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Onze school is jarig en bestaat dit jaar 96 
jaar. In 1926 is De Werkplaats opgericht 
door Kees en Betty Boeke. Ze hadden 
een ideaal: een betere, vreedzame 
samenleving. ‘Nooit meer oorlog’, was 
hun wens. Met de Eerste Wereldoorlog 
nog vers in het geheugen wilden ze via 
de opvoeding van de kinderen vreed-
zame burgers voortbrengen.
De Werkplaats is vormgegeven vanuit de 
volgende waarden: gelijkwaardigheid, 
verantwoordelijkheid, samenwerken, 
betrokkenheid en duurzaamheid.
Hoe was het toen en hoe staan we er 
nu voor?

Ik spreek Ed Zwiers, een oud-werker. Hij 
was zes jaar oud toen hij in 1940 naar De 
Werkplaats kwam. Hij praat vol lof over 
de WP en dan met name over de rijkdom 
waar hij dagelijks in ondergedompeld 
werd. Ze deden alles zelf, vertelt hij.

Iedere dag kon hij kiezen uit theater, 
muziek, werken in de natuur of dingen 
maken. Hij kon alles maken, iets waar 
hij zijn hele leven profijt van heeft gehad.
Hij was ook voorzitter van de werkers-
raad en kwam in conflict met Tine 
Lambert (de toenmalige rector), zo 
vertrouwt hij me toe. Zij schoof bij een 
van de vergaderingen aan, maar dit werd 
niet geduld; in een werkersraad zitten 
immers geen medewerkers. Ze nam het 
Zwiers niet in dank af, maar hij heeft 
standgehouden. Zoals het een waardige 
werker betaamt.
Ik hoor niks over taal en rekenen en 
vraag hem daarnaar. Natuurlijk was 
daar aandacht voor, zegt hij, dat was 
een onderdeel van het brede aanbod van 
De Werkplaats.
Hij vertelt dat zijn gestudeerde vrien-
den later tegen hem zeiden: ‘Wij hebben 
dan misschien wel veel kennis, maar we 
weten niet wie we zijn.’

Ook Freek Pul – al sinds de jaren ‘80 
medewerker van De Werkplaats – 
spreek ik over de enorme rijkdom en de 
ruimte die er was om het onderwijs met 
veel creativiteit vorm te geven. Privé en 
school liepen door elkaar. Ze vormden 
met elkaar een gemeenschap. Hij kende 
het woord werkdruk toentertijd niet.

Het is nu 2022. Kees en Betty leven niet 
meer en Freek gaat met pensioen (zie 
het interview op pagina 12). De waarden 
staan nog steeds, de tijd is veranderd.  
De samenleving is complexer; we staan 
onder druk om doelen te halen. Maar 
onze pedagogische basis staat: we 
helpen elkaar, we zijn verantwoordelijk 
voor elkaar, luisteren naar elkaar en 
werken vanuit gelijkwaardigheid met 
elkaar. We wisselen het leren met hoofd, 
hart en handen af, om zo de werkers te 
laten ontdekken wie ze zijn. We vormen 
nog steeds een gemeenschap.

Wat zouden Kees en Betty voelen als 
ze nu door onze school zouden lopen? 
Wellicht teleurstelling, door het niet 
meer onder één dak zitten van basis- 
en voortgezet onderwijs. Maar zeker ook 
trots, vanwege de zelfstandige, mondige 
werkers die hier nog altijd rondlopen.
En dat we nog steeds de hoofdplons en 
de lintendans doen, daarmee zouden ze 
ook vast innig tevreden zijn.
En een vreedzame samenleving? Die is 
er nog niet. We leveren wel een bijdrage.

Anne-Mieke Bulters
Directeur Basisonderwijs

Redactioneel lente/zomer 
2022

WPkrant juni 2022 | 2 WPkrant juni 2022 | 3

Inhoud
3 De Werkplaats is jarig!
4 Oud-werkers aan het woord
8 Spelen en ontmoeten/
9 Kraampje voor Oekraïne
10 Teken je gesprek
12 Freek
14 Gemeenschapsleven in oorlogstijd
18 Werk dan mee in De Werkplaats
21 Nooit meer oorlog
22 De bergen zullen vrede dragen 
24 De oud-werker: Floor Pekelharing
26 Positief anders
28 Ja en nee

Colofon
Redactie

Anne-Mieke Bulters, Maarten Elenbaas, 
Marijn Backer en Jeroen Croes
Eindredactie: Berend Jan Ike

Ontwerp 

Mireille Geijsen/Evelyne Brehm

Drukwerk

Drukkerij ESED

Middenfoto’s

Willem Mes

Foto cover en pagina 14/15

WP-archief

Foto’s zonder bronvermelding

Willem Mes

Het blijven rare tijden. We waren nog 
aan het bijkomen van een pandemie, 
toen eind februari het Russische 
leger Oekraïne binnenviel. Ook de 
naar vrede strevende Kees Boeke en 
zijn Werkplaats moesten zich tussen 
1940 en 1945 verhouden tot een grote 
oorlog en een bezetting. Jos Heuer 
plaatst deze periode in perspectief 
in zijn artikel Gemeenschapsleven 
in oorlogstijd. Het BO steunde de 
Oekraïners door zijn schoolplein 
wekelijks een ontmoetingsplaats te 

laten zijn voor vluchtelingen en WP’ers, 
en door op datzelfde plein een in-
zamelingsmarkt te organiseren. Tot 
slot: de WP wordt dit jaar 96 en dat 
vieren we de komende week uit - 
gebreid. Van die 96 jaar was BO-
medewerker Freek Pul er maar liefst 
45 werkzaam op onze school. Een 
goede reden voor de WP-Krant om 
samen met hem terug te blikken op die 
periode. Veel leesplezier!

Berend Ike

De Werkplaats is jarig!

“Dat we nog steeds de 
hoofdplons en de linten
dans doen, daarmee 
 zouden Kees en Betty 
vast innig tevreden zijn.”
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Stephanie Vermeulen, moeder van Juliëtte 
(groep 1)

Wanneer en hoe lang heb je op De 
Werkplaats gezeten?
Van 1991 tot 1998 zat ik op de WP.
In groep 1/2 zat ik bij bij Trudy en 
Monique, in groep 3/4/5 bij Teus, in 
groep 6 /7 bij Paula. Aan einde groep 
7 ben ik verhuisd en ging ik naar een 
andere school.

Wat voor werker was je?
Een rustige en bedachtzame werker.

Welke herinnering heb je aan De 
Werkplaats?
De stichtingsdagen en de kampen staan 
toch wel met stip op 1. De medewerkers 
gaan ook nog wel eens door mijn 
gedachten. Zeker nu ik zelf kinderen 
op school heb voel ik weer hoe fijn ik 
me altijd voelde bij de medewerkers. 
Als kleuter zat ik bij Trudy en Monique. 
Ik weet nu pas hoe erg ik daar op m’n 
plek was. De musicals en optredens in 
de zaal van het VO kan ik mij ook nog 
goed herinneren. Ik was altijd onder de 
indruk van de grootte ervan. Ook 

het vele buiten zijn herinner ik me nog 
goed, en de pauwen die ons begroetten 
in de ochtend.

Spreek je nog oud-klasgenoten?
Nee. Wel andere oud-werkers.

Wat herken je nu nog?
In mijn beleving is er niet zoveel anders 
dan toen. Het gevoel dat ik krijg als 
ik het plein op loop is nog even fijn. 
Ik herken in de medewerkers ook de 
manier van werken. Er is zoveel warmte 
en ruimte voor iedereen. Er zullen 
ongetwijfeld dingen anders zijn, maar 
voor mijn gevoel is het gedachtegoed 
nog precies hetzelfde. 

Wat heb je in je latere leven gemerkt 
van je WP-verleden?
Wat ik heb gemerkt is dat de WP een 
wereld op zich is en daarbuiten is een 
totaal andere wereld. Toen ik naar 
een andere school ging (groep 8) zag 
ik pas hoe anders het ook kan. Ik heb 
meegenomen: respect voor iedereen 
en dat iedereen mag zijn wie hij/zij 
wil zijn. Ook heb ik meegekregen dat 
competitie er niet echt toe doet.

Linde Veldhuis, moeder van Vlinder 
(groep 6) en Mees (groep 4)

Wanneer en hoe lang heb je op De 
Werkplaats gezeten?
Ik ben mijn eerste jaren gestart op de 
WP bij de kleuters. Ik kwam bij Anita in 
de klas. Ik heb de WP verlaten toen ik 
naar de middelbare school ging. 

Wat voor werker was je?
Ik was een open kind, ik hield heel 
van creatief bezig zijn en de vaklessen 
waren mijn favoriete lessen. Maar 
door moeite met lezen en schrijven 
(we noemen het nu dyslexie;-)) had ik 
ook wel moeite als werker. Ik vond het 
lastig om te zien hoe makkelijk andere 
kinderen konden leren. Dat maakte dat 
ik op school een verlegen kind kon zijn.

Welke herinnering heb je aan De 
Werkplaats?
De leukste jaren die ik op de WP had 
waren bij Ronald in groep 6, 7 en 8. 
Voor mij was hij een medewerker die 
álle kinderen zag, en vooral wat zij 
nodig hadden om zich te ontplooien. Hij 
zat in een lokaal met felle kleuren. Er 
was een podium en mijn vader had er 
een zolder in getimmerd. Daar kon je 
werken. Vaak was het er een gezellige 
chaos, maar wel een waarin het 
fantastisch was om als kind te mogen 
leren.

