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Kees Boeke werd op 25 september 1884 geboren in de 
Noordhollandse stad Alkmaar. Zijn vader was een agnostische 
wetenschapper, zijn moeder en schoonvader waren vrome Nederlands-
hervormden. Dat stond een warme familiesfeer echter niet in de weg. 
In Kees’ ouderlijk huis werden tolerantie en harmonie belangrijker 
gevonden dan precieze denominaties. 
Het streven naar harmonie was typisch voor de gehele Nederlandse 
negentiende eeuwse samenleving, waar een grote minderheid van 
katholieken moest samenleven met protestanten.  De sleutel tot de 
harmonie in de familie Boeke was muziek. Alle gezinsleden hadden 
een diepe liefde voor muziek en de meesten van hen waren op dat 
gebied zeer getalenteerd. 
Kees was een begenadigd vioolspeler en zijn gelukkigste uren bracht 
hij door als zijn grootvader, tante, moeder en vijf broers en zusjes met 
hem rond de piano stonden. Harmonie stond ook centraal in de ideeën 
over opvoeding van zowel de moeder als de vader van Kees. 
Overtuigd dat liefde en begrip meer vermochten dan strenge 
discipline, moedigden zij hun kinderen liever aan, dan dat zij hen 
straften. Kees’ grootvader, die dominee was, geloofde ook dat de arme 
mensen in zijn gemeente beter gestimuleerd konden worden door 
‘liefdevolle aanmoediging’ dan door dwang. 
Tegen het einde van de negentiende eeuw kwamen rust en vrede in de 
rest van Nederland steeds sterker onder druk te staan. Katholieken 
eisten meer zeggenschap en binnen de protestantse gemeenschap 
ontstond onrust door de opkomst van zowel orthodoxe als 
modernistische stromingen. De sociale orde werd intussen ondermijnd 
door socialisten die streefden naar onafhankelijkheid en naar betere 
leefomstandigheden voor de arbeiders.  
Persoonlijk betekende het einde van de negentiende eeuw voor Kees 
eveneens een keerpunt. De plotselinge dood van zijn 21-jarige broer 
Daniel in 1898, was een grote schok voor zijn familie en bracht de 
verschillende levensopvattingen van zijn religieuze moeder en zijn 
agnostische vader scherper aan het licht. Toen zijn vader vier jaar later 
plotseling stierf aan een hartaanval, betekende dat een nieuwe klap 
voor het harmonieuze familiesysteem waar men, God en wetenschap, 
orde en vrijheid, altijd schijnbaar moeiteloos naast elkaar bestaan 
hadden.  



Na de dood van haar man richtte Kees’ moeder zich volledig op God 
en ook Kees probeerde zich vast te klampen aan de zekerheid die het 
geloof kon bieden. Maar die zekerheid vond hij toch nooit helemaal en 
zijn jaren als natuurkundestudent in Delft werden gekenmerkt door 
een voortdurende botsing tussen zijn persoonlijke gedachten en dat 
wat Gods wil scheen te zijn.  
Na zijn afstuderen besloot Kees te promoveren in Engeland. Daar 
kwam hij in aanraking met de Quakergemeenschap. Bij hen vond hij 
het antwoord op al zijn geestelijke vragen. Het Quaker geloof in het 
‘innerlijke licht’, in een individuele relatie met God, was precies waar 
Kees al die jaren naar verlangd had. Door zijn ontmoeting met Betty 
Cadbury, de dochter van de overleden beroemde Quaker en 
chocoladefabrikant Richard Cadbury, verscheen een nieuwe horizon. 
De mede door Richard opgerichte Cadbury chocoladefabriek, net 
buiten Birmingham, werd omringd door groene weides en charmante 
huisjes die gebouwd waren voor de werknemers van de fabriek. Winst 
en welzijn, industrie en natuur, autoriteit en vrijheid, leken hier hand 
in hand te gaan. Met zijn behoefte aan houvast, maar zijn afkeer van 
afgedwongen hiërarchie, voelde Kees zich tussen de Quakers 
onmiddellijk thuis. Hij raakte er al snel van overtuigd dat zijn 
levensdoel niet was om wetenschapper te worden, maar om God te 
dienen. Zijn ‘eigen’ God. 
