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2. Nieuwe horizonten

Sympathieke christenen

De kennismaking met een nieuw geloof gaf Kees nieuwe moed. Via Be-
van Whitney, zoon van zendelingen in Japan en student aan University 
College, kwam hij in de winter van 1909 in contact met ‘het religieus ge-
nootschap der Vrienden’, ook wel quakers genaamd. Toen hij werd ge-
vraagd om op de adult school van de quakers in Noord-Londen een aan-
tal lezingen te houden over Holland, voelde hij zich er meteen thuis. 
‘Christenen van het sympathieke soort’ waren het volgens Kees.1 De 
quakergemeenschap was in het midden van de zeventiende eeuw in het 
noordwesten van Engeland ontstaan als verzetsbeweging tegen de mach-
tige anglicaanse kerk. Quakers hadden geen kerk nodig, ze onderhiel-
den een eigen relatie met God. Tegenover de praalzucht en de corruptie 
van de officiële kerk stelden zij de soberheid, nederigheid en eerlijkheid 
van Jezus Christus. Een eigen goddelijke inspiratie, die zij het ‘innerlijk 
licht’ noemden, loodste hen door het leven.2 De naam ‘quakers’ (trillers) 
ontleenden ze aan de schokbewegingen die ze maakten op het moment 
dat ze dit persoonlijke contact met God ervoeren. Mede dankzij de cha-
rismatische quakerleider George Fox (1624-1691) groeide de gemeen-
schap van ‘vrienden’ in de zeventiende en achttiende eeuw uit tot onge-
veer één procent van de Engelse bevolking.3

 De quakers geloofden dat mensen van nature goed zijn. Hun God was 
geen ontzagwekkende macht, maar een milde begeleider. Hij had het 
lot van de mens niet voorbestemd en deelde geen harde straffen uit aan 
‘zondaars’. Hij was vreedzaam en begripvol.4 Tijdens hun ‘meetings’ za-
ten de quakers stil bijeen om ieder voor zich contact met God te zoeken, 
waarna ieder die dat wilde, mocht opstaan en spreken. Bij de quakers 
vloeiden individu en groepsdiscipline, vrijheid en dwang op een won-
derlijke manier samen. Er waren geen expliciete verboden, maar de druk 
op het eigen geweten was groot. Het ‘innerlijk licht’ kon alleen schij-
nen als een sober leven geleid werd, zonder alcohol en met hard wer-
ken en zorg voor anderen. Respect voor het eigene en afwezigheid van 
hiërarchie gingen samen met strenge collectieve opvattingen over goed 
en kwaad. Quakers moesten beschikken over zelfdiscipline, vreedzaam 
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zijn en in staat om hun primitieve driften te beheersen. Hun cultus van 
puurheid resulteerde in de gewoonte om geen bijzondere aanspreekvor-
men te bezigen en bij een begroeting de hoed niet af te nemen.5

 De vriendelijke vroomheid van de quakers beviel Kees meteen. Waar-
schijnlijk zonder dit zelf te beseffen keerde hij onder hen terug in de ver-
vlogen wereld van zijn doopsgezinde grootvader, Jan Boeke, die er zestig 
jaar eerder vergelijkbare opvattingen op na gehouden had. Doopsgezin-
den en quakers verzetten zich beiden tegen de aardse verhulling van het 
eigene. Zij onderstreepten de persoonlijke relatie met God, beschouw-
den het eigen geweten als de hoogste macht en verafschuwden aardse hi-
erarchie. Net als de doopsgezinden waren de quakers vanouds pacifis-
tisch en uitgesloten van het bekleden van overheidsambten. En net als de 
doopsgezinden ontwikkelden veel van hen zich tot succesvolle kooplie-
den, industriëlen en financiers. De Engelse quakerfamilies Reynolds en 
Darby bouwden rond 1730 de ijzerindustrie op. De bankiers van Lloyds 
en Barclays waren quakers, net als de porseleinfabrikanten Wedgwood 
en de schoenfabrikanten Clarks. De eerste stoomtrein, in 1825, werd de 
‘Quaker Line’ genoemd, naar de quaker Edward Pease, die er als kolen-
handelaar in investeerde. De Engelse cacao-industrie werd vrijwel ge-
heel beheerst door quakerfamilies: Fry, Rowntree en Cadbury.7