Spreek je nog oud-klasgenoten?
Doordat ik naar een andere middel-
bare school ben gegaan zijn de 
vriendschappen van toen verwaterd. 
Wat wel heel leuk is: om nu ouders 
van school tegen te komen die ook op 
de WP hebben gezeten. Dat schept een 
band.

‘Allen vogels uit één nest’
Sommige werkers op de WP hebben 
ouders die zelf óók op de WP hebben 
gezeten. Met hulp van deze werkers 
maakten we, speciaal voor deze 
jubileumeditie van (oud-)Werkers aan 
het Woord, de volgende interviews.

Elmer Klerk, vader van Cesar (groep 6) 
en Yuna (groep 4)

Wanneer en hoe lang heb je op De 
Werkplaats gezeten?
Van 1987 tot 1999.

Wat voor werker was je?
Ik was een dromer, die het liefst naar 
buiten zat te staren. Nu zouden ze het 

waarschijnlijk ADD noemen.
Welke herinnering heb je aan De 
Werkplaats?
Veel te veel om op te noemen. 
Schoolkamp, buitenspelen in de 
bosrand. In ieder geval heel warme, 
toffe herinneringen.

Spreek je nog oud-klasgenoten en 
andere oud-WP’ers?
Ja, één goede vriend van groep 7 en 
mijn vrouw natuurlijk. Die ken ik van 
de brugklas!

Wat herken je nu nog?
Het kleuterschoolgebouw en Heidi. Zij 
was mijn juf, samen met Juul, en ze is 
ook de juf geweest van Cesar en Yuna. 

Ook Freek herinner ik mij goed. En de 
bosrand natuurlijk, maar alles is wel 
een beetje veranderd.

Wat heb je in je latere leven gemerkt 
van je WP-verleden?
Ik denk dat het grote speelgebied 
bijdraagt aan je latere blik op het leven, 
door letterlijk iets verder te kijken. En 
een nieuwsgierige, onderzoekende, 
maar vooral respectvolle houding ten 
opzichte van iedereen; mens én dier.

 

Oudwerkers aan het 
woord…

bo

“Het vele buiten zijn 
 herinner ik me nog goed, 
en de pauwen die ons 
 begroetten in de ochtend.”

Oud-klasgenoten Sjoerie Jonkers (zie ook interview 4) en Elmer Klerk
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Juliëtte (met ijsje) en Stephanie

“Heidi was mijn juf en ze 
is ook de juf geweest van 
Cesar en Yuna.”
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Wat herken je nu nog?
Er lijkt soms bijna niets te zijn 
veranderd: de bosrand, de boerderij en 
de vieringen; van pompoenen uithollen 
tot en met de lintendans tijdens het 
afsluiten van het schooljaar. 
Veranderingen zie ik ook wel. De 
gebouwen en de pleinen worden 
opgeknapt en het onderwijs zelf 
moderniseert mee. En toch voel ik 
tussen al die dingen door de visie en 

het onderwijs zoals ik het als kind heb 
meegemaakt. Het blijft een fijne plek 
en het is een voorrecht om er groot te 
mogen worden.

Wat heb je in je latere leven gemerkt 
van je WP-verleden?
Wij woonden vroeger op een pleintje 
met veel kinderen. Je merkte 
tijdens buurtfeestjes (die we zelf 
organiseerden) dat de kinderen die op 

de WP zaten veel vrijer en assertiever 
waren dan de andere kinderen. Dat 
merk ik nog steeds in mijn dagelijkse 
leven. Ten opzichte van veel andere 
mensen spreek ik makkelijk in het 
openbaar en ben ik mij bewust van 
mijn creatieve kant. Ik denk dat de 
WP meewerkt aan je sociale kant, en 
dat is volgens mij net zo belangrijk als 
kunnen lezen en rekenen.

Sjoeri Jonkers, vader van Philo (groep 6) 
en Tycho (groep 3)

Wanneer en hoe lang heb je op De 
Werkplaats gezeten?
Vanaf m’n zesde tot en met m’n 
negentiende (mét middelbare school)

Wat voor werker was je?
Ik was een enthousiaste werker. Ik 
hield veel van de bosrand en voetballen 
op het grote veld. Klas tegen klas 
natuurlijk.

Welke herinnering heb je aan De 
Werkplaats?
Een fantastisch kamp met Teus op 
Ameland. De weekafsluitingen met 
toneelstukjes en playbacken. Ook 
herinner ik me de prachtige, door Els 
de Bouter versierde mediatheek.

Spreek je nog oud-klasgenoten?
Ik spreek nog regelmatig oud-werkers. 
Ook op het schoolplein, als ik de 
kinderen breng of haal.

Wat herken je nu nog?
Het grote veld, het kleutergebouw, 
Heidi en de positieve vibe.

Wat heb je in je latere leven gemerkt 
van je WP-verleden?
Ik heb gemerkt dat het hebben van 
een vrije en creatieve geest een grote 
rijkdom is in het leven. De Werkplaats 
draagt hier in mijn ogen voor alle 
werkers aan bij.

Giordy, Mees, Linde en Vlinder

Philo, Sjoerie en Tycho

“Er lijkt soms bijna niets 
te zijn veranderd: van 
pompoenen uithollen 
tot en met de lintendans 
 tijdens het afsluiten van 
het schooljaar.” 

“Ik hield veel van de bos
rand en voetballen op het 
grote veld. Klas tegen 
klas natuurlijk.”
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Een beetje zenuwachtig staan twee 
ouders bij de ingang van de WP te 
wachten op Oekraïense moeders en 
hun kinderen. Hoeveel zullen er komen? 
Kunnen ze het vinden? Zal de vertaalapp 
werken? Nee, geen regen alsjeblieft!! 
We duiken allemaal op de eerste moeder 
die met twee kinderen komt aanwande-
len. De kinderen staren naar de grond 
en moeder lacht lief en ongemakkelijk. 
De wandeling over het pad naar het 
speelterrein lijkt eindeloos, als je niet 
kunt communiceren. De kinderen zien 
de klimtoestellen, schommels, zandbak, 
fietsjes en het grote veld. Ze zetten het op 
een rennen. Kindergeluk! Lekker spelen.

Iedere donderdagmiddag mogen we het 
WP-terrein gebruiken om Oekraïense 
families uit te nodigen: spelen en 
ontmoeten. Er komen steeds meer 

mensen op af en de sfeer is vrolijk en 
ongedwongen. Even iets anders. 

Er doen zich grappige situaties voor. Een 
WP-kind dat alle kinderen in het Engels 
vraagt: ‘Are you from Ukraine?’, en dat - 
als ze een volgende vraag niet begrijpen 
- steeds harder gaat praten. Dat kinde-
ren zich makkelijk aanpassen wordt 
snel bewezen. Binnen twee minuten is 
al het lekkers op de schalen verdwenen, 
rennen ze heen en weer, heeft de groot-
ste dierenvriend alle ratten uit de kooien 
van de kinderboerderij gepakt en spelen 
Oekraïense kinderen en werkers samen 
in de zandbak. Taal vormt geen barrière 
voor kinderen. Wel voor de ouders die 
giechelend met behulp van vertaalapps 
proberen te communiceren. 
Een groepje moeders zit druk aan tafel te 
praten. Lekker even in je eigen taal, tele-

foonnummers uitwisselen, misschien 
wel over de Hollandse gewoonten en 
iedereen die maar fietst. 

Achter de lachende en vrolijke gezichten 
gaan heftige verhalen schuil. Zo komt 
een jongen van een jaar of 10 met zijn 
moeder aanlopen. Hij straalt energie 
uit. Pakt een bal en gaat voetballen. De 
strakke scheiding in zijn perfect gekapte 
haar verhult een grote operatie, twee 
weken geleden in het UMC. Halsoverkop 
uit Oekraïne moeten vluchten, tweeling-
broer, vader en oma achterlatend. Pittige 
verhalen, die wij niet kunnen bevatten. 

De grootste charmeur van het stel is 
een meisje van een jaar of 4. Huppelend 
plukt ze madeliefjes en boterbloemen 
om uit te delen. Ze lijkt nog zo onge-
remd met de dag te leven en vandaag 

is een mooie en vrolijke dag! Haar wat 
oudere broer is veel meer met de ellende 
in Oekraïne bezig: de eerste dagen in 
Nederland wilde hij niets van mensen 
aannemen, want hij was hier maar heel 
even. Onzin, al die goedbedoelde tassen 
vol kleding en speelgoed. Wat dachten 
al die mensen wel? Hij blijft hier niet! 
Langzaam beseft hij dat ‘even’ langer 
zal zijn. Hij heeft geen boekjes over 
omdenken nodig: met Koningsdag zal 
hij zijn accordeon bespelen op de vrij-
markt. Petje af! 

Maaike Vaandrager
Moeder van Giel en Willem (BO) en Pien 
en Flip (VO)

De marktkraam voor Oekraïne was een 
groot succes! Werkers en medewer-
kers hebben samen hard gewerkt om 
mooie en leuke producten te maken voor 
de verkoop. Thuis werden er lekkere 
koekjes en cakejes gebakken en mooie 
sieraden geregen. Er werden prachtige 
stenen gezocht en gepolijst en geweldige 
armbandjes gemaakt. Ook op school 
werden mooie dingen voor de kraam 
gemaakt. Er is heel veel gevouwen, 
geschilderd en gekookt om geld op te 
halen voor hulp aan Oekraïne. 