Betty Cadbury, met wie Kees direct een bijzondere band voelde, 
beschikte over de financiële middelen die dat mogelijk maakten. Na 
zijn huwelijk met haar, vertrok hij in 1912, geruggesteund door de 
Quaker gemeenschap en het enorme vermogen dat Betty geërfd had, 
in 1912 naar de Libanon om zendingswerk te doen.  
In 1914 noodzaakte het uitbreken van de Eerste Werelkdoorlog hen 
echter weer om terug te keren. Geschokt door de sfeer van haat en 
verdriet in een land dat in oorlog verkeerde, ontwikkelden Kees en 
Betty zich in Engeland tot fervente anti-oorlogsactivisten. Mede onder 
invloed van Betty’s zwager, de evangelist Charles Alexander, raakte 
Kees’ geloof in het persoonlijke ‘innerlijk licht’ verweven met 
pacifisme en christelijk-orthodxe prediking. Kees en Betty raakten er 
tijdens de oorlog van overtuigd dat hun enige doel in het leven was 
om de wereld voor te bereiden op de komst van het ‘Koninkrijk 
Gods’. Als gevolg hiervan wezen zij de luxe levensstijl van Betty’s 
familie af en besloten ze om een eenvoudiger leven te leiden. Met hun 



open verzet tegen de Britse oorlogspolitiek haalden zij zich de woede 
op de hals van de Britse autoriteiten. In 1918 werd Kees als gevolg 
hiervan gevangen genomen en gedwongen uitgezet naar Nederland. 
Betty, inmiddels moeder van vier kinderen, volgde hem. 
Nog steeds strevend naar een leven in dienst van God, vestigden zij 
zich in een groot maar eenvoudig huis in Bilthoven, een klein 
residentieel dorp in het midden van Nederland. Daar zetten zij hun 
subversieve koers voort. Tussen 1918 en 1927 voerde Kees een 
pacifistische strijd tegen de Nederlandse  regering die zich in zijn 
ogen in dienst stelde van het geweld. Hij weigerde om belasting te 
betalen omdat deze gebruikt werd om een leger op de been te houden. 
Met zijn streven naar een wereldgemeenschap waar alle wereldse 
goederen gelijk verdeeld zouden worden, keerde hij zich ook tegen het 
kapitalistische systeem. Kees werd leider van diverse actiegroepen, 
maar zijn streven om iedere vorm van macht af te schaffen, stond het 
bereiken van een concreet politiek doel in de weg. Hij raakte verstrikt 
in een bitter gevecht met de belastingautoriteiten die publieke 
veilingen organiseerden van zijn en Betty’s bezittingen. Kees en Betty 
zaten regelmatig gevangensistraffen uit wegens hun illegale 
hagepreken. 
Kees’ radicale anti-kapitalistische opstelling leidde uiteindelijk tot het 
besluit in 1921 om Betty’s aandelen in de chocoladefabriek aan de 
arbeiders van de Cadbury fabriek ‘terug’ te geven. Die hadden daar 
volgens Kees meer recht op dan zij. Door interventie van Betty’s 
familie werd een ‘trust’ opgericht waar de aandelen in werden 
ondergebracht. Een deel van het geld werd zodoende zeker gesteld 
voor het levensonderhoud van Kees en Betty’s kinderen (tussen 1912 
en 1927 werden zeven dochters en een zoon geboren). Kees en Betty 
zagen af van het gehele gebruik van geld, volgens hen de wortel van 
het kwaad. Een kring van vrienden onderhield contact met de ‘Boeke 
trust’ in Bournville, zodat heimelijk voedsel gekocht kon worden. Zo 
werden Kees en zijn gezin in leven gehouden.   
De nieuwe ‘gemeenschap’ in Bilthoven waarvan Kees en Betty het 
boegbeeld waren, had aantrekkingskracht op mensen uit het hele land 
die verlangden naar een nieuwe wereld waar geld en geweld geen rol 
meer zouden spelen. Kees’ pacifisme ten spijt, leidde zijn precieze 
opstelling steeds tot conflicten. Tot grote teleurstelling van zijn 
religieuze moeder, beschouwde Kees vanaf 1926 de bijbel niet meer 



als zijn gids. Het ‘innerlijke licht’ dat hij dankzij de Quakers had 
ontdekt, leidde uiteindelijk tot de afwijzing van ieder officieel 
Godsbesef.   
