
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De geest in dit huis is liefderijk: het leven en De Werkplaats van Kees Boeke
(1884-1966)

Hooghiemstra, D.A.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hooghiemstra, D. A. (2013). De geest in dit huis is liefderijk: het leven en De Werkplaats van
Kees Boeke (1884-1966). [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-geest-in-dit-huis-is-liefderijk-het-leven-en-de-werkplaats-van-kees-boeke-18841966(22f56fc5-32c4-482a-9678-eedce4546305).html


184

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 184

5. Kees Boeke als pedagoog

Probleem

Het feit dat Kees het ‘doen’ net zo belangrijk vond als het denken, en 
het in zijn leven daar ook vaak aan voorafging, stelt de biograaf voor een 
probleem. Want hoe moet iemand die spontaan handelt, die niet de theo-
rie maar de eigen ervaring als leidraad heeft en niet de behoefte voelt om 
‘zijn plaats af te grenzen of in het geheel te determineren’,1 als ‘onder-
wijsvernieuwer’ geduid worden?
 Kees was met zijn gedachten over vrije ontplooiing van kinderen eind 
jaren twintig niet uniek. Zijn ideeën sloten aan bij die van diverse peda-
gogische vernieuwers die te hoop liepen tegen de onpersoonlijke kennis-
fabriek die in de loop van de negentiende eeuw was ontstaan.
 Verlichte denkers hadden in de achttiende eeuw de aandacht geves-
tigd op de kindertijd als een cruciale periode. Onder invloed van filo-
sofen als John Locke en Jean-Jacques Rousseau was aandacht gekomen 
voor het ‘aanschouwelijk onderwijs’. Het kind had een eigen wereld, die 
zich onderscheidde van die der volwassenen. Om het kind iets te kunnen 
leren moest de volwassene zich in diens wereld verplaatsen. Met behulp 
van op maat gesneden, speelse methoden drong kennis beter tot kinde-
ren door. ‘Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen. / En waarom 
zou mij dan het leeren verveelen?’ dichtte Hieronymus van Alphen in 
Proeve van kleine gedigten voor kinderen (1778).2

 Maar terwijl de verlichte denkers zich vooral op de opvoeding en 
scholing van welgestelde kinderen richtten, verschoof de aandacht in 
de negentiende eeuw naar de vraag hoe met opvoeding en scholing het 
lot van grote groepen mensen verbeterd kon worden. Dankzij groeien-
de welvaart werden steeds meer kinderen van aardappelvelden, fabrie-
ken en werkplaatsen naar de schoolbanken geleid. Een goede opleiding 
bood kans op een goed inkomen, een gezin en gezondheid. Onderwijs en 
hoop werden een begrippenpaar. Als ‘sleutel tot ’t algemeen volksgeluk’3 
verdween het onderwijs uit het privédomein. Het opbouwen van een na-
tionaal schoolsysteem waar geen kind aan kon ontsnappen, werd staats-
zaak. En dat perkte de individuele vrijheid van zowel kinderen als on-
derwijzers in. Steeds strengere eisen, ook ten aanzien van de onderwij-
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zersopleiding, riepen in de loop van de negentiende eeuw een uniforme 
‘zit-en-luisterschool’ in het leven, waar theorie en verstand de verlichte 
idealen over praktijk en eigen gevoel verdrongen.4 Op deze eenzijdige 
‘training van de prestatieschool’, waar leerlingen ‘als lege kannen’ op 
een rijtje stonden ‘om door de leraar dagelijks te worden volgegoten met 
wetenswaardigheden’,5 kwam tegen het einde van de negentiende eeuw 
kritiek. Onderwijs moest niet alleen over theorie gaan, vond een groei-
ende groep onderwijshervormers, maar ook over de praktijk. Niet alleen 
verstand, ook gevoel was belangrijk en het kind moest niet als nummer, 
maar als individu worden aangesproken.
 Omdat Kees altijd zijn eigen weg zocht, is het de vraag hoe goed hij 
op de hoogte was van de vele nieuwe ideeën over onderwijs en opvoe-
ding die rond de eeuwwisseling overal de kop opstaken. ‘Ik kan me niet 
herinneren dat ik hem een boek heb zien lezen. Hij had geen tijd en ook 
geen geduld om gedachten van anderen in zich op te nemen,’ memoreer-
de zijn trouwe vriendin en hulp Stella Giesberts.6 ‘Daddy had het veel 
te druk om te lezen,’ verklaarde ook zijn dochter Candia.7 Op wie of wat 
baseerde Kees dan zijn ideeën over het onderwijs?

Amalgaam

Eigen ervaring was volgens Kees belangrijker dan theorie. Het ligt daar-
om voor de hand om de eigen ervaring ook als de belangrijkste bron voor 
zijn ideeën te beschouwen. Toen Kees in 1901 eindexamen deed, had 
het onderwijs een bijzondere status gekregen. Zijn vader zag in het on-
derwijs het ultieme heil: het zou de weg plaveien naar maatschappelijke 
ontwikkeling en beschaving. Kees werd dus al vroeg doordrongen van 
het besef dat wie vooruit wilde in de wereld, kennis moest verwerven. 
Maar ook van de notie dat behalve het hoofd het hart van belang was. 
Zijn moeder en grootvader brachten hem bij dat de koele rede de naas-
tenliefde niet mocht verdringen en dat het geloof niet onderdeed voor 
de wetenschap. Kees’ vader geloofde in de wetenschap, zijn moeder en 
grootvader in God, maar zij vonden elkaar. Grootvader Oort was diep-
gelovig, maar ook maatschappelijk geëngageerd. Hij keurde de rationa-
listische wereldbeschouwing van zijn schoonzoon niet af en deelde met 
hem de passie voor muziek en theater. Als de hele familie Boeke-Oort, 
jong en oud, zich schaarde rond de piano van tante Ie, vierden zij dit 
‘amalgaam’.
 Maar de harmonie werd verstoord toen in 1898 plotseling Kees’ broer 
Daniël overleed en kort daarna ook zijn vader, Jan Daniël. Toen ver-
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anderde Kees in korte tijd van een bevlogen, musicerende student die 
nieuwsgierig was naar de wetten der natuur, in een zoekende ziel die zich 
vastklampte aan het geloof in God. Kees hunkerde na de dood van zijn 
vader naar de religieuze zekerheid waar zijn moeder op terugviel, maar 
hij had moeite om de autoriteit van haar kerk te accepteren.
 Tegelijkertijd kwam hij in Delft in contact met de wereld buiten die 
van zijn ouders en grootouders. Via de protestantse studentenvereniging 
ncsv leerde hij de ‘jeugdprovincie’ kennen, die zich vanaf 1900 in heel 
Europa (met name in Duitsland) vormde. Jeugd- en studentenbewegin-
gen boden een alternatief voor de statische, rationele maatschappij der 
volwassenen.8 Hier voerde Kees ‘diepe gesprekken’ over de zin van het 
leven zonder dat kerkelijke dogma’s of sociale ambities eraan te pas kwa-
men. Hier kon Kees zonder de knellende banden van bestaande conven-
ties ideeën uitwisselen. Hier kon hij vrijuit praten over zijn angsten en 
verwachtingen. Hier leerde hij ‘jeugd’ associëren met een kwaliteit op 
zichzelf: met een staat van gevoelige onbevangenheid die contrasteerde 
met de ‘harde zakelijke en poëzieloze’ maatschappij der volwassenen.9