Ook aan de werkers met een allergie 
werd gedacht en werkers die meededen 
aan de Ramadan namen lekkers mee 
naar huis voor in de avond. De door 
Freek gedoneerde honing was binnen 
vijf minuten uitverkocht. Ook de ganzen-, 
eenden- en kippeneieren vlogen over de 
toonbank. Met trots kunnen we zeggen 
dat vele werkers, medewerkers en 
ouders een mooi geldbedrag bij elkaar 
hebben verzameld!

Kimberley van der Hart
Lerarenondersteuner groep 7/8

Foto: Maaike Vaandrager

bo

Spelen en ontmoeten

Kraampje voor Oekraïne

Er is heel veel gevouwen, geschilderd en
gekookt om geld op te halen voor hulp aan
Oekraïne. Foto: Kimberley van der Hart

Foto: Maaike Vaandrager

“Hij heeft geen boekjes 
over omdenken nodig: 
met Koningsdag zal hij 
zijn accordeon bespelen 
op de vrijmarkt. Petje af!”

“Dat kinderen zich 
makkelijk aanpassen 
wordt snel bewezen.
Taal vormt geen barrière 
voor ze.”
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Een medewerker vraagt of ik tijd heb om 
met een werker de pauze na te bespreken. 
Er is van alles gebeurd, de jongen is boos 
en verdrietig en het lukt hem niet om te 
schakelen naar het werken in de groep. 
Ik ga met deze werker apart zitten, pak 
een groot vel en viltstiften en vraag hem 
bij het begin te beginnen: hoe is je pauze 
gestart, hoe ben je naar buiten gegaan? 

Ik maak gebruik van de gespreksme-
thode ‘Teken je gesprek’. Deze methode 
maakt gedrag visueel, waardoor het kind 
makkelijker kan overzien wat er precies 
gebeurd is. In een gesprek met jonge 
kinderen kun je als medewerker veel 

ondersteuning bieden. Communicatie 
zorgt voor leren en betekenis geven.
Goede gesprekken zorgen ervoor dat een 
relatie hechter wordt. Je verdiept je in 
elkaar, je probeert elkaar te begrijpen 
en dat zorgt voor betrokkenheid. Als 
medewerker heb je kennis, vaardighe-
den en een actieve houding nodig om 
een gesprek goed te kunnen begeleiden. 
Belangrijk is hierbij dat er voortdurend 
afstemming is. Bij een goed gesprek is 
er veiligheid, rust en tijd. De afstem-
ming zorgt ervoor dat je als medewerker 
continu observeert en aanvoelt wat een 
kind nodig heeft in het gesprek. Je volgt 
en ontvangt de initiatieven van het kind. 

Kinderen kunnen dit initiatief heel goed 
aan. Medewerkers begeleiden en stimu-
leren, geven soms hulp, sturen aan en 
corrigeren als dat nodig is.
Als intern begeleider kan ik makkelij-
ker tijd vrijmaken om met een kind in 
gesprek te gaan. Bij ‘Teken je gesprek’ 
gebruik je niet alleen woorden, maar 
teken je met het kind de gebeurtenis. Dat 
geeft overzicht en zorgt voor zelfinzicht 
en structuur.

De jongen vertelt hoe de pauze verlo-
pen is. Hij vertelt wat de aanleiding was 
van het conflict, wat hij zelf deed en zei, 
hoe anderen op hem reageerden en hoe 

het uit de hand liep. Ik teken - terwijl hij 
praat - heel precies wat hij zegt. Ik gebruik 
daarbij verschillende kleuren; rood voor 
ineffectief, niet-helpend, negatief gedrag, 
groen voor helpend, fijn, effectief en posi-
tief gedrag, zwart voor neutrale acties en 
blauw voor reflectie. Ook gebruik ik sjablo-
nen als gedachtenwolkjes, smileys, pijlen, 
sterren en tekstballonnen. Tussendoor 
stel ik vragen als ‘En wat deed jij toen?’, 
‘En hoe reageerde de ander?’, ‘Wat werd 
er gezegd?’, ‘Hoe voelde je je daarbij?’
Na een paar minuten staat zijn hele pauze 
op papier (zie kader).

In een goed gesprek leer je van elkaar. 
Door communicatie krijgt de wereld 
‘vorm’. Door het gesprek te tekenen, 
maak je het ook nog visueel.
Als medewerker kun je zo betrokken-
heid tonen bij wat er besproken en gete-
kend wordt. Je stelt je open op en laat 
merken en zien dat je oog hebt voor hoe 
het met de werker gaat. Als je afstemt op 
hun belevingswereld word je onderdeel 

van het gesprek. Vanuit die rol kan je 
autonomie verlenen: kinderen zelf laten 
ontdekken en zelf keuzes laten maken. 
Als medewerker ben je stimulerend en 
ondersteunend. Maar je respecteert de 
kinderen ook: zonder oordeel luister je 
naar hun verhaal. Ze hebben een eigen 
verantwoordelijkheid. 
Ook jonge kinderen kunnen dit heel 
goed. Ze kunnen heel goed ‘eigenaar 
zijn’ van hun eigen verhaal, proces of 
gesprek. Door het gesprek te tekenen 
ziet het kind de gebeurtenis niet alleen 
vanuit zijn eigen perspectief, maar leer 
je hem de situatie te overzien. Kinderen 
krijgen op deze manier inzicht in hun 
eigen gedrag en leren wat hun eigen rol 
is in conflictsituaties.

Samen met de werker bekijk ik de teke-
ning. Is de tekening compleet? Wat valt 
je op? Door dit te bespreken leert hij te 
reflecteren op zijn eigen gedrag. De vraag 
‘Als je naar de tekening kijkt, heb je dan 
een idee waar je iets anders had kunnen 

doen?’ levert vaak een concreet antwoord 
op. Door het moment aan te wijzen krijgt 
de jongen de kans om na te denken over 
wat hij op dat moment anders had kunnen 
doen. Dit is een krachtig middel waar-
mee een kind zijn probleemoplossend 
vermogen kan ontwikkelen en daarmee 
zijn zelfvertrouwen en zelfwaardering 
kan vergroten. Kinderen blijven hierdoor 
bovendien eigenaar van hun eigen proces.
De jongen neemt zich voor om in een 
soortgelijke situatie in de toekomst een 
andere keuze te maken. De tekening wil hij 
graag meenemen, om aan z’n groepsme-
dewerker te laten zien. Het feit dat ik tijd 
voor hem had in combinatie met deze 
gespreksmethode maakt dat hij opgelucht 
teruggaat naar de groep. Ik zal hem in de 
loop van de week nog eens vragen hoe 
het gaat.

Jikke Klem
Intern Begeleider

bo

Teken je gesprek

Rood staat voor ineffectief, niet-helpend, negatief gedrag, groen voor helpend, fijn, effectief en positief 
gedrag, zwart voor neutrale acties en blauw voor reflectie. Tekening: Jikke Klem

“De jongen vertelt hoe
de pauze verlopen is.
Ik teken  terwijl hij praat 
heel precies wat hij zegt.”



De Werkplaats is altijd een school 
geweest waar mensen lang blijven 
werken. Op de basisschool hadden én 
hebben we een flinke groep van dit soort 
medewerkers. Zij gaan na een lang 
dienstverband met pensioen. Het zijn 
deze medewerkers die decennialang 
kleur hebben gegeven aan de school. 
Zo ook Freek Pul, die aan het einde 
van dit schooljaar na 45 jaar afscheid 
neemt van De Werkplaats. In die periode 
heeft Freek veel verschillende taken 
vervuld. Ik spreek hem over zijn carrière 
en wat de WP en hij voor elkaar hebben 
betekend. 

Toen ik mijn opleiding deed merkte ik 
tijdens stagemomenten en het bezoeken 
van andere scholen dat de regels mij 
benauwden. Het waren zulke opgelegde 
regels; ik vond dat eigenlijk altijd onzin. 
Zo hoef je niet met kinderen of met ande-
ren om te gaan, dat kan ook anders. En 
ik weet gewoon dat het dan óók heel 
goed gaat. Op De Werkplaats heb je ook 
regels, maar de vrijheid die je hier hebt 
en de mogelijkheid om ze op meerdere 
manieren te interpreteren, daar was ik 
altijd heel blij mee. 

Ik ben hier op De Werkplaats eind ’77 
begonnen met een stage bij Wiek en 
daar gaf ik natuurlessen. Ik maakte 
bordtekeningen van bijvoorbeeld de mier 
en de bosmier en ging vooral de natuur 
in. Zo had ik een prachtig natuurpad 
gemaakt van het heidepark, met teke-
ningen en foto’s. Een pad voor in de 
zomer en een pad voor in de winter. Ik 
was ook toen al gek op de Wadden en 

voor een examenopdracht heb ik toen 
onderzocht hoe je alles wat te maken 
heeft met het Wad en de Waddenzee 
naar scholen in Midden-Nederland kon 
brengen. 

Na mijn opleiding ben ik in militaire 
dienst gegaan en daarna kon ik op De 
Werkplaats terecht, want ik had de 
smaak te pakken. Ik heb daar eerst 
een half jaar gymnastiek gegeven, als 
invalkracht voor een zieke medewerker. 
Ik gaf aan dertien groepen twee keer 
per week gym. Nadat die inval stopte in 
maart 1980 ben ik verder gaan invallen 
in elke groep op school, omdat er continu 
wel iemand ziek was. Uiteindelijk kwam 
er in augustus een groep voor me vrij. 

Dat was de bovenbouwgroep (groep 6, 
7, 8) van Lex Kramer.

