de pauzes 
gespeeld ging worden. Allerlei opdrach-
ten werden verricht door werkers en 
medewerkers en later op de dag kon je 
in de hal via gevulde buizen met verf zien 
welk team bovenaan stond.
Er zijn papieren vliegtuigjes door 
hoepels gegooid, portretten van Kees 
Boeke gemaakt, creaties met wasknij-
pers ontworpen, vragen beantwoord over 
liedjes, kunstwerken en literatuur. Dit 
alles werd steeds omlijst door muzi-
kale optredens van de studenten in de 
kantine. Bij de finale op vrijdag werden 
de winnaars, de werkers van het eerste 
leerjaar van team 1 in het zonnetje gezet. 
Zij kregen een VIP-behandeling in de 
kantine: lange tafels, afgezet met linten, 
met bodyguards, en allerlei lekkers. Tot 
slot zwaaiden aan het eind van de dag 
om 15.00 uur de HKU-studenten alle 
werkers en medewerkers uit in een 
boog, met gekleurde doeken, zwaaiend 
en swingend op zelf gespeelde muziek.
De studenten hebben half niet doorge-
had hoezeer zij met hun project de Kees 
Boeke rituelen op eigen wijze naar voren 
hebben gebracht. Zoals twee collega’s 
na dit project zeiden: Prins Iwan is niet 
dood, hij leeft….

Paulina Schulp, Francine Jageneau en 
Constance van der Schaft
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aan de voorstelling, hetgeen wat je het 
liefst doet wordt leuk en mooi gevonden 
door andere mensen. Het werken heeft 
ergens toe geleid. Daardoor gebeurt het 
ook bijna nooit dat mensen die nog op 
school zitten en meegedaan hebben met 
de dansvoorstelling, het jaar daarop niet 
meer meedoen. De shows maken een 
groep zo sterk, dat de show daarna altijd 
wel weer sterker wordt. En uiteindelijk is 
dat natuurlijk het doel.
Samen een mooie show neerzetten, iets 
waar je lang en intensief aan werkt, iets 
wat je samen doet, waar je beter in wordt 
en waar je elkaar bij helpt door de jaren 
heen. Om uiteindelijk klaar te zijn met een 
show, terug te kijken en te zien hoeveel 
je geleerd hebt en neergezet hebt in zo’n 
korte tijd. Dat is waar ik het voor doe. 

Emiel Schoneveld (werkerV4C)

Ik woon in Amersfoort, maar ben toch 
op deze school gaan kijken. Op de open 
dag is het standaard dat de bovenbouw-
groep van Nicole een paar dansen doet 
na het praatje van Henk Zijlstra. Ook 
toen deden ze dat weer, die kinderen 
zo zien dansen op en door een middel-
bare school, maakte dat ik naar deze 
school ben gekomen en ook mee ben 
gaan dansen met de shows van Nicole.

Met elkaar
Het dansen bij Nicole is niet alleen 
maar het leren van pasjes, het dansen 
bij Nicole is een proces. Ik begon in het 
eerste jaar, als een brugklasser, een 
onzekere jongen die van dansen houdt, 
maar die iets doet wat hij normaal niet 
doet en dus wat zelfvertrouwen mist, 
iets wat je opbouwt in de groep. Je helpt 
elkaar in zo’n groep en je danst met 
elkaar. Dan sta je daar als tweedeklas-
ser tegenover derde- of zelfs vierdeklas-
sers. Je volgt op dit moment heel veel, 
je kijkt hoe ze dansen maar vooral hoe 
ze improviseren en dansen bedenken, 
alleen en samen met Nicole.
Tot in de derde klas. Nu was ik ouder en 
had ik meer zelfvertrouwen, ik danste 
met mensen van mijn eigen leeftijd en 
daarin groei je erg. Ik vond en vind het 
geweldig om te dansen, maar ook om 
mensen te helpen met het dansen en het 
maken van deze dansen. Vooral om te 
zien hoe Nicole dit doet, als vanzelfspre-
kend begeleidt ze de kinderen die het 
minste zelfvertrouwen hebben zo, dat 
ze aan het eind van de repetities in het 
midden van het podium staan. Dit heb 
ik nog duidelijker gezien en geprobeerd 

toe te passen nu ik eenmaal in de boven-
bouw zit met het maken van de onder-
bouwshow. Van dit soort dingen leer je 
nog veel meer dan van het zelf dansen, 
je begeleidt, verbetert maar leert ook 
na te denken over bewegingen. Nu in de 
vierde klas doe ik met veel plezier ook bij 
groep 7/8 op de vrijdagmiddag voor CKV. 