 Zijn studietijd confronteerde Kees met nog iets: de tucht van het exa-
men, waarbij spontane nieuwsgierigheid moest wijken voor de jacht op 
het diploma. Kees wist zijn studie natuurkunde weliswaar te voltooi-
en, maar leed in 1914 een zware nederlaag toen Delftse professoren zijn 
proefschrift naar de prullenmand verwezen. Ongeveer gelijktijdig met 
die nederlaag loste de kennismaking met Betty Cadbury zijn geloofs-
crisis op. In Bournville leerde hij ‘eigen’ contact met God te zoeken. En 
merkte hij dat rationaliteit bij dat contact een obstakel kon zijn. Naar die 
overgave had hij altijd verlangd en Betty schiep hiervoor de voorwaar-
den. Want dankzij haar fondsen kon Kees het zich voortaan permitteren 
om zich alleen nog op zijn eigen geestelijke leven te concentreren.
 Op De Werkplaats zijn zoveel sporen zichtbaar van de quakercul-
tuur waarin Betty werd opgevoed, dat de kwalificatie ‘quakerschool’ 
niet overdreven zou zijn. In de eerste plaats was er het ‘innerlijke licht’ 
waar de gezagsverhoudingen op geënt waren. Niet de macht buiten, 
maar binnen in het kind moest de orde bewaren. De ‘bespreking’ op De 
Werkplaats was net zo georganiseerd als de ‘quakermeetings’ in Bourn-
ville, waar bij consensus besloten werd.10 De aanwezigheid van een of 
meer charismatische figuren (Betty’s vader bijvoorbeeld) die besluiten 
geruisloos in een bepaalde richting stuurden, kenmerkte de ‘meetings’ 
in Bournville evenzeer als de ‘besprekingen’ in Bilthoven. De spanning 
tussen persoonlijke vrijheid en gemeenschapsdwang was in beide krin-
gen voelbaar en de afkeer van gekunstelde beleefdheid van de quakers 
kwam op De Werkplaats tot uiting in het tutoyeren van de leerkrachten. 
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Het buiten-zijn, de frisse lucht en de natuur werd in de kindergemeen-
schap even belangrijk gevonden als in de ‘garden village’ van Cadbury.
 De vraag of De Werkplaats dan niet eerder moet worden beschouwd 
als het geesteskind van Betty, in plaats van als dat van Kees, is daar-
mee gerechtvaardigd. De school was zeker ook een poging van háár om 
de sprookjesachtige wereld van haar jeugd tot leven te wekken. Maar 
Kees keek Betty’s ideeën niet alleen af, hij herkende ze ook uit zijn eigen 
jeugd. Zijn moeder had als jong meisje altijd gedacht dat alleen ‘totale 
overgave’ aan God haar kon redden. Zijn vader had dat idee helpen re-
lativeren, maar na diens dood had God weer een centrale plaats gekre-
gen. Dominee Oort vond geestelijke opvoeding ten minste zo belangrijk 
als intellectuele vorming, en ook Kees’ opa van vaders kant, Jan Boeke, 
had weinig op met onversneden rationalisme. Ook Kees’ vader, die toch 
een ambitieuze wetenschapper was, beschouwde de praktijk als basis. 
Antirationalistische opvattingen over het onderwijs (dat handenarbeid 
belangrijk was, dat karaktervorming een rol moest spelen en dat niet al-
leen verstand, maar ook de moraal en het gevoel aandacht verdienden) 
leefden zowel in Betty’s als in Kees’ familie. Ook opvattingen over gezag 
kwamen overeen. Dominee Jan Boeke had net zo’n afkeer van dwang als 
Richard Cadbury, en ook dominee Oort zocht als irenisch predikant het 
liefst naar consensus.
 Kees en Betty beïnvloedden en bevestigden elkaar, én zij radicaliseer-
den samen. Een bloedige oorlog boorde vanaf 1914 alle illusies over Eu-
ropese beschaving en vooruitgang de grond in. Het was deze oorlog die 
Kees’ latente afkeer van de ‘wereld van conventie en fatsoen’ een beslis-
sende duw gaf en hem in korte tijd deed radicaliseren. Het was ook deze 
oorlog die hem geïnteresseerd maakte in bezitsverhoudingen en kritisch 
over het kapitalisme. Als de angel van bezit, hiërarchie en klasse uit de 
maatschappij gehaald kon worden, redeneerde hij, zou geen oorlog meer 
gevoerd hoeven te worden. Zijn antikapitalisme kwam niet voort uit so-
ciale bewogenheid. Kees was niet tegen bezit omdat hij zich het lot van 
arme mensen zo aantrok. Hij was tegen bezit omdat dit de basis vormde 
van een ‘maatschappij’ die hij verafschuwde, een harde wereld die eisen 
stelde waaraan hij niet wilde en misschien wel niet kon voldoen. Het was 
ook die harde maatschappij, die in 1914 een abrupt einde gemaakt had 
aan het vrije zendelingenbestaan dat hij met Betty in Libanon geleid had.
 De schok van de Eerste Wereldoorlog overtuigde Kees en Betty ervan 
dat er geen middenweg meer was. Om de harde maatschappij te vervan-
gen door een zuivere, vreedzame gemeenschap moest een einde gemaakt 
worden aan het geschipper tussen mens, macht en kapitaal dat voor hun 
beider milieus in de negentiende eeuw zo typerend geweest was. Met de 
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‘titanische geldmachten’ wilden zij niets meer te maken hebben. Dit ver-
zet hielden ze ongeveer twaalf jaar vol. Toen grepen zij noodgedwongen 
hun oude wortels weer vast. Feitelijk waren het Kees’ moeder, Betty’s 
familie en Wilhelmina Bosman, allen vertegenwoordigers van de oude 
geldmachten, die vanaf 1926 De Werkplaats financierden. Dat het ruil-
middel van de harde kapitalistische wereld de basis legde voor Kees en 
Betty’s kindergemeenschap, is altijd een delicaat geheim gebleven.
 In hun radicale afwijzing van de maatschappij aan de ene kant en hun 
wens tot verzoening en behoefte aan harmonie aan de andere zat een pa-
radox die De Werkplaats typeerde. De school was een poging om de we-
reld radicaal te vernieuwen, maar ook om oude (christelijke) waarden te 
bewaren. De oude wereld die verketterd werd, draaide op voor de kosten 
van de vestiging van de nieuwe. Kees en Betty wilden autoriteit afschaf-
fen, maar hechtten aan orde. Ze streefden naar vrijheid, maar hielden er 
strenge normen en waarden op na. Ze predikten openheid, maar konden 
ook zwijgen als het moest.