In de zomer van 1926 raakte zijn huis zo vol met logees uit alle 
windstreken, dat Kees en Betty besloten het huis te verlaten en in 
tenten te gaan wonen op een naburig bosterrein. Aanvankelijk werd 
dit kampeerleven door Kees beschreven als ‘idyllisch’, maar toen zijn 
jongste dochter in het ziekenhuis belandde en Betty opnieuw in 
verwachting bleek te zijn, besloot Betty’s broer, Barrow Cadbury, te 
interveniëren. Hij verhuisde de familie naar een woning die hij huurde 
in een arbeiderswijk.   
Inmiddels werkte Kees, die zich realiseerde dat zijn pogingen om de 
wereld te veranderen gefaald hadden, aan plannen voor de opzet van 
een school. De nieuwe ‘gemeenschapsmens’ moest van jongs af aan 
gevormd worden. Kees liet zijn bezwaar tegen het gebruik van geld 
varen en werd door medestrijders  (financieel) geholpen om De 
Werkplaats op te richten. Hoewel hij geen expert was op het gebied 
van onderwijs, was zijn aanpak succesvol. Rond het begin van de 20e 
eeuw werd in heel Europa de noodzaak gevoeld om het oude 
schoolsysteem te veranderen. Niet alleen het hoofd, maar ook het hart 
en de handen verdienden volgens een groeiende groep 
onderwijshervormers aandacht en niet de leraar, maar het kind moest 
in de klas het middelpunt zijn. Kees’ ideeen over het onderwijs 
vertoonden sterke verwantschap met die van Rousseau en Tolstoj. 
Hoewel hij vaak probeerde om systemen te ontwerpen, weerhield zijn 
creatieve werkwijze hem van een systematische aanpak. Kees was 
ervan overtuigd dat niet het systeem, maar de mens de sleutel was, dat 
het in de wereld niet moest gaan om regels maar om behoeften en dat 
regels altijd herzien moesten worden zodra dit nodig bleek. Een pijler 
van het ‘systeem’ op De Werkplaats was het gezamenlijk bestuur door 
leerlingen en leraren, die alleen bij consensus besluiten namen. 
‘Sociocratie’ doopte Kees deze bestuursvorm. In de dagelijkse 
praktijk was het echter meestal Kees die met zijn vasthoudendheid de 
rest overtuigde. De frictie tussen algemene regel en individuele 
vrijheid werd in de ‘kindergemeenschap’ nooit opgelost en Kees had 
regelmatig conflicten met zijn medewerkers.  
  



Na de Eerste Wereldoorlog heerste in heel Europa onvrede over het 
feit dat natuur en puurheid werden verdrongen door de kille 
rationaliteit van de moderne maatschappij. In de sterk 
gecompartimenteerde Nederlandse samenleving, waar katholieken en 
protestanten ieder hun eigen conventionele culturele eilandjes 
bewoonden, bood De Werkplaats een nieuw soort vrijheid. In de 
nieuwe ‘familie’ van Kees Boeke kon iedereen zijn wij hij of zij wilde 
zijn. Muziek was de sleutel: elke dag begon met zingen en een 
Werkplaatsorkest werd geformeerd met Kees als dirigent.  
Terwijl Europa in de greep raakte van financiële depressie en politieke 
wanhoop, kreeg De Werkplaats steeds meer aanmeldingen. 
Tegelijkertijd ontmoette het ‘onderwijssysteem’ dat Kees ontworpen 
had, steeds meer kritiek. Het gebrek aan contrle op schoolwerk was 
een doorn in het oog van een toenemend aantal leraren die hun 
leerlingen vaker zagen timmeren of tekenen, dan spellen of rekenen. 
Toch hield Kees vast aan zijn overtuiging dat motivatie van binnenuit 
moest komen. Het ideaal van zijn gemeenschap leek voor hem 
belangrijker dan studieresultaten en wereldhervorming hield hem 
meer bezig dan de onderwijspraktijk. 
Toen Hitler in Duitsland aan de macht kwam, zette Kees de eerste stap 
om zijn gemeenschap te internationaliseren. De Werkplaats bood een 
warm welkom aan vluchtelingen uit nazi-Duitsland. Toen in mei 1940 
de Duitse bezetting begon, kwam echter Kees’ pragmatische kant aan 
het licht. Na het besluit van de Duitse bezetter dat joodse kinderen 
voortaan onderwijs moesten krijgen op aparte scholen, overtuigde 
Kees zijn medewerkers ervan dat De Werkplaats dan maar verder 
moest zonder hen. Tijdens de eerste twintig maanden van de oorlog 
deed Kees wat de meeste Nederlanders deden: zich zoveel mogelijk 
aanpassen in de hoop dat de bezetting snel over zou zijn. Maar toen 
het nazi regime in de zomer van 1942 zijn ware moorddadige gezicht 
toonde, veranderde ook Kees zijn koers. Joodse kinderen waren weer 
welkom op De Werkplaats en kregen ook onderdak bij Kees en Betty 
thuis.  