Zonder grenzen
Bij kinderen die op de basisschool zitten 
merk je nog beter wat het dansen kan 
doen voor kinderen. Soms zie je een kind 
heel onzeker binnenlopen, maar zodra 
ze dan voor de hele groep mogen dansen 
dan fleuren ze op en doet de hele groep 
hem of haar ook met veel plezier na. Dit 
vind ik nog wel het mooiste aan dansen: 
dansen is bewegen op muziek, zonder 
grenzen, je kunt jezelf zijn en met een 
groep zijn, terwijl iedereen beweegt naar 
wat hij of zij voelt.
Het dansen  heeft mij altijd iets bijzon-
ders gegeven. Ik heb vanaf de tweede 
klas een rugblessure, omdat ik te hard 
ben gegroeid. Ik speelde volleybal en 
moest daar mee stoppen, met dansen 
kon ik door gaan. Dansen geeft bij mij 
een gevoel van geluk. Het maakt dat ik 
mijn lichaam begrijp en daardoor ook 
door kan gaan. En het feit dat dit op 
deze school mogelijk gemaakt wordt op 
een podium is ongelofelijk. Het op een 
podium doen wat je het liefst doet, met 
geluid, licht en alles erop en eraan geeft 
zo’n immens gevoel dat dat verslavend 
gaat werken en daardoor weet ik dat ik 
zoiets nooit zal opgeven. 

Op het podium
Het staan op een podium is iets wat je een 
heel krachtig gevoel geeft, het mooie is 
dat als je eenmaal op het podium staat je 
vergeet dat er eigenlijk op dat moment 200 
man staan te kijken hoe jij het doet. Maar 
dat podium is nog maar de helft van een 
voorstelling. Doordat we zo’n zaal hebben, 
hebben we dus ook coulissen en een 
kleedkamer. Dit werkt allemaal zo mee 
met de hele ervaring. Je ontwikkelt echt 
een band met de mensen van de groep. Je 
werkt een half jaar naar zo’n voorstelling 
toe en dan heb je voor 3 dagen lang alleen 
maar voorstellingen. Daardoor ontstaat er 
een bepaalde sfeer, een soort constante 
roes van blijdschap. Niemand denkt op die 
momenten aan school maar aan doen wat 
je leuk vindt, maar ook serieus neemt. Het 
goed dansen en iets moois neerzetten is 
natuurlijk een erg belangrijk iets, dat is 
ons doel.
Na elke voorstelling buigen we, een soort 
afscheid van het publiek. Vaak blijven we 
dan even op het podium staan, op dat 
moment word je altijd overspoeld door 
blijdschap en vaak met complimentjes. 
Dat is misschien nog wel het mooiste 

Avenue of Expression
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Het Lagerhuis’. De debatgroep kon dit 
keer tien getalenteerde debaters inzet-
ten, en zij hebben het supergoed gedaan. 
Na wekenlang stellingen analyseren, 
achtergrondinformatie opzoeken en 
proefdebatten voeren, begon de span-
nende dag op vrijdag 25 februari.
‘Op Weg Naar Het Lagerhuis’ is een jaar-
lijks debattoernooi in het provinciehuis 
te Utrecht. De Werkplaats wist daar dit 
jaar voor de allereerste keer in de finale 
te komen. We wisten alle rondes overtui-
gend te winnen. In de halve finale kwam 
de WP tegen het Utrechts Stedelijk 
Gymnasium te staan, dat al vele jaren 
een geduchte tegenstander is. Maar 
ook deze strijd werd gewonnen met 
een nipte 2-1. In de finale kwam de WP 
tegenover het Christelijk Lyceum Zeist 
te staan. De finale werd uitgevochten in 
de statenzaal van de provincie Utrecht. 
De finalespeech was zeer succesvol. De 
eerste finalestelling luidde als volgt: 
“Het moet bij wet worden geregeld dat 
het salaris binnen organisaties maxi-
maal 20 keer zo hoog mag zijn als het 
laagst betaalde salaris”. Deze werd nipt 
verloren. Een andere finalestelling was 
“Pesten moet strafbaar worden gesteld”. 
De Werkplaats wist de finale jammer 
genoeg net niet te winnen, maar stond 
voor het eerst in de finale van Op Weg 
Naar Het Lagerhuis. Een superpresta-
tie van alle debaters. Voortaan zal de 
Werkplaats een geduchte concurrent zijn 
voor alle andere deelnemende scholen.