Domineeserfenis

De overeenkomsten tussen Kees’ moderne onderwijsprincipes en de 
denkbeelden van zijn vader en grootvaders zijn opmerkelijk. De typi-
sche domineesovertuiging dat moraal, zedelijkheid en christelijk geloof 
niet ondergesneeuwd mogen raken door de koele rede, was op De Werk-
plaats het leidmotief. De kilte van een normloze, op eigen gewin gespits-
te rationele maatschappij moest plaatsmaken voor de warmte van een 
‘gemeenschap’ waar mensen zich elkaars lot aantrokken en intuïtie de 
rede corrigeerde. Kinderen moesten niet alleen opgroeien tot alwetende, 
maar vooral tot praktische en ‘zuivere’ burgers.
 Deze principes waren door Kees’ grootvaders meer dan zeventig jaar 
eerder ook verkondigd. In zijn seminarium aan de Herengracht pro-
beerde Jan Boeke rond 1850 een middenweg te vinden tussen de weten-
schap en het geloof, de kennis en de deugd. Theoretische kennis is be-
langrijk, zo betoogde hij tijdens een lezing voor de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen, voor zover die in het maatschappelijk leven bruikbaar 
is. Godsvrucht en goede zeden moesten volgens hem gepaard gaan met 
‘voldoende kennis’ van die zaken, die een mens nodig had om zich in de 
maatschappij ‘doeltreffend’ te kunnen gedragen.11 Dat opvoeding geen 
kwestie was van eenzijde harde tucht maar van het kweken van weder-
kerigheid, was in 1854 door Kees’ andere grootvader, dominee Oort, be-
toogd. Met zijn ‘patronaat voor de armen’ had hij gepleit voor een gees-
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telijke band tussen arm en rijk. Om de arme te verheffen moest de rijke 
zich inleven in diens wereld. De rijke moest proberen om de arme te be-
grijpen. Zo zou de arme zélf de behoefte krijgen om omhoog te klim-
men. Niet door dwang, maar door ‘liefdevolle aanmoediging’.12

 Omdat ‘Groop’ pas in 1907 overleed en nauw bij de opvoeding van 
zijn kleinkinderen betrokken was, kon hij zijn ideeën persoonlijk op 
Kees overbrengen. Kees’ andere grootvader, Jan Boeke, was daarente-
gen allang dood toen Kees in 1884 werd geboren. Toch schemert ook zijn 
doopsgezinde wereldbeeld door in Kees’ ideeën over het onderwijs. De 
doopsgezinde afwijzing van geweld en centrale macht typeerde Kees’ 
wereldbeschouwing en ook in de gewoonte op De Werkplaats om be-
leefdheidsvormen achterwege te laten weerklonken Jan Boekes woor-
den. In zijn opstel ‘Twee gesprekken over beleefdheid en beschaving’ 
beschreef hij in 1836 de onzinnigheid van vormelijkheid. Beleefdheid 
was weliswaar niet altijd ‘onopregtheid en veinzerij’, maar het kwam ‘er 
wel in de buurt’.13 In de ‘ongemaakte wellevendheid’ die rechtstreeks uit 
het hart kwam, zag Jan Boeke ‘eene meer magtige bekoorlijkheid dan in 
al de bestudeerde manieren van den meest verfijnden hoveling’.14 Ook 
diens afkeer van het ‘dierenplagen’ bereikte Kees’ twintigste-eeuwse 
school. Het kweken van belangstelling voor en de respectvolle omgang 
met (weerloze) dieren stond op De Werkplaats – waar kippen en later al-
lerlei soorten dieren gehouden werden – hoog op de agenda.
 Het ‘patronaat’ van Oort was rond het midden van de negentiende 
eeuw een vroege dood gestorven. De rijke weldoeners hadden vaak wei-
nig tact, waardoor de armen zich door hun stichtelijke praatjes eerder 
bedreigd dan gesteund voelden. Ze kregen liever gewoon geld dan goede 
raad.15 De arbeidersbeweging werd vanaf het eind van de negentiende 
eeuw niet sterk door een ‘geestelijke band’ op te bouwen mét, maar juist 
door zich te emanciperen ván de rijken. En in het negentiende-eeuwse 
klaslokaal, waar de leraar eenzijdig kennis het lokaal inblies, was maar 
weinig sprake van de wederkerigheid die Oort had nagestreefd, evenmin 
als van de ‘praktijkleer’ die dominee Boeke had voorgestaan.
 Maar Kees’ vader Jan Daniël zorgde vanaf 1874 als hbs-directeur voor 
revanche. Hij verkondigde zijn ideeën niet vanaf een kansel, maar in een 
schoollokaal met veelbelovende – en niet per se rijke – leerlingen. Door 
de praktische proeven die hij hen liet uitvoeren, het hoge niveau van zijn 
lessen en zijn ‘vrolijke’ manier van doceren, zette hij een nieuwe toon. 
Niet alleen liet Jan Daniël de praktijk in zijn school binnen, hij bouwde 
met zijn leerlingen ook een persoonlijke band op. Zijn onderzoekswerk 
nam hij mee naar huis. En daar, in dat huis, leerde zijn zoon Kees dat 
hoog en laag konden samenwerken, dat hoofd en hart elkaar niet hoef-
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den uit te sluiten, dat geloof en wetenschap geen vijanden waren en dat 
last but not least de muziek alles en iedereen kon samenbrengen.