De groepen waren toen ook al groot: 30, 
32, 35 werkers. Maar na een tijdje liep 
het leerlingaantal terug en had ik een 
groep van 24, een heerlijke groepsgroot-
te. Het werden er alleen zoveel minder, 
dat ik op een gegeven moment weer 
weg moest. Mijn groep werd verdeeld 
en ik kwam in de wachtgeldregeling. 
Gelukkig vond ik een manier waarop 
de school mij als boventallig weer kon 
aannemen. Dus uiteindelijk ben ik drie 
weken weggeweest. Ik had alleen geen 
groep meer. Op school heb ik allemaal 
klussen gedaan, weer in de tuin. Ik heb 
met de werkers samen daar bijvoorbeeld  een enorme kruidentuin aangelegd. 

Totdat er weer een groep vrij kwam en 
ik weer les kon gaan geven. 

En je gelooft het niet, maar ik werd 
ook adjunct-directeur naast directeur 
Bertie. Dat ben ik zeven jaar gebleven. 
Het was alleen een aparte baan, want ik 
werkte gewoon fulltime met mijn eigen 
groep. Na schooltijd deed ik daar dan 
veel voor. Dat was best een pittige tijd, 
want mijn eigen kinderen waren toen 
ook nog jong. Tjark was 4 en Stijn werd 
in ’86 geboren. Bertie werd ziek en toen 
moest ik het maar zelf zien te rooien 
als adjunct-directeurtje. Maar ik werd 
ontzettend gesteund door het team. 
Dat is echt ongelooflijk, anders had ik 
het ook niet gered. Het was een front 
dat je met elkaar vormde om het vol te 
houden en die school gewoon draaiende 
te houden. Na het overlijden van Bertie 
heb ik dat niet meer gedaan; ik vond de 

groep gewoon veel leuker. Ik heb dat lang 
in de bovenbouw gedaan en daarna heel 
lang de middenbouw, samen met Laura. 
Daarna heb ik, na er eerst een oplei-
ding voor gevolgd te hebben, lang RT 
(Remedial Teaching) gegeven. Van alles 
heb ik gedaan. Alleen kleutergroepen 
heb ik nooit gehad. Maar die geef ik nu 
natuurles!

De laatste tijd vind ik dat er erg veel 
nadruk ligt op rekenen, taal en lezen. 
Toen dat nog niet het geval was kwamen 
de kinderen ook prima terecht. Het 
plezier dat ik had met mijn groep (‘Kom 
we leggen onze spullen neer, we gaan 
naar buiten!’), dat hebben al die oud-
medewerkers wel in zich. Er zijn dingen 
die moeten, maar andere dingen zijn ook 
belangrijk. Ik ken nog steeds heel veel 
ouders die zo denken en die dat ook 
koesteren aan De Werkplaats. 

Soms ben ik bang dat we kinderen te 
vroeg beperken. Iedereen is druk, je hebt 
niet altijd tijd om ze te leren ontdekken. 
Ik vind het heerlijk als kinderen aan het 
mijmeren zijn. Ik ben gek op mijmeren. 
Dat lijkt men soms verleerd. Niets is 
lekkerder dan naar buiten kijken, naar 
de bomen, en dan je gedachten de vrije 
loop te laten. 

Nog steeds verdiep ik mij in de lessen 
natuur en techniek, omdat ik niet altijd 
dezelfde les wil geven. Je hebt wel een 
rode draad, zodat je in de gaten houdt 
dat alles aan bod komt. Maar ik wil het 
altijd weer uitbreiden; er veranderen ook 
dingen. Het kost me tijd en energie, maar 

dat vind ik niet erg. Als je mij vraagt of ik 
morgen een bepaalde rekenles wil geven 
over bijvoorbeeld ‘schaal’, dan doe ik het 
zo. Dat zit er na zoveel jaren wel in. Dat 
is wat ik leuk vind aan de natuur, ik wil 
gewoon steeds iets nieuws doen.

Ik denk dat medewerkers terugkijkend 
op mijn carrière zouden zeggen dat ik 
een bepaald enthousiasme heb en dat 
ik de kinderen en medewerkers op mijn 
manier in hun waarde laat. Hoe ik paste 
in de cultuur van De Werkplaats, hoe ik 
er mee omging en hoe ik hem kon over-
brengen op de mensen die hier werken. 
Dat mensen het gedachtegoed van Kees 
Boeke in mij terug kunnen zien. Dat is 
mooi. En als mensen dat niet denken… 
Dan hebben ze het mis.

Maarten Elenbaas

bo

Freek

Foto: Freek Pul

‘Alleen kleutergroepen heb ik nooit gehad. Maar 
die geef ik nu natuurles!’ Foto: Sella van der Klift

‘Ik maakte bordtekeningen van bijvoorbeeld de 
mier en de bosmier.’ Foto: Freek Pul
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“Op school heb ik alle
maal klussen gedaan, 
weer in de tuin. Ik heb 
met de werkers samen 
daar bijvoorbeeld een 
enorme kruidentuin
aangelegd.”
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‘Opent de grenzen’
De oorlog in Oekraïne roept herin-
neringen op aan de jaren waarin het 
naziregime de vrede in Europa ruwweg 
verstoorde, met dezelfde verschrikkelij-
ke beelden die wij nu ook dagelijks op de 
televisie zien. Allereerst de vluchtelin-
genstroom. Gelukkig staan onze grenzen 
voor de Oekraïners open. Met de vluch-
telingen uit Syrië en Afghanistan was (en 
is) dat helaas anders. De Nederlandse 
terughoudendheid doet daarbij denken 
aan wat de Joden die in de jaren ‘30 
uit Duitsland vluchtten hebben erva-
ren: de meesten werden aan de grens 
tegengehouden en moesten terugke-
ren. Kees Boeke heeft er een lied over 
gemaakt: ‘Opent de grenzen’. Ook heeft 
hij veel Duitse Joden naar Nederland 
weten te halen en een deel van hen in 
de WP-gemeenschap opgenomen, o.a. 
Hein Herbers, de vader van de bekende 
hoboïst Werner Herbers. Hermann von 
der Dunk, ook met zijn ouders in 1937 
naar Nederland gekomen, heeft er een 
tekening over gemaakt.

Jeugdacties
De werkers organiseerden naar aanlei-
ding van de pogroms in Duitsland in 
1938 een jeugdactie om joodse vluch-
telingen te helpen. Ook op hun initiatief 
ontstond in 1939 een speciale afdeling 
van de WP, waar vijftig joodse kinderen 
werden opgenomen. Een paar werkers 
hadden opgemerkt dat in een huis in Den 
Dolder een groep joodse kinderen woon-
de, die echter geen onderwijs kreeg. Zij 
vertelden dat in de wekelijkse ‘bespre-
king’ en stelden voor om die groep in 

Werkplaatsverband op te nemen. Er 
werd besloten dit te doen. De gemeente 
stelde de leegstaande villa Eickenroode 
aan de Soestdijkseweg 325 voor dit doel 
beschikbaar. Door een huis-aan-huis-
actie van de werkers werd de villa zo 
ingericht dat er lesgegeven kon worden. 

Helaas moest door de oorlogsdreiging 
het huis in Den Dolder worden opgehe-
ven en werden de kinderen in alle rich-
tingen verspreid. Twee jaar later trof 
de Nederlandse joodse kinderen die al 
langer op De Werkplaats zaten eenzelfde 
lot, toen de Duitse bezetter besloot dat

Gemeenschapsleven in
oorlogstijd

Hein Herbers wordt door de nazi’s Duitsland uitgezet. Tekening: Herman von der Dunk

Foto links: Joodse kinderen in Eickenroode, rechts: Villa Eickenroode, Soestdijkseweg 325, Bilthoven

zij alleen nog aparte ‘eigen’ scholen 
mochten bezoeken. Ook De Werkplaats 
moest daarvoor een lijst met haar jood-
se leerlingen aanleveren. Dit heeft tot 
heftige discussies en uiteindelijk een 
(tijdelijke) afscheiding van een aantal 
medewerkers geleid. Daartoe behoorde 
ook Betty, die het niet met het standpunt 
van haar man eens was en van mening 
was dat de school dan maar gesloten 

moest worden. Kees wilde - weliswaar 
tegen zijn zin - aan de uitvoering van 
de maatregel meewerken, omdat hij de 
andere kinderen niet ook wilde duperen 
door de school te sluiten. Hij stelde voor 
de joodse kinderen onder de vleugels 
van De Werkplaats op een andere locatie 
les te laten krijgen. Later is dat voor een 
deel van hen ook zo gebeurd, terwijl ze 
her en der ondergedoken zaten.

De Werkplaats als veilige plaats
Dagelijks zien we beelden van kinde-
ren in Oekraïne die met hun ouders 
huis en haard moeten verlaten en een 
veilig onderkomen proberen te vinden. 
In de Tweede Wereldoorlog probeerde 
Kees Boeke kinderen zoveel mogelijk 
weg te houden van de verschrikkingen 
en met hen activiteiten te doen die rust 
en vertrouwen gaven, zelfs toen begin 
1943 het gebouw aan de Frans Halslaan 
gevorderd werd en her en der nieuwe 
onderwijsruimtes gevonden moesten 
worden. In Oekraïne zien we ouders en 
leerkrachten die dit met hun kinderen 
ook proberen te doen. 