Model European Parlement
Ook dit jaar deed de Werkplaats weer 
mee met Model European Parliament, 
gehouden in het nieuwe provinciehuis. 
Onze werkers hebben zich heel goed 
geweerd. In verschillende commissies 
hebben ze de rol van Duitsland gespeeld 
bij het opstellen van resoluties over 
belangrijke Europese kwesties. Op de 
laatste dag van het driedaagse evene-
ment hebben de werkers de hele dag 
in de plenaire zaal gedebatteerd over 

hun resoluties. De Werkplaats werd de 
op een na best presterende school en 
heeft daarmee een supergoede pres-
tatie neergezet. Jibbe Verhave mag 
komend najaar naar de nationale ronde 
en de anderen (Peer Jetten, Lodewijk 
Keizerswaard, Julia Bloemberg. Aagje 
van Mastrigt en Florian van Heesbeen) 
hebben het ook super gedaan. 

De Amerikaanse presidentsverkiezingen 
op de WP
Op dinsdag 6 november, de dag van de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen, 
hadden enkele werkers in samenwer-
king met medewerker geschiedenis 
en maatschappijwetenschappen Quen 
van Meer een themamiddag georga-
niseerd over de Amerikaanse verkie-
zingen. Voorafgaand aan een debat 
over Amerikaanse verkiezingsthema’s 
werden leuke presentaties gegeven over 
de verkiezingen zelf en het Amerikaanse 
politieke systeem. Mathijs Peters en 
Ruben Morshuis gaven deze presentaties 
in het kader van het boek dat ze hadden 
geschreven over de Amerikaanse poli-
tiek voor hun profielwerkstuk. Het debat 
dat vervolgens werd gehouden, waar de 
belangen van respectievelijk Obama en 
Romney werden behartigd, werd niet 
alleen door de vwo 5 en 6 werkers met 
grote belangstelling gevolgd maar ook 
door de nationale televisie. Een mooi 
en fel verkiezingsdebat dat één op één 
werd gehouden, werd vastgelegd door de 
camera’s van SBS Hart van Nederland. 
De debaters waren: Fons van Overbeek, 
Meyke Nering Bögel, Hylke de Boer, 
Wouter van Haaften, Olivier Croll, Rik 
Boerma en het debat werd voorgezeten 
door Ruben Morshuis. 
De werkers hebben het ontzettend 
goed gedaan, ondanks de cameraploeg! 
Enkelen van hen zijn geïnterviewd, even-
als Quen van Meer. Het item is uitgezon-
den in de vroege editie van “Hart van 
Nederland” op die dinsdagavond. Het 
ging over de belangstelling van scho-

lieren voor de Amerikaanse verkiezin-
gen. Het was een geslaagde, leerzame 
middag met een prachtig debat. Een 
prachtige prestatie waarmee we met 
recht een landelijke tv-zender wisten 
te halen.

Het belang van een goed debat
Debatteren leert je om een eigen mening 
te vormen, jezelf te presenteren en je te 
laten nadenken over maatschappelijke 
onderwerpen. Daarom is het belang-
rijk dat het debatteren wordt aange-
moedigd in het onderwijs. Bij uitstek 
hoort het vormen van je eigen mening 
bij de onderwijsvisie van de Werkplaats. 
Doordat werkers in discussie durven te 
gaan en een eigen mening durven te 
vormen, zijn ze klaar om de samenleving 
in de te gaan. Dit alles sluit naadloos aan 
op de visie van de Werkplaats en van 
Kees Boeke zelf. Daarom besteedt de 
Werkplaats in allerlei vormen aandacht 
aan meningvorming, maatschappelijke 
ontplooiing en bovenal het debat. 