Rousseau en Tolstoj

De zoektocht naar ‘synthese’ typeerde niet alleen Kees’ familiecultuur 
en karakter, maar ook de geest van de tijd waarin hij leefde. De eeuw-
wisseling werd getypeerd door het ‘totaliteitsdenken’, dat alle aspecten 
van de samenleving met elkaar in verband bracht.16 Nu de mens de na-
tuur steeds meer de baas werd en God niet langer de volledige regie leek 
te hebben, moest de Schepping opnieuw geduid worden. Er ontstonden 
allerlei nieuwe visies op de mens in verhouding tot de medemens, tot de 
techniek en tot de natuurlijke omgeving. Nieuwe maatschappijbeschou-
wingen, ‘kleine’ en ‘grote geloven’ gingen de ‘onttovering van de wereld’ 
te lijf.17 
 Herman Gorter was naast socialistisch activist ook dichter, Walter 
Gropius was naast architect ook wereldhervormer, antroposoof Rudolf 
Steiner was naast architect ook filosoof én onderwijshervormer. Kun-
stenaars propageerden met hun werk naast een stijl ook een manier van 
zijn. Het expressionisme verketterde het verstand en verheerlijkte het 
gevoel, jugendstil verbeeldde het geloof in de ‘zuivere’ mens, het futu-
risme verheerlijkte de dynamiek en de strijd. Gelovigen probeerden om 
de nieuwe, moderne wereld met hun oude leer te verzoenen door deze 
vrijer of juist strenger te interpreteren. In deze omgeving van univer-
sele herdefiniëring, waar alles met alles en iedereen met iedereen te ma-
ken had, was Kees als natuurkundige, zendeling, pacifist, schoolhoofd 
en wereldhervormer geen uitzondering.
 Als criticus van het bestaande onderwijssysteem was hij dat evenmin. 
In heel Europa en in Amerika kwam vanaf 1900 een beweging op gang 
tegen het eenzijdige, theoretische onderwijs van die tijd. De nieuwe we-
reld had een nieuw programma nodig. Kinderen moesten niet meer uit-
sluitend getraind worden in het uit het hoofd leren van kant-en-klare 
‘kennis’. Aan de fundamenten van die kennis werd getwijfeld. Want wat 
waren ‘de feiten’ nu eigenlijk? Kinderen moesten geholpen worden om 
de algehele samenhang in de wereld te begrijpen. Daar was naast ver-
stand ook intuïtie bij nodig. Lichaam en geest, verstand en gevoel, mens 
en natuur moesten zich als één begrijpelijk geheel openbaren. En daar-
toe moesten meer faculteiten aangesproken worden dan alleen die der 
reproductie. Verstand, gevoel, creativiteit, lichaamsbeweging en hand-
vaardigheid verdienden op school allemaal een plaats.
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 Dat het kind zelf het leerprogramma (mede) moest bepalen, was an-
derhalve eeuw eerder al verkondigd door de Franse filosoof en schrijver 
Jean-Jacques Rousseau. De Zwitser Johann Heinrich Pestalozzi (1746-
1827) had aan het begin van de negentiende eeuw twee opvoedingsinsti-
tuten gesticht op basis van het idee van Rousseau dat de ‘eigen’ geest van 
het kind door volwassenen niet onderdrukt, maar gerespecteerd moest 
worden. Naarmate de macht van koningen, keizers en kerken rond het 
midden van de negentiende eeuw verzwakte en liberalen de wind in de 
rug kregen, werd Rousseau herontdekt. De Russische schrijver Lev Tol-
stoj was als jongeman zelfs zo van hem onder de indruk, dat hij diens 
portret met zich meedroeg in een medaillon om zijn hals.18 Rousseau 
had in zijn boek Emile, over de opvoeding van een fictief kind, beweerd 
dat de mens (het kind) van nature goed was, maar door de maatschappij 
verdorven was geraakt. Een ‘natuurlijke’ ontwikkeling van het kind, in 
plaats van een door volwassenen afgedwongen vorming, zou die ontaar-
ding moeten voorkomen. Van een vaste handleiding voor opvoeding, zo 
luidde de enigszins paradoxale boodschap van Rousseaus opvoedings-
handleiding, mocht geen sprake zijn. De opvoeder moest niet leiden 
maar volgen en het kind moest zich vooral via de praktische weg, door 
handwerk of spel, tot een evenwichtig mens ontwikkelen. 
 Op de schooltjes voor boerenkinderen die Tolstoj onder invloed van 
Rousseaus opvoedingsideaal rond 1850 stichtte op zijn familielandgoed 
Jasnaja Poljana, begon de Umwertung aller Werte, die vanaf 1900 in heel 
Europa het denken over onderwijs zou gaan beheersen. Niet de volwas-
sene, maar het kind bepaalde in Tolstojs klaslokaaltjes, zo’n 180 kilo-
meter ten zuiden van Moskou, de onderwijsagenda. Een vast leerplan 
ontbrak daarbij. Hoewel de situatie op het Russische platteland in het 
midden van de negentiende eeuw onvergelijkbaar was met het villadorp 
Bilthoven zeventig jaar later, blijkt uit de eigen beschrijving door Tolstoj 
van zijn school hoeveel overeenkomsten er waren met de latere Werk-
plaats. Tolstojkenners Jan Dirk Imelman en Dolph Kohnstamm ver-
baasden zich over het feit dat juist in Nederland, waar vernieuwing de 
laatste eeuw de onderwijsagenda beheerste, Tolstojs pedagogische idee-
en zo onbekend gebleven zijn.19 Maar een journalist van het Algemeen 
Handelsblad merkte na een bezoek in 1934 aan De Werkplaats op dat de 
school ‘in modernen, verdedelden en vervolmaakten vorm’ was wat des-
tijds de school van Tolstoj geweest was.20

 In het schooltje op Jasnaja Poljana zaten alle leeftijdsgroepen door 
elkaar. Zang en muziek waren een belangrijk onderdeel van het lespro-
gramma, dat facultatief was ingericht. Net als op De Werkplaats liep de 
situatie er bij gebrek aan autoritaire leiding regelmatig uit de hand. Maar 



192

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 192

gaandeweg raakten de kinderen bedreven in het zelf vreedzaam oplos-
sen van problemen. Tolstoj zag geen heil in het uitdelen van straf. En hij 
koesterde hoge verwachtingen van hoe in een kindergemeenschap het 
‘kwaad’ kon worden uitgebannen: door de kinderen zelf te laten erva-
ren waar het toe leidde.21 Deze non-interventie met als doel om eigen 
moreel besef en verantwoordelijkheid te kweken ging terug op Rous-
seau, die schreef: ‘Ik word niet moe het te herhalen: laat jonge mensen 
leren van daden, en zo min mogelijk van woorden.’22 De verwarring die 
rond 1900 door snelle modernisering was ontstaan, maakte dit verlangen 
naar een ‘eerlijk’, ‘puur’ en ‘natuurlijk’ leven weer actueel. Zeker toen in 
1914 ook nog een allesvernietigende oorlog uitbrak. Midden in die oor-
log, meer dan een eeuw na Rousseaus dood, meldde Betty aan Kees dat 
ze Emile gekocht had.23 Het is de enige directe verwijzing naar literatuur 
over opvoeding die in het persoonlijke archief van Kees Boeke te vinden 
is. Kees en Betty moeten zich erover verbaasd hebben dat dit oude Fran-
se boek zo toepasselijk was. ‘Alles is goed zoals het uit handen van de 
Schepper komt, alles raakt verdorven in de handen van de mens,’ luidt 
de eerste zin van Boek 1.24 Dat was precies hoe Kees en Betty er tijdens 
de Eerste Wereldoorlog over dachten. Met de stelling dat de ‘waarlijk 
vrije mens’ alleen ‘wil wat hij kan en doet wat hij wil’,25 leek Rousseau 
niet alleen het ‘innerlijk licht’ van de quakers te loven, maar ook Kees’ en 
Betty’s anarcho-christelijke lijfspreuk op papier gezet te hebben. Dat de 
eerste vorm van menselijke rede volgens Rousseau een ‘zintuiglijke rede’ 
was,26 had Kees al van zijn vader geleerd en in de waarschuwing ‘Hoed u 
er bovenal voor het kind loze beleefdheidsformules te leren’27 weerklon-
ken de woorden van zijn doopsgezinde grootvader. De ideeën van Kees 
en Betty, hun vaders en grootvaders, Tolstoj en Rousseau, vormen een 
keten van twee eeuwen lang.