 Het stil bij elkaar zitten zonder dominee appelleerde aan Kees’ be-
hoefte aan een ernstig, maar vrij geestelijk leven. Toen Kees in december 
1909 gevraagd werd om mee naar Birmingham te gaan voor een week-
endconferentie van de quakers, besloot hij het te doen ‘omdat daar zo 
bijzonder aardige mensen bijeen komen en ik graag weer een stoot voor-
waarts wil hebben door samenzijn met anderen’.8 Kees zou dan ook in de 
gelegenheid komen om het dorpje Bournville te zien, de bekende Gar-
den City die gesticht was door chocoladefabrikant Cadbury. Kees had 
veel over dit quakerdorp gehoord. Het lag even buiten Birmingham en 
bestond uit een chocoladefabriek die werd omringd door groene weides 
en sprookjesachtige arbeidershuisjes met moestuin. De eigenaars van 
de fabriek bestuurden hun bedrijf alsof het een familie was. Het moest 
niet alleen winst genereren, maar ook de motor zijn achter een ‘pure’ 
samenleving. Hier moest het schijnbaar onverzoenlijke samengaan: in-
dustrie met frisse lucht en natuur, kapitalisme met sociale zorg en per-
soonlijke vrijheid met geloof in God. In 1879 hadden de broers Richard 
(1835-1899) en George Cadbury (1839-1922) Bournville opgericht om 
de expansie van hun chocoladefabriek mogelijk te maken en een geluk-
kiger mensensoort te creëren. ‘Onze mensen brengen het grootste deel 
van hun leven door op hun werk,’ verklaarden zij na de opening van het 
nieuwe terrein buiten de stad, ‘en wij willen dat minder vervelend ma-
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ken door hen te omringen met aangename en weldadige uitzichten, ge-
luiden en omstandigheden.’9

 De quakerconferentie die Kees bezocht, werd gehouden in Selly Oak, 
het opleidingscentrum voor quakerzendelingen in Kingsmead, dat was 
gesticht door George Cadbury. Het onderwerp van de conferentie was 
de situatie in India en Ceylon, maar het was vooral de sfeer die Kees aan-
sprak.10 De eenvoudige, vriendelijke en directe manier waarop de qua-
kers met elkaar omgingen, maakte diepe indruk op hem. Er leek geen 
hiërarchie te zijn. Iedereen die iets te zeggen had, sprak. En toch was er 
orde. Gezien het geloof van de quakers kon van een officieel hoofdkan-
toor geen sprake zijn. Maar het werd Kees al snel duidelijk dat de fami-
lie Cadbury in Birmingham de spil was. John Cadbury (1801-1889) was 
in 1824 begonnen met een eenvoudig koffie- en theewinkeltje. In de ja-
ren dertig was hij overgestapt op de fabricage van het steeds populairder 
wordende cacaopoeder voor chocoladedrank en in twintig jaar tijd was 
dat fabriekje uitgegroeid tot een van de grootste producenten van cacao-
poeder in Engeland. Toen zijn zoons Richard en George de fabriek in 
1861 overnamen, had de toekomst er somber uitgezien.11 Een keerpunt 
kwam in 1864, toen zij besloten tot de aanschaf van een cacaopers van de 
Nederlandse firma Van Houten, die het mogelijk maakte om de cacao-
boter van het poeder te scheiden. Dit maakte de toevoeging van kunst-
matige stoffen overbodig. De Cadbury’s lanceerden een nieuw product, 
‘cocoa essence’, dat in een reclameslogan werd aangeprezen als ‘absolu-
tely pure: therefore best’.12 In een tijd dat het onbehagen met de moder-
ne ‘kunstmatige’ industrie groeide, sloeg die kreet aan. Richard, die een 
goede tekenaar was, maakte de chocoladeverpakkingen extra aantrekke-
lijk door er zelfgetekende landschapstaferelen en portretjes van zijn jon-
ge kinderen op te laten drukken. De bevolkingsgroei en de welvaart die 
in de loop van de negentiende eeuw toenam, zorgden na 1870 voor een 
enorme vraag. Rond 1900 had Cadbury meer dan 2500 werknemers.13

