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Verantwoording

Over Kees Boeke is veel geschreven, maar tot dusver bestond van hem 
geen complete biografie. De bestaande literatuur over hem en De Werk-
plaats is talrijk en informatief, maar gedateerd of fragmentarisch.
 Primaire bronnen, zowel over Kees Boeke als over De Werkplaats, zijn 
er in overvloed. Kees’ dochter Julia Boeke heeft samen met C. Smit in 
1990 het archief van de familie Boeke geïnventariseerd, dat sindsdien 
bewaard wordt in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
(iisg) in Amsterdam. Het gaat terug tot in het midden van de negentien-
de eeuw en bevat ook persoonlijke documenten van de familie Cadbury.
 De talloze persoonlijke brieven, dagboeken, aantekeningen, brochu-
res en krantenknipsels uit dit 12,5 meter lange familiearchief waren de 
belangrijkste bouwstenen voor deze biografie. Vooral de briefwisseling 
van Kees met zijn moeder, Nelly Oort, leverde een schat aan informatie 
op over zijn levensloop en karakter.
 Een deel van het familiearchief is tot november 2013 voor het publiek 
gesloten, maar in 2008 kreeg ik toestemming van de nog levende doch-
ters Candia en Julia Boeke om het materiaal zonder restricties in te zien. 
De gesloten delen betreffen de map Koninklijk Huis, waarin onder an-
dere correspondentie van Kees met Juliana wordt bewaard, en diverse 
persoonlijke brieven en dagboeken.
 In het iisg wordt ook het eveneens door Julia Boeke en C. Smit ge-
inventariseerde archief van De Werkplaats bewaard. Dit is met bijna 
zes meter lengte minder omvangrijk dan het familiearchief, maar bevat 
toch zeer bruikbare en gedetailleerde gegevens over het reilen en zei-
len van De Werkplaats sinds de oprichting in 1926. Met name de notu-
len van werkers- en medewerkersvergaderingen geven een gedetailleerd 
beeld van de dagelijkse praktijk op de school. Een groot aantal notulen-
boeken ontbrak echter in het archief. Zij bleken door een bestuurslid te 
zijn gered uit het oude Werkplaatsgebouw toen dit werd afgebroken en 
werden sindsdien bij haar thuis bewaard. Ook deze boeken heb ik mo-
gen inzien.
 In het Regionaal Archief Alkmaar worden nog enkele archiefstukken 
van de families Boeke en Oort bewaard, die vooral de periode vanaf het 
midden van de negentiende eeuw beslaan. Hieruit putte ik voor de be-
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schrijving van de vroege jeugd van Kees en de geschiedenis van zijn ou-
ders.
 In de Birmingham City Archives, onderdeel van The National Ar-
chives in Engeland, wordt het grootste deel van het archief van de fami-
lie Cadbury bewaard. Hieruit haalde ik aanvullende informatie over de 
overdracht van Betty’s aandelen in 1921.
 Na de dood van Kees’ dochter Candia in 2011 kreeg ik de beschikking 
over diverse brieven en andere documenten die zij thuis bewaard had. 
Haar zoon Peter van Wijk gaf mij later ook inzage in enkele van haar zak-
agenda’s tussen 1940 en 1943 en andere stukken die zij aan hem had na-
gelaten.
 De vroege geschiedenis van De Werkplaats en de opvattingen van 
Kees over opvoeding en onderwijs zijn door hem zelf beschreven in 
het in 1934 verschenen boek Kindergemeenschap. Behalve het in 1957 in 
Amerika uitgebrachte Cosmic View (in 1959 verschenen in Nederland 
onder de titel Wij in het heelal, een heelal in ons) en zijn (afgewezen) dis-
sertatie Over breuk na herhaalde belasting heeft Kees geen boeken meer 
geschreven. Al zijn overige publicaties zijn artikelen, pamfletten, rede-
voeringen of brochures.
 Herman Bongers legde in 1939 het dagelijks leven op De Werkplaats 
vast in zijn film Een dag in De Werkplaats, die bewaard wordt in het iisg.
 In 1956 verscheen Aan Kees Boeke, een bundel met persoonlijke her-
inneringen en beschouwingen van vrienden, kennissen en collega’s, 
voorafgegaan door een uitgebreide biografische schets van Kees, die 
gebaseerd is op gesprekken met hem. Datzelfde jaar publiceerde Wyatt 
Rawson The Werkplaats Adventure, een door een enigszins roze bril ge-
kleurde observatie van theorie en praktijk op De Werkplaats.
 Betty Boeke-Cadbury tekende in 1956 voor haar eigen kinderen haar 
memoires op, waarvan een extract, Het leven van Kees Boeke, in 1970 
verscheen. Hoewel dit boekje wel een complete levensbeschrijving be-
treft, gelardeerd met boeiende historische details, geeft het kritiekloze 
relaas geen bevredigend antwoord op de vraag wie Kees Boeke was en 
wat hem bewoog. Een manuscript van de nooit gepubliceerde memoires 
van Kees met als titel ‘De Werkplaats in de wereld’ dat wordt bewaard 
in het iisg, biedt dat evenmin, maar bevat wel een uitgebreide levensbe-
schrijving.
 Om een beeld te krijgen van de Tweede Wereldoorlog in Bilthoven 
maakte ik gebruik van de archieven van de politie van De Bilt die in 
het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen bewaard worden. Het 
boek Bezet en verzet van J. Brugman over Bilthoven in de periode 1940-
1945 was ook een belangrijke bron. In het boekje Verzet zonder geweld 
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zijn herinneringen verzameld aan Kees’ rechterhand Joop Westerweel. 