‘Vom Kinde aus’

Kees las dan misschien geen boeken, als ‘doe-het-zelfpedagoog’ stond 
hij niet los van andere denkers. Vanaf de tweede helft van de negentiende 
eeuw waren de ideeën die hij over het onderwijs verkondigde al op di-
verse plekken in Europa en Amerika uitgeprobeerd. Dat het kind in het 
onderwijs eigen aandacht verdiende, was eind negentiende eeuw kort 
en bondig verwoord door de Duitse onderwijshervormer Berthold Otto 
(1859-1933). Voortaan, beweerde hij, moest ‘vom Kinde aus’ gedacht en 
gewerkt worden. De alwetende maar ‘gecorrumpeerde’ volwassene werd 
vanaf 1900 langzaam maar zeker van zijn voetstuk verdrongen door het 
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argeloze, ‘natuurlijke’ en ‘zuivere’ kind. De Zweedse feministe en peda-
goge Ellen Key (1849-1926) had het in 1909 goed voorspeld: de twintig-
ste eeuw zou ‘de eeuw van het kind’ worden.28 Friedrich Fröbel (1782-
1852) had in de eerste helft van de negentiende eeuw al gepleit voor de 
vrije ontwikkeling van kinderen. Tussen de geest van het kind en de we-
reld om hem heen zou een goddelijk verband bestaan, dat door opvoe-
ding en onderwijs aan het licht moest komen. Deze ‘Lebenseinigung’ 
zou volgens Fröbel alleen de kans krijgen als het kind de vrijheid gegund 
werd om zelf op ontdekking te gaan. Fröbel maakte lesmaterialen, zoals 
gekleurde wollen bollen, bouwdozen en vlechtmatjes, die dat mogelijk 
maakten. Betty bezocht als kind ook een fröbelschool, iets wat in het vic-
toriaanse Engeland vrij bijzonder was.29 De schrijfster en pedagoge Elise 
van Calcar (1822-1904) verspreidde de fröbelmethode in de loop van de 
negentiende eeuw in Nederland, onder andere met haar fröbelhandlei-
ding voor onderwijzers.30 De Haagse onderwijzer Jan Ligthart (1859-
1916) was rond de eeuwwisseling in Nederland een van de bekendste 
bestrijders van de ouderwetse ‘zit-en-luisterschool’. ‘De beste school is 
die waar de bovenmeester niets doet, de meester weinig en het kind bijna 
alles,’ luidde zijn credo.31 De gedachte dat het kind al doende het meest 
leerde, verwerkte hij in zijn didactische methode Het Volle Leven.32

 Het ‘vom Kinde aus’ naar het onderwijs kijken werd in Nederland op 
grote schaal populair gemaakt door Maria Montessori (1870-1952). Na 
de publicatie van haar boek Il metodo della pedagogia scientifica (De metho-
de van de wetenschappelijke pedagogiek) in 1909 werd zij wereldberoemd. 
Vooral in gegoede kringen in Nederland ontstond voor haar op vrije 
ontplooiing gerichte aanpak grote belangstelling. In het vlak bij Biltho-
ven gelegen Baarn vond zij een warm onthaal bij bankiersvrouw Ada 
Pierson, bij wie zij regelmatig logeerde.33 In de loop van de jaren dertig 
kwam zij ook met Kees in contact. De zelfstandige manier van werken 
die Kees op De Werkplaats invoerde, was op de methode van Montessori 
geïnspireerd. Kees was voor de oprichting van De Werkplaats actief ge-
weest in het comité van de Bilthovense Montessorischool en Betty had 
ooit een deel van haar kapitaal geschonken voor de bouw van de peuter-
afdeling.34 Montessori-juf Mies van der Es had als onbezoldigde privé-
leerkracht in 1926 geholpen om De Werkplaats te helpen oprichten en 
toen Montessori zich in 1936 in Nederland vestigde, kwam haar klein-
zoon, Rolando, naar De Werkplaats.35 Volgens Kees’ dochter Candia had 
Montessori weleens tegen Kees gezegd dat zij De Werkplaats beschouw-
de als een betere uitvoerder van haar idealen dan menig andere, officiële 
montessorischool.36

 Montessori’s nauwkeurige observatie van (verstandelijk gehandicap-
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te) kinderen had geresulteerd in een onderwijsmethode die uitging van 
individuele ontwikkeling. Observaties hadden haar geleerd dat de groei 
van het intellect in fasen verloopt en dat kinderen tijdens een ‘gevoelige 
periode’ meer leren dan anders.37 Jonge kinderen leerden volgens Mon-
tessori eerst via hun zintuigen, pas later kwamen het geheugen en het re-
deneringsvermogen. In heel Europa propageerde zij een aan kinderma-
ten aangepast schoolmeubilair, een vrij leertempo, klassen met meerdere 
leeftijden door elkaar, vrije bewegingsruimte in de lokalen en door haar-
zelf ontworpen, kleurrijke leermiddelen. In Nederland werd haar me-
thode in de loop van de jaren twintig op grote schaal overgenomen.38