 Dankzij zakelijk succes en industriële schaalvergroting kregen qua-
kers de kans om hun eigen ‘mini-maatschappijtjes’ te stichten.14 Richard 
en George Cadbury grepen die kans met beide handen aan. In trooste-
loze industriële woonwijken kon het ‘innerlijk licht’ niet gedijen. Frisse 
lucht, beweging en gezonde voeding hadden mensen nodig. Voor hun 
personeel lieten Richard en George rond de fabriek buiten de stad ge-
zellige en comfortabele woningen bouwen met voor iedere arbeider een 
eigen tuintje. Speelplaatsen, tennisbanen en een zwembad werden aan-
gelegd en in de fabriek werd een keuken ingericht waar het personeel 
zelf gezond eten kon bereiden.15 Tussen de middag zagen de weides van 
Bournville wit van de fabrieksmeisjes die in hun gesteven katoenen jur-
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ken genoten van een gezonde picknick of door de lucht zweefden op de 
schommels die door George en Richard waren opgehangen.16

 Kees’ kennismaking met deze wonderlijke samenleving gaf hem het 
gevoel dat de dingen op hun plaats vielen. Richard Cadbury was in 1899 
overleden. Maar het gezag dat George, zijn zoons en neven in Bourn-
ville nog altijd uitoefenden, beantwoordde precies aan Kees’ ideaal van 
een sterke, ordenende kracht, die het eigene in ieder mens intussen res-
pecteerde. In de vele discussies over het geloof die hij met zijn moeder 
gevoerd had, had hij haar steeds duidelijk proberen te maken dat dít dus 
was wat hij zocht.
 Wat in het idyllische arbeidersdorp minder opviel, was dat welvaart 
en vrijheid er hand in hand gingen met ijzeren (zelf)discipline. George 
en Richard hadden door keihard werken hun bedrijf opgebouwd en hiel-
den er, ook toen zij rijk werden, een vrij spartaanse levensstijl op na. Elke 
maandag kochten ze een stuk schapenvlees, dat ze in tweeën hakten en 
de rest van de week geroosterd, koud of gehakt als lunch gebruikten. Als 
een verwarmingspijp niet goed functioneerde, kropen ze op handen en 
voeten onder een tafel om die te repareren.17 In het door klassentegen-
stellingen verdeelde victoriaanse Engeland wonnen ze zo het respect van 
hun werknemers, maar zij verwachtten van hen wel dezelfde stoïcijnse 
inzet terug. Om mee te draaien in de quakermaatschappij was strenge 
zelfdiscipline een voorwaarde. Er werd niet gerookt en er werd geen al-
cohol gedronken. Muziek en vooral theater waren taboe. Het ‘zuivere’ 
leven bestond uit keihard werken en klaarstaan voor anderen. Op zingen 
en schreeuwen in de fabriek stond een halve penny boete.18 Iedere och-
tend begon met een voorlezing uit de Bijbel. Het gratis ontbijt dat iedere 
ochtend in de fabriek werd aangeboden, was niet alleen een sociaal ge-
baar, maar ook een gelegenheid voor George en Richard om hun mensen 
te observeren. ‘Iedere neiging tot ongepastheid’ kon zo op tijd gedetec-
teerd worden.19 De bazen lieten zich bij hun voornamen aanspreken als 
‘governor George’ en ‘governor Richard’, ze speelden cricket en voetbal 
met hun werknemers en bedienden hen tijdens het jaarlijkse gezamen-
lijke kerstfeest persoonlijk met thee. Intussen kon er echter geen twijfel 
bestaan over wie er bij Cadbury aan de touwtjes trok.20

Gods koninkrijk

Kees was aan het begin van de zomer van 1910 onzeker over zijn toe-
komst. Zijn proefschrift schoot niet op en hij kon niet eeuwig een beroep 
blijven doen op de financiële steun van zijn moeder. Hij hoorde welis-
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waar een ‘herhaalde roepstem’ om ‘uit te gaan in de dienst der zending’, 
maar zag zichzelf toch meer als ‘leraar in ons land’.21 Sollicitaties als 
wiskundeleraar liepen in juni echter weer op niets uit.22 Door de ‘onbe-
stemdheid’ van zijn toekomst voelde Kees zich ‘onrustig en dromerig’. 
Hij vond zijn leven ‘irreëel’ en noemde het ‘grappig’ dat zijn ‘oppervlak-
kig ik aan het sightsee-en is’ terwijl ‘mijn onderliggend ik te moe is om 
indrukken te vormen’.23