Ruben Morshuis 
(werker v6 en voorzitter werkersraad)

Meer dan ooit heeft debatteren op de 
Werkplaats prioriteit gekregen. Hoewel 
debatteren ook vorig jaar al ter sprake 
kwam in de WP-krant, rechtvaardigt de 
grote ontwikkeling die het doormaakt 
een vervolgstuk. Een steeds groter 
wordende actieve groep werkers debat-
teert namelijk elke dinsdag na school 
met elkaar over leuke en maatschap-
pelijke stellingen, in allerlei verschil-
lende debatvormen. De groep bestaat uit 
werkers die zelf graag beter willen leren 
debatteren en spreken, zoals ze zelf 
zouden zeggen: ‘Aan goed debatteren 
zul je later veel hebben.’ Maar natuur-
lijk worden er ook talenten eigenhandig 
door medewerkers gespot in de klas en 
voor de debatgroep uitgenodigd. Op de 
dinsdagmiddag gaan de werkers op een 
leuke manier met elkaar in debat, ze 
leren goede argumenten te bedenken en 
voor een publiek te spreken. Dit onder 
leiding van drie medewerkers Berend, 
Frank en Pieter. Het resultaat van dit 
alles is dat de Werkplaats het afgelopen 
jaar mooie resultaten heeft behaald bij 
verschillende debatwedstijden en dat er 
op de WP weer volop aandacht is voor 
het debatteren. 

Nederlands kampioenschap debatteren
Het eerste succesverhaal begon op vrij-
dag 7 december in Maarssen. Elf mensen 
van de debatgroep en een selectie van 
vijf werkers reisden af naar Maarssen 
voor de voorrondes van het Nederlands 
Kampioenschap debatteren. Het team 
bestond uit: Hylke de Boer, Meyke 
Nering Bögel, Wouter van Haaften, 
Myrthe van Dalen en Ruben Morshuis. 

Alle drie de debatrondes werden gewon-
nen en daarmee plaatste de Werkplaats 
zich voor de finale in Leiden op 19 janu-
ari. Na twee jaar niet verder te zijn 
gekomen dan de voorrondes mocht de 
Werkplaats dit jaar weer meedoen in de 
finale van het belangrijkste en meest 
gerespecteerde debattoernooi voor 
scholieren in Nederland. Samen met de 
33 beste scholen van Nederland begon 
de spannende dag. Onder toeziend oog 
van veel meegekomen support debat-
teerde de Werkplaats onder andere over 
de stellingen: ‘Toegelaten asielzoekers 
moeten zich verplicht vijf jaar vestigen 
in krimpregio’s’ en ‘Draagmoederschap 
tegen betaling moet worden toege-

staan’. Het was een fantastische dag 
en de Werkplaats wist twee van de vier 
wedstrijden in de finale te winnen. Olivier 
Croll schitterde nog in het ballondebat 
als Barack Obama, maar moest het 
afleggen tegen Silvio Berlusconi en Jules 
Deelder. Het behalen van de finale was 
een enorm succes. Volgend jaar zal de 
Werkplaats zijn eer moeten verdedigen 
op het Nederlands Kampioenschap met 
een nieuwe groep debatteertalenten. 

Op Weg Naar Het Lagerhuis
De Werkplaats doet elk jaar mee met 
het jaarlijkse provinciale ‘Op Weg Naar 
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hij was neergestort in zijn streven  zijn 
vaders zonnewagen te besturen, en de 
natuur maakt dat vliegjes geregeld in 
de gestolde hars blijven kleven die later 
barnsteen wordt maar dat alles weet hij 
niet, dat boeit hem nu ook niet.  Dat er 
iemand op hem wacht, dat brengt hem 
in beweging, tovert kleur op zijn wangen. 
Dat er iemand op ons wacht, op mij, op 
jou, dat iemand ons belangrijk vindt, 
geeft ons vleugels. 