 Kinderen waren volgens Montessori ‘bouwlieden’ die van zichzelf 
verstandige volwassenen maakten, als zij hiervoor maar de ruimte kre-
gen. De voor het leerwerk essentiële concentratie was in haar ogen een 
innerlijke drang, die niet van buitenaf gestuurd kon worden.39 Kees nam 
deze ideeën van Montessori over. Dat het niet ging om de theorie, maar 
om de ‘ontdekking’ van het eigen wezen van het kind, strookte met zijn 
op menselijke intuïtie en spontaniteit gerichte gemeenschapsideaal. De 
nadruk die Montessori legde op spontaniteit had echter wel iets bedrieg-
lijks. Haar ‘methode’ was intussen namelijk wel degelijk dwingend: vol-
gelingen die zich er niet strikt aan hielden, werden als ‘afvalligen’ be-
schouwd en montessorischolen mochten alleen met gecertificeerd 
lesmateriaal werken.40 De tegenstelling tussen spontaniteit en rigiditeit 
en tussen vrijheid en dwang typeerde de aanpak van Kees evenzeer. Hij 
wilde een ruimte scheppen waar kinderen zich vrij konden ontwikke-
len, maar hij vulde die ruimte intussen wel met zijn eigen voorwaar-
den. Het ‘systeem’ van Kees was minder rigide dan dat van Montessori. 
Als het op leren aankwam, wilde hij nadrukkelijk geen doctrine; de ‘ge-
meenschap’ moest steeds opnieuw bekijken wat er nodig was. Maar als 
het ging om gedrag, waren de eisen die door Kees gesteld werden net zo 
dwingend als die van Montessori. Illustratief hiervoor waren de ‘week-
vragen’ die iedere maandagochtend op De Werkplaats werden voorgele-
zen. Het waren weliswaar vragen en geen geboden, maar de aansporing 
tot zelfonderzoek liet voor eigen invulling weinig ruimte. ‘Speel je samen 
met de anderen, of is het je om je eigen spel te doen?’ zo werd aan de kin-
deren voorgelegd. ‘Je bent toch geheel vrij van alle jaloezie?’ ‘Is alles wat 
je zegt waar?’ ‘Probeer je bewust om thuis een blijde, vriendelijke atmo-
sfeer te scheppen?’ ‘Zijn je kleren heel, ook daar waar het niet zien is?’ 
Enzovoort.41
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‘Leidende geesten’

Kees noemde zijn school een ‘experiment’. Toch waren zijn onderwijs-
ideeën niet nieuw. Toen in 1933 het ‘proevenstelsel’ op De Werkplaats 
ingevoerd werd, wees Kees zelf op de overeenkomsten hiervan met de 
daltonmethode.42 Die methode, ontworpen door de Amerikaanse pe-
dagoge Helen Parkhurst (1887-1973), kreeg in het eerste kwart van de 
twintigste eeuw invloed in Nederland. Parkhurst, aanvankelijk een vol-
gelinge van Montessori,43 ontwikkelde een schoolsysteem waar leren en 
zelf ervaren gecombineerd werden. Klassikale instructie werd afgewis-
seld met de uitvoering van individuele taken. De letterlijke verwijzing 
van Kees naar de daltonmethode is uitzonderlijk. Hij verwees zelden 
naar voorgangers, terwijl die er toch in overvloed waren.
 Dat vakken zoals tuinieren, timmeren en koken aandacht verdienden, 
was bijvoorbeeld decennia eerder al bepleit door de Amerikaanse re-
formpedagoog John Dewey (1859-1952). Met zijn ‘arbeidsschool’ ijver-
de hij eind negentiende eeuw voor de terugkeer van de praktijk in het 
klaslokaal. ‘Arbeidsschool’ lijkt op ‘Werkplaats’, al beweerde Kees die 
naam zelf verzonnen te hebben.44

 De studie in en van de vrije natuur die Kees op De Werkplaats in-
voerde, was evenmin nieuw. Rond 1900 was de natuurstudie in Neder-
land geïntroduceerd door Jac. P. Thijsse en Eli Heimans. Met hun liefde-
vol geïllustreerde boeken over planten en dieren en hun suggesties voor 
schoolwandelingen corrigeerden zij het oude idee van de mens die de 
natuur overwint, in dat van de mens die de natuur beschermt en respec-
teert.45

 In de stukken die Kees over onderwijs schreef, noemde hij Rousseau 
en Tolstoj nooit. Maar tussen hem, de Fransman en de Rus bestond een 
levende schakel in de persoon van Cor Bruyn (1883-1978), ex-docent 
op de Humanitaire School in Laren.46 Kees kreeg in 1929 bezoek van 
hem, toen inmiddels hoofd van de Schoolvereniging Hilversum. Van 
1906 tot 1916 was hij een van de bezielende krachten geweest op het La-
rense schooltje dat rond de eeuwwisseling was gesticht door de tolsto-
jaan en drankbestrijder Jacobus van Rees (1854-1924). Van Rees omarm-
de de tolstojaanse gedachte dat Bijbelse idealen, in het bijzonder die in 
de Bergrede, niet gepredikt, maar in praktijk gebracht moesten worden. 
De Landbouwkolonie in Blaricum, die door Van Rees gesticht was, ging 
aan onderlinge verdeeldheid en vijandschap van de omgeving ten onder, 
maar de Humanitaire School in Laren,47 die hij in het verlengde ervan 
oprichtte, overleefde.
 Het doel van deze school, waar Bruyn in 1906 aantrad als tweede 
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onderwijzer, was ‘het scheppen van gelijke ontwikkelingsvoorwaarden 
voor de individuele aanleg voor ieder kind’.48 H. L. Daalder, ook docent 
op de Humanitaire School, noemde de Humanitaire School een ‘onmid-
dellijke voorloper’ van De Werkplaats.49 Handenarbeid werd er net zo 
belangrijk gevonden als hoofdwerk. Kinderen en leerkrachten gingen 
‘vrij en ongedwongen’ met elkaar om, er was veel aandacht voor toneel 
en muziek, de kinderen hadden een eigen tuin waar zij voedsel verbouw-
den, en regelmatig werden wandelingen en excursies gehouden.50 Van 
Rees begon zijn school ook met een klein klasje in zijn eigen huiska-
mer. Net als op De Werkplaats ontbrak op de Humanitaire School een 
schoolhoofd en het honorarium van de onderwijzers werd ‘naar behoef-
te’ bepaald.51

 Maar Kees leek zich nauwelijks bewust van wat anderen vóór hem ge-
daan hadden. Toen hij de ervaren onderwijspionier Cor Bruyn op be-
zoek kreeg, was het niet Bruyn die raad gaf aan Kees, maar andersom. 
Bruyn, zo schreef Kees aan zijn moeder, ‘is druk bezig om mijn metho-
de op z’n school in te voeren’.52 Bruyn besloot die zomer ook een lezing 
over Kees te houden tijdens een congres in Denemarken. Onder zijn 
toehoorders zouden ‘de grootste pieten op paedagogisch gebied uit alle 
landen samen’ zijn, onder wie Montessori, de Belg Ovide Decroly en de 
Indiase Nobelprijswinnaar Rabindranath Tagore. ‘Toch wel leuk vind u 
niet,’ schreef Kees triomfantelijk aan zijn moeder, ‘dat er zoo’n belang-
stelling is voor het werk hier.’53