Kees’ medewerker Joop Westerweel, die De Werkplaats vlak voor de 
Duitse inval had verlaten, hielp joodse kinderen om naar Zwitserland 
en Spanje te vluchten, maar werd gepakt en vermoord. Veel andere 
medewerkers van De Werkplaats werden gearresteerd, maar 
wonderbaarlijk genoeg werd de school door de Duitsers niet gesloten. 



Tijdens het nazi-bewind slaagde Kees erin om een rijk cultureel leven 
in stand te houden, met muziekuitvoeringen zoals de Matthäeus 
Passion, door kinderen en volwassenen samen. Diverse beroemde 
zangers en musici reisden van ver om hieraan deel te nemen. Na de 
oorlog kregen Kees en zijn medewerkers niet alleen lof voor hun hulp 
aan joodse onderduikers, maar werd De Werkplaats ook beschouwd 
als voorbeeld voor de ‘vernieuwing’ die nu in de gehele Nederlandse 
samenleving wenselijk geacht werd.   
Religieuze en politieke verdeeldheid had het parlementaire systeem 
voor de oorlog in gijzeling gehouden en de wederopbouw die nodig 
was vroeg om een nieuw gevoel van saamhorigheid. Koningin 
Wilhelmina was een sterk pleitbezorgster van deze ‘vernieuwing’. Zij 
had een hekel aan het ‘oude systeem’, inclusief zijn nazi-
collaborateurs. Een nieuwe generatie bestuurders, mede gerecruteerd 
uit vroegere verzetsbewegingen, kreeg een kans en oude vrienden van 
Kees werden beloond met belangrijke regeringsfuncties.  
Een snelle overgang volgde waarbij De Werkplaats van subversief 
bolwerk veranderde in een alom geaccepteerd instituut voor 
onderwijsvernieuwing. De overgang werd bezegeld door het besluit, 
in 1945, van kroonprinses Juliana om haar dochters, de huidige 
koningin Beatrix en haar twee zusters, naar De Werkplaats te sturen. 
Kees gaf zijn bezwaren tegen de staat op en accepteerde zelfs 
overheidssubsidie.  
In 1951 noemde de BBC De Werkplaats de ‘best uitgeruste school’ 
van Nederland. Maar Kees verloor de greep op zijn school. Zijn 
oorspronkelijke ideaal van ‘sociocratie’ werd verworpen door nieuwe 
bestuurders die De Werkplaats wilden veranderen in een efficiënte 
school waar de overheid als subsidiegever van op aan kon. Kees’ 
laatste bondgenote leek Juliana te zijn, die in 1948 koningin geworden 
was en utopische ideeën had over internationale samenwerking en die 
spirituele verbanden zag dankzij welke niet brute macht, maar 
puurheid kon heersen.  
Maar in de loop van 1951 liet ook zij Kees vallen. Haar dochter 
Beatrix was niet gelukkig op De Werkplaats. Haar bestemming als 
toekomstige koningin botste met de op De Werkplaats breed gedragen  
overtuiging dat juist korte metten gemaakt moest worden met de 
hiërarchie van de ‘oude wereld’. Met hun anti-autoritaire benadering 



leken leraren op De Werkplaats nauwelijks opgewassen tegen de 
kroonprinses, die een sterke eigen wil had.  
Toen in de zomer van 1951 besloten werd dat alle prinsessen De 
Werkplaats zouden verlaten, was dit voor Kees de genadeklap. Het 
bestuur van zijn school was hem geleidelijk aan uit handen genomen, 
zijn ‘sociocratie’ had plaats gemaakt voor vaste regels en nu had ook 
de koningin duidelijk gemaakt dat zij niet langer in zijn gemeenschap 
geloofde.  