In De Werkplaats en de wijde wereld 
(1949, ruw manuscript) schrijft Kees 
Boeke over die tijd: “Wij hadden ons tot 
taak gesteld de aan ons toevertrouwde 
kinderen zoveel mogelijk te houden 
buiten de angsten en verschrikkingen 
van die tijd, en zijn daarin ook merkwaar-
dig goed geslaagd. Niettegenstaande de 
huiszoekingen en arrestaties, die ook 
aan onze kring niet bespaard werden, 
niettegenstaande de steeds herhaalde 
razzia’s en de toenemende spanning, die 
wij deelden met ons hele land, bleven de 
kinderen, ik ben er zeker van, de W.P. 
voelen als een veilige plaats, waarin 
nog dezelfde vertrouwelijkheid en 
warmte was als voorheen, en wat wij 
vooral belangrijk vonden, was, dat er 
evenals tevoren nog schoonheid werd 
beleefd en zelfs bij tijden echte vreugde.” 

algemeen

‘Jan. 1943. De W.P. gevorderd. Redt wat te redden valt!’ Voordat de Duitsers de school in gebruik nemen 
wordt zoveel mogelijk meubilair eruit gehaald. Tekening: Willy Haring

“Ook heeft Kees Boeke 
veel Duitse Joden naar 
Nederland weten te
halen, onder wie Hein 
Herbers.”
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Cultuur in oorlogstijd
Muzikanten in Oekraïne die in een groten-
deels kapotgeschoten theater een voor-
stelling geven: de betekenis van cultuur 
in oorlogstijd. Kees Boeke schrijft daar-
over: “Ik ben er zeker van dat één van de 
dingen, die ons het meest hebben gehol-
pen om als kring bijeen te blijven, en als 
enkeling de nodige geestkracht te bewa-

ren, is geweest dat wij gedurende die 
vreselijke jaren van de bezetting meer 
dan ooit als kring een intens cultureel 
leven hebben bewaard.” Toneelstukken, 
o.a. de Midzomernachtsdroom van 
Shakespeare, werden voor ouders en 
vrienden van De Werkplaats opgevoerd. 
Muziekuitvoeringen onder leiding van 
Kees en met solisten van naam vonden in 

de Woudkapel en elders in de provincie 
plaats. Vaak ook kleinere, door de kinde-
ren zelf in elkaar gezette toneelstukjes 
werden bij het weekbegin opgevoerd 
en ook door de kinderen zelf georga-
niseerde feestavonden versterkten de 
onderlinge band.

Met de bus naar het werkkamp Mosterdveen bij Nunspeet (uit Collectie Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis in Amsterdam)

Omslag van het vlugschrift dat Kees Boeke 
direct na de bevrijding uitgaf

Foto’s: Archief Jos HeuerWerkkamp Mosterdveen
Kampen waren volgens Kees Boeke 
belangrijk voor de ontwikkeling van het 
gemeenschapsleven. Ook in oorlogstijd 
werden deze georganiseerd, zelfs als de 
omstandigheden moeilijk en soms zelfs 
gevaarlijk waren. In de zomer van 1944 
werd besloten tot het houden van een 
werkkamp in Mosterdveen op de Veluwe. 
Het was tot het laatst onzeker of het kon 
doorgaan, omdat treinen door de geal-
lieerden werden beschoten en de Duitse 
terreur steeds feller werd. Uiteindelijk 
zijn de kinderen ’s nachts met twee 
bussen naar de kampplaats gegaan en 
hebben zij daar heerlijke weken gehad. 

Vieringen in tijden van oorlog
Kees Boeke heeft laten zien dat juist in 
tijden van oorlog vieringen en het orga-
niseren van activiteiten die de gemeen-

schapszin en het vertrouwen in de 
toekomst bevorderen van groot belang 
zijn, niet alleen voor kinderen, maar ook 
voor volwassenen. Het is mooi om te zien 
dat dit - waar het ook maar kan - nu ook 
in Oekraïne en door Oekraïners buiten 
hun eigen land gebeurt. Bij de viering 
van WP-96 verdient dit alle steun.

Redelijke ordening van de mensen- 
gemeenschap
Direct na de bevrijding verspreidde Kees 
Boeke op grote schaal een vlugschrift 
met de titel ‘Redelijke ordening van de 
mensengemeenschap’. Hij zette daarin 
zijn ideeën over het bestuur van het weer 
vrije Nederland uiteen. Hopelijk krijgen 
ook de Oekraïners de kans vrijelijk hun 
gedachten daarover te blijven uitwis-
selen en hun eigen land te besturen op 
de wijze die zij verkiezen!

Dodenherdenking 4 mei, tekening Els de Bouter voor tentoonstelling over 2e Wereldoorlog in 1996

“Uiteindelijk zijn de
kinderen ’s nachts met 
twee bussen naar de 
kampplaats gegaan en 
hebben zij daar heerlijke 
weken gehad.”



Werk dan mee in 
De Werkplaats

rubriek

Op een zonnige lentedag ontmoeten 
Jeroen Schoonderwoerd (BO) en Aaldert 
van Essen (VO) elkaar buiten op het terras 
van de medewerkerskamer van het VO. 
Voor Aaldert is het zijn eerste jaar op De 
Werkplaats, na een lange carrière op een 
andere middelbare school. Jeroen gaat, 
na een dienstverband van 21 jaar, aan het 
einde van dit schooljaar met pensioen.

Aaldert: ‘Ik ben in 1991 in het onderwijs 
terechtgekomen. Het laboratoriumwerk 
waarvoor ik was opgeleid stond mij al 
snel niet meer aan. Binnen twee jaar 
heb ik voor mezelf vastgesteld dat ik 
dat saai vond. Een kennis van mij wees 
mij op de functie als TOA (Technisch 
Onderwijsassistent). Daar heb ik op 
gesolliciteerd en uiteindelijk ben ik op 
een school in Zalmbommel begonnen.’

Jeroen: ‘Na mijn opleiding heb ik 12,5 
jaar Nederlands en later ook Engels 
gegeven op een kleine mavo. Op een 
gegeven moment trok mijn lichaam het 
niet langer en heb ik de keuze gemaakt 
om voor mezelf te starten en me te 
wijden aan wat ik al heel veel deed: 
tekenen, schilderen, houtbewerken en 
dat soort dingen. Het leukst vond ik het 
als ik die dingen kon combineren, zoals 
bij het beschilderen van meubels. Met 
twee jonge kinderen kreeg ik ook wel 
meer behoefte aan wat zekerheid. Mijn 
kinderen zaten hier op de basisschool 
en ik maakte dingen voor in de klas. De 
toenmalig directeur, Wim Koppen, zag 
dat en vroeg of ik acht uur wilde komen 
werken. Later kreeg ik een ruimte in 
het U-gebouw, op voorwaarde dat ik ook 

klussen voor het VO zou doen. In de loop 
der jaren werden dat steeds meer uren. 
Daarnaast ben ik ook altijd voor mezelf 
blijven werken om meubels op maat en 
op smaak te maken.’

Aaldert: ‘De opleiding die ik gedaan heb 
was aantrekkelijk omdat het de enige 
was waarbij ik me op MBO-niveau met 
biologie kon bezighouden. Je kunt 
natuurlijk de bosbouw- of tuinbouw-
school gaan doen, maar mijn droom 
was om bioloog te worden. Het was voor 
mij echt dé mogelijkheid om binnen een 
opleiding alle dagen met biologie bezig 
te zijn.’

Jeroen: ‘Ik ben timmerman geworden 
door het gewoon te doen, timmeren. Wat 
dat betreft ben ik autodidact. In het begin 
heb ik ook vreselijk veel fouten gemaakt. 
Ik heb heel weinig geld verdiend, want 
mezelf ontwikkelen en het corrigeren 
van mijn foute kostten me al mijn tijd. 
Timmeren is een vaardigheid. Maar 
het is ook een aaneenschakeling van 
trucjes.’ 

Aaldert: ‘Voor mij heeft het ook te maken 
met zin hebben om fris en wakker te 
zijn in wat je doet. Op het moment dat 
iets te veel routine wordt vind ik het 
minder interessant. Soms is het heel 
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goed om jezelf even wakker te schud-
den en aan nieuwe uitdagingen te 
beginnen. Daarnaast is de wereld heel 
anders dan dertig jaar geleden. Toen 
ik begon hadden we op de hele school 
tien computers. Als we apparaten nodig 
hadden, maakten we die ook vaak zelf.’ 

Jeroen: ‘Is dat zelf maken van apparaten 
iets wat je wel weer zou willen doen?’

Aaldert: ‘Nou, ik ben nu weer heel ande-
re dingen aan het leren. Bijvoorbeeld 
over de ecologische tuin hier en het 
practicum dat daarbij komt kijken. Dat is 
echt uniek. Ik heb wel meer gedaan met 
ecologie en veldwerk, maar de manier 
waarop dat hier gedaan wordt, daar leer 
ik weer allemaal nieuwe dingen van.’ 

Jeroen: ‘Dat heb ik in mijn vak gedaan 
door te zeggen ‘Ik doe die tafel wel, 
komt wel in orde’. Dat is het extra-
tje dat deze school ook waardeert.’ 
 

Aaldert: ‘Sowieso is De Werkplaats wel 
een school waar je echt een kans krijgt 
om zelf kleur te geven aan de manier 
waarop je werkt. Natuurlijk heb ik in 
eerste instantie, net als jij, een onder-
steunende taak. Je volgt wat er gebeurt. 
Maar binnen dat volgen zijn er zo ontzet-
tend veel mogelijkheden.’