 In het Duitse Jena experimenteerde Peter Petersen (1884-1952) al 
sinds 1924 met zijn jenaplanscholen.54 Kinderen van verschillende leef-
tijd zaten samen in een ‘stamgroep’ en de leerstof was er losgemaakt 
van jaarklassen. De ‘groepswet’, waar ieder individu aan was onderwor-
pen, kwam overeen met het collectieve bestuur op De Werkplaats.55 Of 
Kees op de hoogte was van wat al enige tijd in Jena gebeurde toen hij 
De Werkplaats oprichtte, is echter onduidelijk. Zeker is wel dat Peter-
sen begin jaren dertig op de hoogte was van wat in Bilthoven gebeurde. 
Cor Bruyn schreef in 1932 namelijk aan Petersen dat het ‘belangrijkste’ 
wat op onderwijsgebied in Nederland gebeurde, uit de handen van Kees 
Boeke kwam.56

 Vernieuwingspedagoog Paul Geheeb (1870-1961), in 1910 oprichter 
van de vooruitstrevende Odenwaldschule in Duitsland, huldigde het pe-
dagogische credo ‘Werde der du bist’. Dat lijkt sterk op Kees’ uitspraak 
dat het kind ‘moet worden geholpen om te worden wie hij is’. Vanaf 1935 
correspondeerde Kees met Geheeb. Hij deed zijn best hem over te ha-
len om de ‘internationale paedagogische conferentie’ bij te wonen die 
hij in de lente van 1936 organiseerde. Juist voor een zo grote bijeen-
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komst, schreef Kees aan hem, was het van belang dat ‘leidende gees-
ten’ persoonlijk met elkaar samenwerkten.57 Maar hoe ‘leidend’ Geheeb 
voor Kees was, is niet bekend. Hij refereerde nooit aan hem en of hij 
diens ideeën bestudeerde, is de vraag. Geheeb moet tijdens een onder-
wijsconferentie in 1935 daarentegen wel kennis hebben genomen van 
Kees’ specifieke leefregels. ‘Wilt u uw hand opsteken als u ziet dat an-
deren het doen, en dan meteen stil zijn?’ stond op een stencil dat aan al-
le deelnemers werd uitgereikt. Na uitvoering van de muziek wilde Kees 
dat waardering betuigd werd ‘door stilte’ in plaats van ‘zoals gewoon-
lijk geschiedt, door lawaai’. Autobezitters werd gevraagd hun voertuig 
af te staan om anderen van het station op te halen en wie in het Broe-
derschapshuis overnachtte, werd vriendelijk verzocht om mee te helpen 
met de afwas.58 Na de dood van Geheeb schreef diens vrouw Edith aan 
Kees dat haar man hem altijd als ‘voorbeeld’ beschouwd had. Kees had 
verwezenlijkt, schreef ze, waar Geheeb slechts van ‘gedroomd’ had.59

 Op een foto die in 1947 gemaakt werd van Kees en Maria Montessori, 
kijkt de inmiddels bejaarde, wereldberoemde onderwijsvernieuwster zit-
tend in een stoel bewonderend naar Kees omhoog, terwijl hij het woord 
voert. ‘Montessori was idolaat van mijn vader,’ verklaarde Kees’ doch-
ter Candia.60 Ook de theosofische leider Jiddu Krishnamurti was geïnte-
resseerd in Kees’ ideeën. Op het Ommense landgoed van de baron van 
Pallandt waar hij in de jaren twintig een grote schare volgelingen verza-
meld had, toonde de ‘sympathieke jongen’, zoals Kees de Indiase goeroe 
noemde, zich ‘zeer bereid’ om naar hem te luisteren. Krishnamurti was 
‘nog weinig klaar in zijn denken’, vond Kees, en hij vermoedde dat hij 
hem hier en daar wel op ‘nieuwe gedachten’ gebracht had.61 Kees zocht 
andere onderwijs- en maatschappijvernieuwers graag op, maar meer om 
hun iets te vertellen dan om naar hen te luisteren en voor ze het wisten 
stonden ze in zijn keuken de afwas te doen.

Levend voorbeeld

Het kind was in de nieuwe eeuw belangrijk geworden. Aan universitei-
ten veroverde de pedagogiek een plaats als wetenschap. J. H. Gunning 
(1859-1951), van huis uit classicus, werd in 1923 de eerste door de over-
heid betaalde bijzonder hoogleraar pedagogiek in Utrecht. Hij was ervan 
overtuigd dat niet alleen verwerving van kennis, maar ook ethische vor-
ming een doel van het onderwijs was. Tijdens het Tweede Nederlands 
Pedagogies Kongres in 1930 noemde hij De Werkplaats de ‘bondigste 
omschrijving’ van ‘het actueele hervormingsideaal van dezen tijd’.62
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 Gunning roemde niet zozeer de ‘methode’ van Kees, als wel diens 
praktische kracht. De ‘diepe eerbied’ die hij voor hem voelde, kwam 
voort uit het feit dat Kees ‘met z’n leven’ had bewezen ‘over de ‘heroïese 
moed’ te beschikken om ‘naar zijn beginselen te leven’.63 
 Het verschil tussen Kees ‘de zendeling’ en Kees ‘de onderwijsver-
nieuwer’ was eigenlijk maar klein. Beiden hielden zich bezig met de 
vraag hoe mensen zich moesten gedragen en ontwikkelen, en wat goed 
of slecht voor hen was. En beiden werden niet alleen bewonderd om hun 
ideeën, maar ook – of misschien vooral – om wie zijzelf waren, hoe zij 
leefden en wat zij uitstraalden.
 Net als zendelingen wezen onderwijsvernieuwers anderen de weg. 
Een meisje dat Maria Montessori had zien optreden, verzuchtte op een 
dag: ‘Ik wilde wel dat ik haar niet gezien had, want nu moet ik altijd naar 
haar verlangen.’64 De Duitse schrijver Stefan Zweig schreef na een ont-
moeting met de oprichter van de Vrije School, Rudolf Steiner, dat hij 
in essentie een ‘verleider’ was.65 Net als de religieuze wereld werd de 
onderwijswereld beheerst door charismatische en autoritaire leiders en 
verscheurd door rekkelijken en preciezen. Cornelia Philippii werd bin-
nen de montessoribeweging in de loop van de jaren twintig verketterd, 
omdat zij de montessorimethode relativeerde en bekritiseerde.66 Park-
hurst voelde zich na verloop van tijd ook genoodzaakt om zich van Maria 
Montessori los te maken, omdat zij de ‘absolute overgave’ aan haar me-
thode niet kon opbrengen.67