Zijn zoon Bart Westerweel stelde enkele persoonlijke brieven van hem 
beschikbaar. Philip Rümke en Willem van Maanen vulden het beeld over 
het verzetswerk en de situatie van De Werkplaats tijdens de Tweede We-
reldoorlog aan in gesprekken. Ed Spanjaard stelde enkele brieven be-
schikbaar van zijn oom Flip van Esso.
 Karel Baerwaldt, Yge Heringa, Ben Rümke en Ton Stachelhausen 
stelden in 1977 een informatieve bundel samen, De Werkplaats als leer-
school in de samenleving, over geschiedenis en toekomst van De Werk-
plaats, inclusief een enquête onder 195 werkers, medewerkers en ou-
ders uit de periode 1956-1966. Vanaf de jaren zeventig was sprake van 
een ‘hausse’ aan publicaties over opvoeding en onderwijs waarin Kees 
Boeke, zijn onderwijsmethode en zijn ‘sociocratie’ veelvuldig zijn ge-
analyseerd en beschreven. Deze publicaties geven veelal meer inzicht in 
de (onderwijs)idealen die op dat moment in zwang waren, dan in het le-
ven, de ideeën of de persoon van Kees Boeke zelf. Tussen 1970 en 1990 
is Boeke veelvuldig rondgedragen als kampioen van de idealen van ande-
ren.
 De historische essays van Hermann von der Dunk in deze periode, 
‘Kees Boeke in het licht van onze tijd’ en ‘Uit de voorgeschiedenis van 
De Werkplaats’, vormen hierop een verhelderende uitzondering. In De 
nieuwe school gisteren en vandaag (1986) plaatsten Jan-Dirk Imelman en 
Wilna Meijer kritische kanttekeningen bij de onderwijsidealen van Boe-
ke.
 Een beeld van de ideologische context van Kees’ ideeën over het on-
derwijs vormde ik verder aan de hand van o.a. Bakker e.a., Vijf eeuwen 
opvoeden in Nederland, Kruithof e.a., Geschiedenis van opvoeding en on-
derwijs, en Schwegman, Maria Montessori. Ook Rousseaus Emile en de 
vertaalde en door Imelman en Kohnstamm gedigitaliseerde geschriften 
van Tolstoj over onderwijs heb ik voor een goed begrip van de ideeën 
van Kees Boeke geraadpleegd.
 Pedagoog en socioloog Hans-Jan Kuipers promoveerde in 1992 aan 
de Universiteit van Amsterdam op een doorwrochte studie over het le-
ven en het werk van Kees Boeke: De wereld als Werkplaats. Daarin wor-
den de ideeën van Kees geplaatst in de context van andere pedagogen 
en denkers over onderwijs. Kuipers had destijds nog geen toegang tot 
alle persoonlijke archiefstukken en concentreerde zich vanuit zijn peda-
gogische invalshoek vooral op de ontwikkeling van Kees Boeke als op-
voeder.
 In 1998 promoveerde Henk van der Weijden aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht op Samenleven moet je leren. Een sociocratische werkwijze voor ba-
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sisscholen, waarin hij pleitte voor terugkeer van het door Kees Boeke be-
dachte ‘sociocratische’ gezagsmodel.
 Overigens werd het in de loop van de jaren negentig stil rond Kees 
Boeke. Met de afname van het enthousiasme voor de anti-autoritaire on-
derwijsmethoden leek ook de belangstelling voor zijn persoon te zijn ge-
luwd.
 In 2008 publiceerde Von der Dunk in Terugblik bij strijklicht zijn 
persoonlijke herinneringen aan De Werkplaats van midden jaren der-
tig tot net na de oorlog. Behalve een beeldend ooggetuigenverslag is dit 
de meest gedetailleerde en trefzekere cultuurhistorische schets van het 
Werkplaatsmilieu die tot op heden verscheen.
 In 2010 werden in eigen beheer de memoires uitgebracht van Kees’ 
zoon Daniël Boeke. Hij schreef in het onder pseudoniem verschenen 
Bloomers in heather over de moeilijkheden in zijn jeugd als zoon van een 
ruimdenkende, maar dominante vader.
 In de heruitgave van Wij in het heelal een heelal in ons die in 2011 ver-
scheen ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van De Werkplaats, 
schreef Robbert Dijkgraaf een nabeschouwing over de wetenschappe-
lijke betekenis van het door Kees Boeke bedachte concept van de Tien-
desprongen.
 De Engelse schrijfster Fiona Joseph bracht in Engeland in 2011 het 
boek Beatrice, the Cadbury heiress who gave away her fortune uit, waarin 
het idealisme van Betty Boeke en de overdracht van haar aandelen aan 
de Cadbury-arbeiders worden belicht. Over Richard Cadbury werd in 
1906 door Betty’s zuster Helen Alexander een informatieve maar bewie-
rokende biografie gepubliceerd, Richard Cadbury of Birmingham. Betty’s 
broer Barrow Cadbury liet in 1960 door Percy W. Bartlett zijn memoi-
res optekenen in Barrow Cadbury: a memoir en Betty Boeke noteerde 
enkele herinneringen aan haar moeder in Emma Richard Cadbury. Over 
de geschiedenis van de Cadbury-chocoladefabriek zijn diverse boeken 
geschreven, zoals The chocolate conscience van Gillian Wagner, Chocolate 
wars door Deborah Cadbury en Cadbury’s purple reign door John Brad-
ley.
 Van grote waarde zijn voor mij, tot slot, de niet-geschreven bronnen 
geweest. Mede dankzij de vele gesprekken die ik gevoerd heb met fami-
lieleden en ex-(mede)werkers, heb ik Kees Boeke leren kennen en be-
grijpen.


