
 

De Werkgroep 
 een  laboratorium voor creatieve impulsen  

 

  

 

“Dag Werkgroepers, wordt het niet tijd om weer eens bij elkaar te komen? Ja toch? 

 

 Zo begint de tekst op een uitnodigingsbrief die een poosje geleden naar zo’n 50 mensen werd 

 

 verstuurd. Met recht een understatement te noemen want het was in de loop van 1973 dat 

deze 

 

 Werkgroepers’ voor het laatst bij elkaar kwamen. Alweer 36 jaar geleden dus.  

 

In de jaren 1971/1973 troffen deze jonge Aalsmeerders elkaar elke zondagavond in het 

Bindinggebouw aan de Zijdstraat.. Hun leeftijd lag tussen de 18 en 20 jaar. Een groot deel van 

de groep kende elkaar goed vanuit het Doopsgezinde Westhill- en/of kampgebeuren. Anderen 

waren vanuit totaal andere achtergronden erbij gekomen, nadat het spectaculaire programma 

van zich had doen spreken. De groep werd begeleid door de zusters Ansje en Henny Weima.  

 

Zij waren niet veel ouder dan de deelnemers zelf en kwamen voort uit de stal van een drietal 

grote Doopsgezinde voorgangers, te weten: juffrouw Buys, Jeltje Adema en ds Sipkema.  

 

Er bestaat een uitgebreid Werkgroeparchief met verslagen en foto’s waarin goed uitkomt wat 

er zoal gebeurde op die zondagavonden. Relaxoefeningen, bewegingsexpressie, elementair 

toneel, tekenen, discussie, bezinning, maatschappelijke acties….alles kwam aan bod. Het was 

een soort laboratorium voor allerlei creatieve impulsen. Eind 1971 ging men ook in het 

gemeentelijk jongerencentrum Boerenvreugd met deze formule aan de gang. Daar werd 

voortgeborduurd op alles wat binnen die fameuze Werkgroep ontstaan en uitgeprobeerd was. 

We spreken Kees Buskermolen, Werkgroeplid en een van de initiatiefnemers van deze revival: 

“Vandaag de dag zijn ontspanningsoefeningen en expressie- en gevoelstechnieken iets heel 

gewoons, je komt het overal tegen. Mijn vrouw kreeg dit op haar opleiding en past het toe in 

haar werk als psycho-motorisch therapeute. Maar toen, in die jaren ‘70 was het iets heel 

speciaals, echt iets ‘avant la lettre’. Wij hebben toen met elkaar werkelijk iets heel bijzonders 

gecreëerd. Ik weet niet of dat voor de anderen ook geldt, maar zoiets kan je tekenen voor de 

rest van je leven.” Een andere initiatiefnemer, werkgroeplid Peter Boogaard, nu archivaris in 

het gemeentehuis van Aalsmeer zegt hierover: “Ik denk dat we allemaal een ontwikkeling 

hebben meegemaakt die we anders hadden gemist. Misschien waren we zonder de werkgroep 

wel anders geweest en hadden we anders in het leven gestaan”  

 

Naast hun Doopsgezinde achtergrond putten de gezusters Weima in die tijd ook uit andere 

bronnen. Zij volgden beiden in Amsterdam intensief de lessen ‘Educatieve Dans’ van 

 



Dan Heyman.  Henny deed, vanuit haar opleiding aan de Rietveldacademie,  twee jaar 

bewegingsexpressie bij Kit Winkel. En Ansje, fervent toneelspeelster bij OPGANG,  

perfectioneerde haar technieken op cursussen van de Amsterdamse  toneelschool. En zo kwam 

alles bij elkaar. Vanuit al deze ingrediënten, gemixt met veel jeugdige overmoed, ontstond de 

Werkgroep. De programma’s op de zondagavonden waaierden van het ene uiterste naar het 

andere. Dan weer dansen en dollen, dan weer het tot op de bodem uitspitten van zware 

levensbeschouwelijke thema’s. Wat het ook was en hoe het ook zij,  men gooide zich erin.  

 

In eerste instantie was het belangrijkste doel van de bijeenkomsten om, geheel passend in de 

geest van die tijd, samen creatief bezig zijn. Gewoon ‘zijn’, aan je zelf werken in en met de 

groep. Of er echt iets uitkwam was niet belangrijk. Het opmerkelijke is echter dat er heel wat 

uitgekomen is. In die periode zijn er wel vier films gemaakt en vier toneelproducties, waaronder 

twee totaaltheaters, werden voor het voetlicht gebracht.  Peter Boogaard kijkt daar met plezier 

op terug: ”Ik herinner me dat ik in de film ‘Corinthes Day’ de rol had van ‘het heertje’.  

Geschminkt en wel met een bolhoedje op loop ik daarin vrolijk  langs ‘s Heren wegen totdat ik 

omvergelopen word door een groepje Griekse filosofen die mij met hun grote voeten in dito 

sandalen vertrappen en voor dood achterlaten op een verlaten bruggetje. Volkomen dol en 

dwaas, absurdistisch ook. Als ik op mijn werk hier in het gemeentehuis om me heen kijk dan 

denk ik, ze moesten eens weten……ik vraag me af of mijn collega’s het zouden begrijpen.” “We 

hopen ook jou te zien op: zondag 27 september 2009 om 19.00 uur in de Binding. Programma : 

als vanouds.” Zo gaat de tekst verder in de uitnodigingsbrief. Het programma zal inderdaad  ‘als 

vanouds’ zijn, dat wil zeggen: geen oubollige reunie, maar gewoon allemaal op de grond voor 

een goeie relax, daarna bewegen, dansen,  situaties uitspelen… .. gewoon net doen alsof we 

vorige week nog bij elkaar waren.  

 

Natuurlijk zullen we die avond elkaar wel aankijken en denken:  “Goh wat is er in de afgelopen 

week veel gebeurd, het is de mensen wel aan te zien.”  

 

Meer weten? Voor info, foto’s en alle verslagen van de Werkgroep Aalsmeer,   zie 

www.facebook.nl/de Werkgroep Aalsmeer  

  