Jeroen: ‘Ja en daarom heb ik eigenlijk 
nog helemaal geen zin in mijn pensioen! 
Jos (Van Agt - red.), Judith (Blankers - 
red.) en ik hebben onze hoogtepunten 
gekend met z’n drieën. Bijvoorbeeld 
als we met elkaar een muurtje moes-
ten maken. Dat gaat voor mij dan in 
een roes, dat samenwerken, dat is een 
feest. Judith is secuur, plant goed. Jos 
is de absolute tegenpool, die doet eerst 
en gaat daarna denken en ik zit in het 
midden. Dus met z’n drieën moet dat 
wat opleveren. Ik noem die jaren de 
gouden jaren; daar heb ik echt intens 
van genoten.’

Aaldert: ‘Ik ben graag buiten en dan 
wandel ik vooral graag, in mijn eentje of 
met mijn dochters. Ik loop ook heel vaak 
hetzelfde rondje rondom Zaltbommel. 
Als je goed om je heen kijkt is de natuur 
elke week weer anders. Dat verveelt 
nooit. Verder ben ik een liefhebber van 
alle kunsten, maar vooral beeldende 
kunst. Ik ga regelmatig naar exposities, 
vooral ook dicht bij huis.’ 

Jeroen: ‘Ja, dat snap ik. Ik ben zo afge-
knapt op de Picasso’s en Mondriaans. 
Niet dat het slechte kunstenaars zijn, 
maar verrassen doen ze niet meer.’

Aaldert: ‘Het grote voordeel van galeries 
vind ik ook dat er niet zoveel hangt. Ik 
moet niet honderd schilderijen bekij-
ken. De eerste tien bekijk ik goed, de 
volgende tien bekijk ik minder en daarna 
raak ik overprikkeld. Ik koop ook wel 
eens wat kunst. Ik ben een bescheiden 
verzamelaar. Maar kunst is wel één van 
de weinige dingen waar ik hebberig van 
kan worden.’ 

Jeroen: ‘Ik fiets heel graag, in mijn 
vrije tijd. Ik blijf vooral rondom Utrecht 
en dat is een geweldige stad. In elke 
uithoek zijn er namelijk weer andere 
landschappen. Ik heb gewoon een stads-
fiets, zonder versnellingen, maar ik heb 
ook geen enkele haast. Thuis ben ik een 
lezer. Ik lees niet alleen Nederlandse 
literatuur. Wat betreft boeken ben ik 
een kringloopjongen geworden. Ik kijk 
gewoon wat ik in de kringloopwinkel 
aantref en dat ga ik lezen.’

Aaldert van Essen
Leeftijd: 52
Komt oorspronkelijk uit: Hoevelaken
Woonplaats: Zaltbommel
Woonsituatie: Alleenwonend
(dochters zijn afgelopen jaar op
kamers gegaan)
Studie(s): Middelbare laboratorium
school, richting Botanie

Quote: “Van mijn 30 jaar in het
onderwijs, werk ik nu 20 jaar als TOA 
en toch valt er iedere week weer iets 
nieuws te leren of te
ontdekken.” 

Foto: Maarten Elenbaas

Jeroen Schoonderwoerd 
Leeftijd: 66
Komt oorspronkelijk uit: Roermond
Woonplaats: Utrecht
Woonsituatie: Alleenwonend
Studie(s): Lerarenopleiding Neder
lands en Engels 

Quote: “Ik noem die jaren de gouden 
jaren, daar heb ik echt intens van 
genoten.”



In 1926 stichtte Kees Boeke De 
Werkplaats Kindergemeenschap met 
de wil om bij te dragen aan een vreed-
zame wereld. Na de wreedheden van de 
Eerste Wereldoorlog wenste hij vurig 
dat er nooit meer oorlog zou komen. 
Helaas is dat ideaal, zelfs na 96 jaar, 
nog steeds niet bereikt. Kinderen die 
nu in Nederland zijn geboren groeien 
op in vrede, maar niet ver van ons woedt 
een oorlog.
 
Een kind ervaart tijd en afstand anders 
dan een volwassene. De zomervakantie 
duurt eindeloos en een schooljaar lijkt 
wel een heel leven. Toen ik in de jaren 
’70 op de basisschool leerde over de 
Tweede Wereldoorlog leek die oorlog 
mij een eeuwigheid geleden. Hij was 

toen - doordat er beelden van beston-
den - misschien wel het meest voor-
stelbaar, maar eigenlijk leek hij mij net 
zo ver weg als elke andere oorlog in de 
eeuwen daarvoor. Pas toen ik 25 was, 
besefte ik hoe weinig tijd er eigenlijk 
was verstreken tussen de oorlog en mijn 
eigen kindertijd. Dat 25 jaar voor mijn 
geboorte de wereld een slagveld was, 
en dat mijn ouders en grootouders toen 
in angst leefden. Toch bleef oorlog ook 
toen nog iets op afstand, zelfs als die 
bijvoorbeeld in Bosnië woedde. Het is 
pas nu ik zelf vader ben dat ik voel hoe 
dichtbij een oorlog als die in Oekraïne 
is. Hoe kwetsbaar vrede is.
 
Kinderen verdienen het om onbezorgd op 
te groeien. Tot op zekere hoogte houden 

we daarom de zorgen van de wereld op 
afstand. Maar als het goed is geven we 
ze ook de ingrediënten voor een vreedza-
me toekomstige samenleving. We leren 
ze om interesse te hebben voor ander-
mans perspectief, een eigen identiteit te 
ontwikkelen die niet ten koste gaat van 
anderen, onder moeilijke omstandighe-
den samen te werken, kritisch te denken 
zonder vatbaar te zijn voor opruiing, en 
al het andere dat je nodig hebt om een 
volwaardig lid te zijn van een gemeen-
schap. De hooggestemde idealen van 
Kees Boeke zijn na bijna een eeuw nog 
steeds relevant. Het is onze taak om ze 
waar te maken.
 
Jeroen Croes
Rector-bestuurder
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Nooit meer oorlog

“Eigenlijk leek WOII
mij net zo ver weg als
elke andere oorlog in
de eeuwen daarvoor.”

vo
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advertentie

Frederik Hendrik voor ‘s-Hertogenbosch, 1629, getekend door J.H. Isings, 1950
Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum
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Frieden schaffen ohne Waffen of Frieden 
schaffen mét Waffen?
De ooit pacifistische Duitse Groenen 
passen zich aan aan de ‘nieuwe reali-
teit’ en ondersteunen wapenleveran-
ties aan Oekraïne. Ook in Nederland 
zijn het zware tijden voor pacifisten. 
Het refrein van een van Kees Boekes 
‘vredes’-liederen: 

wordt door niemand meer gezongen. De 
christelijke inspiratie die weerloosheid 
tegenover geweld plaatste lijkt geda-
teerd. Geweldloosheid echter reso-
neert nog altijd met een diep menselijk 
verlangen naar vrede en harmonie. 
En de gedachte dat individuen ‘als 
menschen’ van een gemeenschap de 
maatschappij zouden kunnen verande-

ren is een van de grondgedachten van 
De Werkplaats Kindergemeenschap. Wij 
citeren Kees: ‘Opvoeding en democratie 
zijn broertje en zusje, omdat de vrijheid 
een mogelijkheid is die in het samenle-
ven met anderen geleerd moet worden. 
Het aanvaarden van verantwoordelijk-
heid, het regelen van het werk van een 
groep, het vinden van een oplossing die 
allen bevredigt, het bevorderen van orde 
zonder dwang, het flink en nauwgezet 
werken zonder toezicht – al zulke deug-
den zijn voor ons primair belangrijk, en 
het groeien in deze dingen vinden wij 
veel meer waard dan stapels geleerd-
heid of kennis.’ Opvoeding dient niet 
als een gelegenheid om de kinderen 
zo te beïnvloeden dat ze met de grootst 
mogelijke waarschijnlijkheid over 
allerlei dingen zullen gaan denken als 
wijzelf. Kinderen moet je niet ‘stuwen’ 
in een richting die jou goeddunkt. Kees 
vertrouwde ‘op de directe openbaring 
van het leven in elk mensenhart. Want 
dat eigene, het eigenlijke ‘ik’ in ieder 
van ons is het ‘betere ik’ in ons en als 
dat zich ontwikkelt, stijgen wij zo hoog 
als wij stijgen kunnen. Aldus beschouwd 
kunnen wij als korte formulering van het 
doel der opvoeding stellen: elk kind te 
helpen worden wat hij is.’

De gemeenschap als broedplaats voor 
de nieuwe mens kon echter niet voor-
komen dat niets menselijks de mens 
vreemd was en is. Van de decennia-
lang door vele gedreven medewerkers 
ontwikkelde projecten is in rudimentaire 
vorm alleen het seksproject nog over. 
Generaties van oud-werkers hebben 

als collectief de nieuwe samenleving 
niet verwezenlijkt, maar hopelijk wel 
als individuele ‘menschen’ het verschil 
gemaakt in hun kleine gemeenschap-
pen. Hetzelfde zou men kunnen zeggen 
over twintig eeuwen Christendom. De 
wet van Mozes is geen geschikte grond-
slag gebleken voor de staat die het recht 
van al haar onderdanen wil dienen, en 
op aarde is het Koninkrijk der Hemelen 
- alle offers ten spijt - nog verre van 
gerealiseerd. Misschien is het na 96 jaar 
daarom tijd de vraag te stellen of ook 
de grote idealen van Kees niet te hoog 
gegrepen zijn voor De Werkplaats, en 
ons wat folkloristisch gedachtengoed 
aan een eerlijke APK te onderwerpen.