Na mijn vorige stukje over het belang van 
de groep en de gemeenschap voor ons 
welbevinden had dit stukje – in navolging 
van Kees - zullen gaan over gelijkenis 
van het koninkrijk der hemelen met het 
mosterdzaad dat zo klein als het is na 
te zijn gezaaid uitgroeien kan tot een 
boom waarin de vogelen des hemels 
hun nesten bouwen. Maar wat willen 
wij met gelijkenissen vandaag eigen-
lijk anders zeggen dan dat niemand 
gemist kan worden, dat we in lief en 
leed alleen samen worden wie we zijn, 
dat we alleen samen kunnen dragen wat 
ons zo verwondt als het verlies van een 
kind, ons kind, onze Hylke. 

Marijn Backer

Je los te maken van de plaats waar je 
aan niets anders hoeft te denken en niet 
hoeft te vrezen dat je zult vergeten dat je 
aan hem wilt denken, wilt blijven denken, 
waar je met iedere vezel van je trouwe 
lichaam niet wilt toegeven dat hij het 
zijne weg is, nooit meer terugkeert in je 
leven: ik wil het niet en hij wil het niet, 
de jongen die blijft zitten kijken naar het 
tableau van bloemen, foto’s, relikwieën 
en weet dat het de laatste middag is, 
het laatste uur. Buiten sneeuwt het, 
schemer kleurt de ramen blauw, het 
schoolgebouw is stil geworden.  In het 
vwo 5-domein zit nog een meisje, om 
een hoekje. Ze  wacht op de jongen uit de 
stiltekamer. Of moet ik weg? vraagt ze. 
Niemand moet weg. Ik loop de stilteka-
mer in, ruik de half vergane bloemen, 
schuif een stoel bij. De jongen kijkt 
me aan, zonder teken van begrip voor 
mijn wens de dag af te sluiten en het 
herdenkingstafel op te ruimen. Twee 
weken nu. Twee weken staat de tijd stil. 
In deze kamer is present wat we ons 
willen herinneren. In deze kamer ballen 
we een machteloze solidaire vuist, want 
dat we verliezen, dat weten we al, we 
hebben al verloren.  En als deze kamer 
er niet meer is, is alles weg. Maar 
we gaan niet weg. Wij blijven. Jij bent 
weggegaan maar wij zullen altijd blijven, 
wij zullen niet weggaan uit onze herinne-
ring aan jou. Dat denken we, dat voelen 
we. Wij willen niet terugkeren naar de 
dagen waar mensen zich opwinden over 
verstopte doucheputjes, aangekoekte 
melkpannen, stinkende narcissen, te 
laat nagekeken proefwerken. We willen 
niet ontdekken dat de dagen doorgaan 

en wij daarin net als voorheen weer 
meedoen, bijna weer meedoen.  

Een meisje komt binnen, ik ken haar wel, 
ze is de vechtvriendin. 
Ik ga de kamer uit, ga op de stoel van de 
teamassistent zitten, start de compu-
ter, typ een stukje weekbericht  en doe 
de computer  weer uit. Buiten is het nu 
donker. Morgen begint de grote trek 
naar de sneeuw. Zoveel werkelijkheden, 
zoveel mensen, per ziel een heelal. Op 
de gang trekt een schoonmaker een 
stofzuiger achter zich aan. 
Blaas zo de kaarsen maar uit, stel ik 
voor als ik de stiltekamer weer binnen 
kom, denkend dat zelf kaarsen uitblazen 
tenminste een afscheid nemen is. Maar 
de kaarsen blazen ze niet uit. Ze blijven 
zitten. Ik loop een rondje, kom terug. 
Ik ben moe maar wil wat vanzelf niet 
loslaat niet losmaken. Is er niet in rouw 
en verdriet een mate van verzadiging 
nodig om op te kunnen staan en weg 
te gaan? Of kan ik nu zeggen, mensen 
we sluiten?
Twee bleke betraande gezichten kijken 
me aan. Hij mag niet vergeten worden, 
zegt de jongen, daarom wil ik niet naar 
huis gaan. Het meisje knikt. Ze wil ook 
niet naar huis.
Ik zeg: om de hoek zit iemand die op 
je wacht. Geloof me, wij nemen Hylke 
mee, echt, zoals barnsteen soms met 
een vliegje doet, zo zullen we hem in 
ons geheugen sluiten. 

Het mythe wil dat barnsteen ontstond uit 
de ontroostbare tranen van de zussen 
om de dood van hun broer Phaeton nadat Foto: Willem Mes Voortgezet
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