 Kees nam in het onderwijsveld dezelfde positie in als in het kerkland-
schap: hij laveerde langs dogma’s heen en verzamelde een eclectisch pa-
let aan ideeën, die hij op geheel eigen wijze uitvoerde. Hij paste nergens 
bij, maar nam wel iedereen voor zich in. Henk van Randwijk en Nico 
Heukels68 keerden in 1938 terug van een bezoek aan De Werkplaats in de 
vaste overtuiging dat ‘wij met onze geheele onderwijs- en opvoedings-
methode een anderen kant uitmoeten’.69 Tijdens conferenties verleidde 
Kees zijn toehoorders niet alleen met zijn woorden, maar ook met zijn 
glimlach, zijn zachte stem en zijn vioolmuziek. Zijn voordrachten gin-
gen niet alleen over onderwijs, maar ook over ‘God, the universe and 
ourselves’.70 Zonder das maar beschaafd, beminnelijk maar zelfverze-
kerd, kinderlijk spontaan en toch ernstig won hij overal harten. ‘Any 
sort of contact’ met ‘such a personality’ was volgens een secretaresse 
die Kees tijdens een onderwijsconferentie in Cheltenham ontmoette, ‘a 
great experience in itself ’.71 De Franse onderwijzeres Hélène Demange 
uit Sèvres schreef na terugkomst van een voorjaarsconferentie in 1936 
aan Kees: ‘Daar ben ik dan weer, geïsoleerd te midden van onbegripvol-
le collega’s en een stroef en routineus bestuur.’ Met warme gevoelens 
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dacht ze terug aan Kees als ‘het levende voorbeeld’ van wat er mogelijk 
is als men met ‘alle krachten van zijn wezen’ een ideaal wil verwezenlij-
ken.72 Kees kende binnen de kortste keren iedereen die er op onderwijs-
gebied toe deed. Er hadden vanaf het begin van de jaren dertig in Eu-
ropa maar weinig onderwijsconferenties plaats waar hij niet bij was. Met 
zijn collega’s Fontein en Bolt richtte hij in 1935 de Werkgemeenschap 
van Opvoeding en Onderwijs (wvo) op, die in 1936 werd erkend als de 
Nederlandse afdeling van de internationale New Education Fellowship 
(nef).
 De Werkplaats werd alom beschouwd als voorbeeld van onderwijs-
vernieuwing. Maar een helder systeem ontbrak. Kees hield zich graag 
bezig met het ontwerpen van systemen, maar voelde er inmiddels juist 
weerzin tegen. Daardoor slaagde hij er nooit in om een vaste methode 
te vinden. Eind jaren twintig probeerde hij een ‘onderwijssystematiek’ 
te ontwerpen die ‘inzicht in de eenheid van het menselijk weten’ moest 
bieden. Hij wilde een ‘algemeen erkende systematiek’ opzetten door ‘al-
le vakmenschen met ervaring’ een indeling te laten maken in vakdelen.73 
Met de voor hem gebruikelijke toewijding werkte hij alles uit ‘op grote 
vellen uitgeslagen folio papier’, die hij inbond als een ‘reuze atlas’.74 Het 
project ging als een nachtkaars uit. Er waren, zo schreef Kees later in 
zijn boek Kindergemeenschap, ‘blijkbaar niet genoeg mensen die het nut 
van deze zaak inzagen’.75

 Eigenlijk vond Kees dat er geen systemen moesten zijn, omdat men-
sen niet in systemen pasten. En toch kon hij de verleiding om ze te ont-
werpen niet weerstaan. Hij was daarin niet de enige. Allerlei mensen, 
richtingen en bewegingen probeerden in de eerste helft van de twintig-
ste eeuw om met behulp van rationele methoden het ongrijpbare te dui-
den. ‘Menswetenschappen’ zoals de psychologie, maar ook de astrolo-
gie en het occultisme probeerden de onstoffelijke wereld te ontginnen 
met een aan het positivisme ontleend denkraam. Het immateriële moest 
daarmee tastbaar, en het subjectieve objectief gemaakt worden.76

 In het bouwen van een systeem dat orde en vrijheid met elkaar kon 
verzoenen, slaagde Kees niet. Daarin verschilde hij van Montessori, die 
haar methode systematischer uitwerkte en ook rigoureuzer was in de 
eenduidige toepassing ervan. Kees zette in 1936 nog een plan op papier 
waarmee hij zijn gehele onderwijsconcept radicaal bijstelde: voortaan 
zou een scheiding gemaakt worden tussen ‘convergente’ en ‘divergente’ 
paviljoenen. In het eerste zouden reguliere examens worden afgenomen, 
in het tweede zou meer ruimte zijn voor ‘persoonlijke ontwikkeling’.77 
Maar ook dit plan werd nooit uitgevoerd.
 Op de ‘historische onderwijstentoonstelling’ in Amsterdam in 1927 
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werd de ‘methode’ van Kees Boeke aangekondigd als ‘het allernieuw-
ste’.78 Maar het ‘proevensysteem’ dat Kees in nauwe samenwerking 
met Joop Westerweel had ontworpen, werd intern inmiddels fel bekri-
tiseerd, niet in de laatste plaats door Kees zelf. Gebaseerd op principes 
van Montessori en Parkhurst was het systeem bovendien niet nieuw. Als 
De Werkplaats al een eigen ‘methode’ had, dan was deze ontleend aan 
die van anderen. Werkers en medewerkers stelden alle uitgangspunten 
bovendien voortdurend ter discussie.
 Op De Werkplaats hing alles af van de eigen ideeën, de vaardigheden, 
de inzet en de intelligentie van de werkers en de medewerkers. Op ba-
sis hiervan werkte het ‘systeem’ en liep het soms ook vast. Uit de talloze 
notulenboeken van ‘samenkomsten’ van medewerkers en werkers blijkt 
dat de ‘methode’ van Kees in feite een permanente discussie was. De 
bespreking over welke kant men op moest, was door Kees tot pijler van 
een ‘systeem’ gemaakt. Dit op consensus gebaseerde overlegmodel werd 
door hem ‘sociocratie’ genoemd. Hij schreef er na de Tweede Wereld-
oorlog een gedetailleerde handleiding over.79

 Een concreet antwoord op de vraag hoe en wat kinderen moesten le-
ren, bood Kees niet. De spanning tussen theorie en praktijk, vrijheid en 
toetsing, wist hij niet op te lossen. ‘Met de theoreticus’, zo stelde Von 
der Dunk, komt dan ook ‘slechts de halve Kees Boeke’ in beeld. En het 
was niet zijn beste helft. Meer dan in de theorievorming zat zijn kracht 
in de ‘gedrevenheid om te handelen’.80 Meer dan met een methode on-
derscheidde hij zich met een manier van doen. Niet het systeem maar 
de improvisatie, en niet het ‘onderwijsmodel’ van De Werkplaats maar 
de personen die er werkten, maakten de school uniek. Onderwijsinspec-
teur Tondu beweerde dat Kees met zijn leermiddelen een ‘goudmijn’ 
had aangeboord.81 Volgens een bezoeker van de tentoonstelling waar die 
middelen in 1927 gepresenteerd werden, waren het echter vooral de ‘en-
thousiaste verklaringen door de heer Boeke zelf ’ die bij zijn kraampje tot 
‘zo’n groote toeloop’ geleid hadden.82