De gedachte dat onrechtvaardigheid de 
bron van geweld is en de mens verant-
woordelijkheid heeft voor zijn mede-
mens zou dan opnieuw als uitgangspunt 
kunnen dienen voor een hele reeks 
overwegingen die doorgaans in een 
schoolplan worden uitgewerkt. Goed 
is het misschien ook om het concept 
‘vrede’ opnieuw te bespreken, juist voor 
de school van Kees Boeke. Wat na WO 
I onder ‘vrede’ werd verstaan heeft in 
onze tijd een heel nieuw betekenisveld. 
Dat de school dit samen met werkers 
zou doen zou passen bij de gedachte dat 
men kinderen niet moet ‘stuwen’, maar 
dat men ze samen laat ontdekken welke 
vormen en inhouden een plek zouden 
kunnen hebben in vredesonderwijs. Het 
samen ontwikkelen daarvan als vormend 
principe zou passen bij een zich duur-
zaam vernieuwende school. 

Natuurlijk vraagt dat om medewerkers 
die daarin geloven en om ouders die 
denken dat vrede uiteindelijk de enige 
weg is die ons redt van de barbaren. 
Het is een morele plicht om zelfs tegen 
beter weten in te geloven in een toekomst 
als die in de met liefde door Kees en 
Betty samen gezongen psalm 72: 

De hoeksteen van De Werkplaats vraagt 
om onderhoud. 
 
Marijn Backer

vo

De bergen zullen
vrede dragen

De wapens neer dan, broeders al; 
het moordtuig uit de hand; 
want zo alleen komt eenmaal nog; 
de vrede in het land; 

Foto’s: Marijn Backer

de bergen zullen vrede dragen, 
de heuvelen, stralend recht. 

“Goed is het misschien 
ook om het concept ‘vrede’ 
opnieuw te bespreken, 
juist voor de school van 
Kees Boeke.”
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jongeren die bedrijven willen uitdagen 
(door middel van innovatiechallenges) 
om te verduurzamen. En dat doen we 
het liefst op zeilboten. Omdat het heel 
leuk is, maar ook omdat de zeilboot je 
verbindt (/opsluit) en je - afhankelijk van 
de wind in je zeilen - letterlijk allemaal 
in hetzelfde schuitje zit.

Activisme
Me inzetten als activist voelt kloppend en 
noodzakelijk, en levert fantastische erva-
ringen op. Met dertig ROC-leerlingen en 
zes young professionals ben ik naar een 
duurzaamheidscongres op Terschelling 
gezeild, waar we de resultaten van onze 
innovatiechallenge hebben gepresen-

teerd. Met Sail for the Future hebben 
we een sessie op de klimaattop in 
Glasgow georganiseerd en staan we in 
de Trouw Duurzame 100 van 2021! Het 
geeft me hoop dat zo ontzettend veel 
mensen zich inzetten voor een betere 
wereld en elkaar daarbij onbaatzuchtig 
ondersteunen. Die mensen ontmoet ik 
bijvoorbeeld ook bij klimaatdemonstra-
ties, anti racismebijeenkomsten, fiets-
tochten zoals de Climate Classic of de 
Climate Miles-wandeltocht van Urgenda. 
Ze zijn overal.

Ik zie dat bordje in de hal met de quote 
van Kees Boeke nog zo voor me: ‘Het 
doel der opvoeding is om elk kind te 
laten worden wie het is.’ Ik ben me er in 
groeiende mate van bewust dat worden 
wie je bent een feestelijke ontdekkings-
tocht is die nooit op lijkt te houden. Ik 
weet nu dat ik mens wil zijn, en ik weet 
dat onrecht en onderdrukking tegen mijn 
menselijkheid ingaan. Daarbij voel ik 
me gezegend met het vertrouwen dat 
ik voor mijn waarden mag gaan staan 
en dat ik dan gehoord word en ik ben De 
Werkplaats dankbaar in haar bijdrage 
daaraan. Ik ben me ervan bewust dat dit 
vertrouwen voelen in jezelf een privilege 
is dat helaas nog niet iedereen gegund 
is. Ik werk toe naar een wereld waar 
iedereen de ruimte krijgt en gehoord 
wordt: of je nou zwart, trans, inheems 
of vrouw bent. Ik wil ruimte voor het 
oerwoud, de koraalriffen en landgoed 
Amelisweerd. Dan komen we er wel, 
samen.

De oudwerker: 
Floor Pekelharing

rubriek

In 2013 deed ik eindexamen op De 
Werkplaats en ik kijk met veel plezier 
terug op mijn tijd als werker. Na een 
aantal jaren zoeken in de onderbouw, 
had ik in de bovenbouw echt mijn plek 
gevonden. Ik fietste elke dag mee in 
de stroom kinderen tussen Utrecht en 
Bilthoven, en ik had daar elk jaar wat 
minder minuten voor nodig. Tegen de tijd 
dat ik eindexamen deed beheerste ik het 
gelijktijdig met de tweede bel vanuit de 
fietsenstalling omhoog sprinten tot in de 
puntjes. Ik deed mee aan musicals, waar 
ik veel plezier aan beleefde maar waarin 
ik (terecht) nooit meer dan drie tekst-
regels kreeg. Ik herinner me samen ijs 
eten in de pauze, intieme vriendschap-
pen en legendarische afterparties na 
de musical. Veelal herinner ik me een 
veilige pek; De Werkplaats voelde voor 
mij als thuis.

‘Je’ of ‘u’
Na De Werkplaats ben ik gaan stude-
ren, en met wat omzwervingen tussen-
door ben ik nu bijna afgestudeerd. 
Terugkijkend kan ik wel zeggen dat 
mijn jaren op de WP mijn verdere leven 
hebben gevormd. Tijdens mijn eerste 
studentenjaren merkte ik al een verschil
tussen mij en andere studenten. Ik was 
gewend om docenten gelijkwaardig op 
dingen aan te spreken, wat ertoe leidde 
dat ik niet twijfelde om dingen aan te 
kaarten waar ik tegenaan liep. Andere 
studenten leken soms liever te wachten 
tot het vanzelf beter werd. Het leverde 
ook ongemakkelijke momenten op: ik 
ben er nooit achter gekomen of ik ‘je’ 
of ‘u’ tegen mijn nogal intimiderende 

mentor moest zeggen. Ik kan je vertellen 
dat een mix van beiden een geenszins 
bevredigend compromis is.

India
Na mijn bachelor ben ik een paar maan-
den alleen door India gaan reizen. Ik 
wilde graag een cultuur opzoeken die 
me fascineerde, en dat heb ik geweten. 
Mens zijn, luisteren naar elkaar en open-
staan voor verschillen vond ik als mens 
(en oud-werker) belangrijk, maar dat 
werd daar opeens naar een heel ander 
level getild. Omringd door een cultuur 
die zo ontzettend veel verschilt van die 
van jou beginnen die waarden pas echt 
betekenis te krijgen. Hier voelde ik ook 
hoe dit ‘mens-zijn’ pijn deed. Hoe oneer-
lijk de wereld verdeeld is. Ik hoorde dat 

de oogst van boeren daar mislukt door 
klimaatverandering. Ik werd als een god 
aanbeden, simpelweg vanwege mijn 
huidskleur. Ik voelde: dit klopt niet.

Mijn rechtvaardigheidsgevoel stond 
op. En, omdat ik geleerd had om op 
te staan voor mijn waarden, werd ook 
mijn activisme aangewakkerd. Ik besloot 
mijn master te kiezen in de richting van 
duurzaamheid. Ik heb daar ontzet-
tend veel geleerd en fantastische like-
minded vrienden gemaakt. Ik zag dat er 
ontzettend veel moet gebeuren, en mijn 
handen jeukten om zelf iets bij te dragen! 
Ik heb toen een stichting, Sail for the 
Future, opgericht, samen met een aantal 
vrienden en mensen die mijn vrienden 
zouden worden. Hier werken we met 

Foto’s: Floor Pekelharing

“Die mensen ontmoet ik 
ook bij klimaatdemon 
straties, antiracisme 
bijeenkomsten, fietstochten 
zoals de Climate Classic of 
de Climate Mileswandel
tocht.”

“Met dertig ROCleer 
lingen en zes young 
professionals ben ik naar 
een duurzaamheids
congres op Terschelling 
gezeild.”



Ik denk dat De Werkplaats genoeg met 
creatieve vakken doet, maar dat er nu 
heel veel scholen zijn die er net zo veel 
mee doen, terwijl die daar niet per se 
bekend om staan.

Verder zijn de vele groepsopdrach-
ten die je maakt kenmerkend voor De 
Werkplaats. Dit kan soms best vermoei-
end zijn. Ze kunnen erg onoverzichte-
lijk zijn als je niet plant of een agenda 
bijhoudt. En het kan aan mij liggen, maar 
ik zie eigenlijk nergens agenda’s in de 
school.

De Werkplaats is in Nederland best 
bekend. Iemand aan de andere kant van 
het land kan de school zomaar kennen. 
Er hebben ook een aantal bekende 

mensen uit de creatieve sector op de WP 
gezeten. Zo kent iedereen Streetlab wel. 
Er komen acteurs, schrijvers, zangers 
en mensen uit de mediawereld van De 
Werkplaats. Dat heeft vast te maken met 
dat creatieve waar de school bekend om 
staat. Wie weet lopen er nu op school 
kinderen rond die we over 20 jaar in 
de bioscoop zien of van wie we boeken 
zullen lezen.