Na enkele moeilijke jaren besloot Kees afscheid te nemen van De 
Werkplaats. Maar een nederlaag van zijn ideaal kon hij nog altijd niet 
accepteren. Inmiddels zeventig jaar oud, besloot hij samen met Betty 
naar Libanon terug te keren, om daar een school te beginnen. Dit liep 
echter uit op een fiasco. Betty werd ernstig ziek en in de herfst van 
1956 keerde het echtpaar weer terug naar Nederland.  
In de loop van 1956 deed Kees nog een laatste poging om zijn ideaal 
te realiseren. Dit keer middels een boek. Een foto van een meisje in 
een stoel was het beginpunt voor een reis door het universum. Jaren 
eerder had Kees op De Werkplaats al met kinderen gewerkt aan een 
project dat hen gevoel voor schaal moest bijbrengen. Een voorwerp 
werd eerst op werkelijke schaal getekend en daarna steeds tien keer 
kleiner gemaakt. Middels deze ‘tiendesprongen’, veranderde het 
meisje in de stoel langzamerhand in een kleine stip, terwijl op de 
bladzijden daarna, haar wijde omgeving steeds beter zichtbaar werd: 
een dorp verscheen, een stad, een land en de planeet aarde. Een reis 
door het heelal volgde. Gearriveerd op het punt van ondeindigheid, 
maakte Kees de reis de andere kant op. Zijn ‘camera’ zoomde nu niet 
meer uit, maar in het object, in de hand van het meisje, daarbij 
eindigend in de kleinste moleculen en atomen. Cosmic View zoals 
Kees het boek noemde, demonstreerde zowel de grootsheids als de 
relativiteit van de mens en het universum. Uitgebracht in New York in 
1958, maakte het Kees Boeke wereldberoemd. Tot op de dag van 
vandaag wordt Cosmic View door wetenschappers beschouwd als een 
klassieke vondst. De Amerikaanse Nobelprijswinnaar Arthur H. 
Compton prees de ‘Nederlandse onderwijzer’ voor het feit dat hij 
‘nauwkeurig en in simpele taal’ had laten zien ‘hoe de wereld is’. Het 
designerechtpaar Eames gebruikte het concept van Kees Boeke twee 
decennia later voor hun film, Powers of ten.  



Cosmic View was de samenvatting van Kees’ hoop en teleurstelling. 
De wetenschap had grote vooruitgang geboekt, maar bleek toch niet in 
staat om het mysterie van het leven op te lossen. De mens was uniek 
en getalenteerd, maar bleef sterfelijk. En God was weliswaar de 
Schepper, maar had Zijn gezicht nooit getoond. 
Cosmic View moest het gat vullen, de harmonie herstellen tussen 
mens, God en wetenschap die in Kees’ jeugd zo vanzelfsprekend had 
geleken. De mens was in Cosmic View het centrum, maar werd met 
iedere sprong kleiner. De wetenschap was de gids, maar moest 
accepteren dat delaatste bladzijde onbeschreven bleef. En God hield 
de rol van Schepper, maar wel in een onzichtbare en ongenoemde 
gedaante.  
Zo reorganiseerde Kees de moderne wereld die in de afgelopen zestig 
jaar op zijn kop gezet was. Zijn pogingen om een nieuwe 
maatschappij te vormen hadden gefaald en zijn ontwerp voor een 
nieuw onderwijssysteem had forse gebreken vertoond. Maar met 
Cosmic View lukte het hem toch om individuele vrijheid en algemene 
orde met elkaar te verzoenen. 
Van zijn succes kon Kees nauwelijks genieten. Nadat hij zijn 
cosmische compositie voltooid hadden, verslechterde zijn mentale 
gezondheid.  Hij verloor zijn geheugen en voelde zich depressief. 
Klaarblijkelijk lijdend aan Alzheimer en depressie, verloor Kees 
Boeke uiteindelijk zijn geloof in God, de wereld en zichzelf.  
Hij stierf in 1966, overtuigd dat alles waar hij naar gestreefd had, voor 
niets geweest was. Pas toen zijn vrouw, Betty, tien jaar later overleed, 
werd een groot familiegeheim onthuld. Toen kwamen Kees en Betty’s 
kinderen, die altijd gedacht hadden dat zij arm waren, erachter dat zij 
feitelijk een groot vermogen hadden. Door de jaren heen had Betty’s 
familie haar erfenis zorgvuldig voor hen bewaard.  
Vandaag de dag is De Werkplaats een bloeiende school met meer dan 
duizend leerlingen. Een standbeeld van Kees Boeke siert nog altijd de 
entreehal.  
 