Door corona ging het 95-jarig jubileum 
vorig jaar niet door, dus vieren we het 
nu, bij het 96-jarig bestaan. Een beetje 
raar, maar goed.
 
Julius Stienstra
Werker havo 4
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96 jaar geleden, in 1926, richtte Kees 
Boeke De Werkplaats op. De WP wilde 
anders zijn dan andere scholen, maar 
wel altijd op een positieve manier. 
De school is inmiddels natuurlijk erg 
veranderd. 96 jaren aan medewerkers 
en werkers liggen achter ons. In de 
tijd van onze ouders liepen er allemaal 
verschillende werkers rond, van jongens 
met een blauwe hanekam tot aan een 
meisjes die speciaal uit Amsterdam of 
Leiden kwamen voor de WP. Je had alles 
en iedereen op deze school. 

Doordat Kees vond dat kinderen hun 
eigen mening mochten geven, deden 
de werkers dat ook altijd. Kinderen 
konden zichzelf ontdekken. Je moest 
je zoon of dochter 35 jaar geleden niet 
naar deze school sturen als je vond dat 
hij of zij autoriteit nodig had. Een docent 
bij zijn voornaam noemen was voor de 
meeste mensen te gek voor woorden. 
Hier was dat erg normaal: ‘Noem mij 
maar gewoon Sandra hoor’.

Er is veel veranderd en werkers lijken nu 
veel meer op de leerlingen van andere 
scholen in de omgeving. De generatie 
verandert mee met de tijd. De creatieve 
naam die de school had, houden we wel. 
Je hoort vaak dat jongens of meisjes naar 
de WP willen omdat ze drama, koken of 
muziek zo leuk vinden. Persoonlijk denk 
ik dat dit allemaal nog wel beter kan. Ik 
heb het eerste half jaar dat ik op school 
zat koken gehad en daarna nooit meer.  
 
 

Positief anders

vo

“Met dertig ROCleer 
lingen en zes young 
professionals ben ik naar 
een duurzaamheids
congres op Terschelling 
gezeild.”

“Wie weet lopen er nu
op school kinderen rond 
die we over 20 jaar in de 
bioscoop zien of van wie 
we boeken zullen lezen.”
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De Werkplaats
                  Kindergemeenschap

De WP in de jaren ‘80

Kookles op de WP in de jaren ‘80

Logo WP96, ontworpen door Evelyne Brehm
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een moeilijke periode waarover zeer 
verschillende opvoedscholen bestaan, 
en waarin bepaalde interacties gemak-
kelijk tot verkeerde conclusies over de 
betekenis van ‘ja’ en ‘nee’ leiden. 

Een kleine tien jaar later gaat de strijd 
tussen ja en nee niet meer over ‘zelf 
doen’ maar over drank- en of drugsge-
bruik, zonder helm rijden, ’s nachts te 
laat thuiskomen, meerijden met iemand 
die je niet kent of jezelf bloot laten filmen 
door een vriendje dat je amper kent. Het 
nee van de ouder volstaat echter niet 
meer zonder het ‘waarom’. Domweg je 
macht gebruiken als ouders kan wel, 
maar wordt door deskundigen ontraden. 
Ook op onze school is een bot machts-
woord uit den boze. Werkers op De 
Werkplaats verwachten van ons dat we 
hun in een gesprek uitleggen waarom 
iets wel of niet mag. Die verwachting 
sluit ook aan bij de gedachten van Kees 
Boeke over macht en gehoorzaamheid. 

We kennen het gebruik van de mede-
werker die de werkers niet tot stilte mag 
manen en in plaats daarvan zijn hand 
opsteekt. Lang geleden is afgesproken 
dat wie een opgestoken hand zag, ook 
zijn of haar hand zou opsteken. Omdat 
bovendien nog was afgesproken dat je 
niet mocht praten en tegelijkertijd een 
hand opsteken, werd het stil in de klas 
zonder dat de medewerker zijn macht 
hoefde aan te wenden.
Praten tot je het eens bent is een van 
de tradities van De Werkplaats. Op 
het basisonderwijs krijgt die gedachte 
vorm als Deep Democracy en helpt ze bij 
bepaalde vraagstukken ook de minder-
heid te winnen voor een gezamenlijke 
beslissing. Of het bij tieners altijd de 
juiste aanpak is, hangt af van de rol die 
ouders en opvoeders in zulke gesprek-
ken hebben. Volgens Jelle Jolles laat 
kennis over het tienerbrein zien dat 
de rol van opvoeder en leraar op deze 
leeftijd niet alleen als adviseur, maar 

ook als sturende coach belangrijk is. 
Helpen nadenken over de gevolgen van 
beslissingen, controleren van en feed-
back geven op afspraken, inspireren 
met gedachten en mogelijkheden waar 
tieners zelf niet op komen; steunen, 
sturen en inspireren helpen onze tieners 
zelf ja en nee te zeggen maar ook ja en 
nee te incasseren.

Van oud-werkers krijgen we nogal eens 
de feedback dat De Werkplaats te ‘lief’ 
zou zijn geweest en hen onvoldoende 
heeft voorbereid op het veel hardere 
ja en nee van de wereld buiten school. 
Vaak gaat dat met een lach en een 
schouderophaal, want het was fijn op 
De Werkplaats. Maar het is ook een 
uitdaging. Waarom worstelt een school 
die werkt vanuit de relatie met duidelijk-
heid in die relatie? Of nemen we school 
te serieus, en moeten we accepteren 
dat naar school gaan toch nog een spel-
letje ganzenbord is met kinderen die je 
- omdat je zo van ze houdt - liever laat 
winnen dan dat je ze de kleine pijn van 
het verlies leert te verduren?
In mijn ogen is nee-zeggen-als-het-nee-
is een blijk van liefde voor de ander, en 
daarmee een herinnering aan de kost-
bare les die het kind als peuter al leerde: 
er staat een hek om mijn speeltuin. Het 
is veilig hier. Er is hier ruimte voor mij 
om te leren leven. Ik weet waar ik aan 
toe ben en ik kan op de volwassenen 
vertrouwen. Op hun ja, én op hun nee.  

Marijn Backer

Medewerkers staan dag in dag uit bloot 
aan een spervuur van vragen en verzoek-
jes en moeten steeds weer afwegen wat 
een duidelijk, wat een pedagogisch, wat 
een rechtvaardig antwoord is. Het helpt 
als er heldere afspraken zijn waar ieder-
een houvast aan heeft. Het helpt ook als 
we er samen van doordrongen zijn dat 
gelijke behandeling van alle werkers 
in het belang is van alle werkers en 
daarmee van de gemeenschap, nu en 
later. Maar de ervaring leert dat over 
afspraken op De Werkplaats vaak weer 
onderhandeld kan worden. Nee zeggen 
is in de ogen van werkers - en ook van 
sommige ouders - niet ‘des Werkplaats’. 
Hoe verleidelijk is het dan voor een 
medewerker om toch maar ja te zeggen!

En dat terwijl er - jonge ouders kunnen 
er over meepraten - gedurende bepaalde 
fases van de ontwikkeling van kinderen 

geen belangrijker woord is dan ‘nee’. Wie 
kent niet de uitdrukking Ik ben twee en ik 
zeg nee? Deze zogeheten peuterpuber-
teit wordt beschouwd als een belangrijke 
fase van de sociaal-emotionele en cogni-
tieve ontwikkeling van een kind. Het leert 
autonomie verwerven en ontdekt dat het 
een eigen persoon is met een eigen wil. 
Door ‘nee’ te zeggen laat het kind dit ook 
blijken aan de mensen om zich heen. Het 
nee van het kind krijgt onherroepelijk te 
maken met het nee van de ouder. Terwijl 
het kind wil ontdekken waar de grenzen 
liggen van zijn autonomie, wil de ouder 
het kind de ruimte leren waarbinnen zich 
het veilig kan ontwikkelen als sociaal 
lid van een familie. Mooie woorden voor 

Ja & nee

vo column

Ja, dat is goed! Goed idee. Doen! 
Ik begrijp je vraag maar nee, je bent echt te laat, het kan nu niet meer.
Ja natuurlijk, beste jongen. Omdat jij het bent! (?)
Sorry, maar zoiets doe je toch niet? Dat kan echt niet. 
Ja, ok, ik ben in een goede bui. Voor deze ene keer.
Dat klinkt als een prachtsmoes. Wat denk je zelf?
Ja, ik begrijp het, maar eigenlijk, nou goed (diepe zucht)
Ja, als zij het mag, dan mag jij ook. 
Ziek geweest? Vergeten? O, je moeder, jij niet? Ok dan, ik begrijp het.
Ja weet je, eigenlijk is het nee. Maar corona enzo. En anders had je het heus wel gedaan, 
ja dat is waar, zo kennen we je ook....
Toch je bonus? Maar heb je weektaken gemaakt dan? Nee? Was je ziek?
En vind je dus toch dat je er recht op hebt omdat je het wel had wíllen doen? Ja?

“Met dertig ROCleer 
lingen en zes young 
professionals ben ik naar 
een duurzaamheids
congres op Terschelling 
gezeild.”

“Gedurende bepaalde 
fases van de ontwikkeling 
van kinderen is er geen 
belangrijker woord dan 
nee.”

“Een kleine tien jaar later 
gaat de strijd tussen ja en 
nee niet meer over ‘zelf 
doen’ maar over drank en 
of drugsgebruik, zonder 
helm rijden of ’s nachts te 
laat thuiskomen.”