 Een bezoek aan een conferentie van de christelijke studentenvereni-
ging in Noord-Londen maakte aan die onbestemdheid een einde. De 
quaker Henry Hodgkin, die Kees nog kende van de Edinburgh-confe-
rentie van de ncsv in 1904, wees hem daar op een vacature voor een zen-
dingspost in Libanon. Toen Kees in de advertentie zag dat het ging om 
een quakerschool in Brummana, die een ‘headmaster’ zocht, besloot hij 
te solliciteren. Met nieuwe moed vertrok hij eind augustus naar Lon-
den om daar te verschijnen voor de Friends Foreign Mission Association 
(ffma) die de uitzending regelde.
 Een van de leden van het Syrië-comité van de ffma dat over Brumma-
na moest besluiten, was Beatrice (‘Betty’) Cadbury, dochter van Cadbu-
ry-directeur Richard. Omdat haar beide ouders inmiddels waren overle-
den, was Betty samen met haar (half)zusters en -broers aandeelhoudster 
van de chocoladefabriek geworden. Zij was de enige van de vier Cadbu-
ry-dochters die nog niet getrouwd was. Haar halfbroers en oom George 
runden sinds de dood van haar vader de chocoladefabriek, zelf legde zij 
zich toe op de quakerzending. Ze was in 1884 geboren in het tweede ge-
zin van Richard. Na zijn huwelijk met de sobere quakerdochter Eliza-
beth Adlington, met wie hij drie zoons en een dochter kreeg, was hij in 
1869 weduwnaar geworden. Twee jaar later was hij met de anglicaanse 
Emma Wilson getrouwd, de dochter van zijn kinderoppas.24 Tegen de 
tijd dat Betty als vierde dochter in dit tweede gezin van Richard Cadbu-
ry geboren werd, was de chocoladefabriek al een van de grootste ter we-
reld. In het door haar vader gestichte ‘koninkrijkje’ Bournville was Betty 
een prinsesje.
 Kees was geen prins, maar wel jong, knap en ambitieus. Toen hij de 
vergaderruimte binnenkwam, veerde Betty op uit haar stoel. ‘Some-
thing shot right through me the very first time this young Dutchman 
had an interview with the Syria Committee,’ schreef ze later in haar me-
moires.25 Maar de betovering duurde maar kort, want toen Kees de vraag 
of hij weleens alcohol gebruikte, met ‘ja’ beantwoordde, gingen onmid-
dellijk alle seinen op rood. Geheelonthouding was Betty met de paple-
pel ingegoten. Het hele Cadbury-imperium dankte zijn ontstaan aan het 
strenge quakerprincipe dat alcohol een bedreiging was voor de zuiver-



61

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 61

heid. Betty’s grootvader was met de productie van chocoladepoeder be-
gonnen in de hoop dat daarmee de consumptie van alcohol, die zoveel 
gezinnen aan de bedelstaf bracht, kon worden teruggedrongen. Betty’s 
vader was een van de oprichters van de Gospel Temperance Mission, die 
manifestaties hield voor geheelonthouding. Wie alcohol dronk, vertroe-
belde het ‘innerlijk licht’. En nu verklaarde deze kandidaat voor de qua-
kermissie dat hij af en toe een glas wijn dronk!
 Kees zag aan het gezicht van het prominente comitélid dat hij een fout 
gemaakt had, en gaf aan zijn antwoord snel een draai. Het zo nu en dan 
drinken van een glas wijn, haastte hij zich te verklaren, hielp soms het 
vertrouwen te winnen dat nodig was om met studenten over God te pra-
ten. Hij wist Betty te overtuigen en keerde uitgelaten terug uit Londen. 
Hij zou ‘vrijwel zeker’ worden uitgezonden, schreef hij aan zijn moeder. 
De sollicitatie had hem erg aan haar doen denken. ‘U zou er zo precies 
bij passen,’ schreef hij.26

 Met het plan om naar Brummana te gaan waren Kees’ twijfels over 
de toekomst, zijn ‘melancholie’ en zijn onrust op slag verdwenen. Sinds 
het einde van de negentiende eeuw was Libanon (toen nog onderdeel 
van Syrië) voor Britse zendelingen een geliefde bestemming. Als relatief 
autonoom onderdeel van het Osmaanse Rijk en smeltkroes van religies 
kende het gebied een bloedige geschiedenis. De aanwezigheid van chris-
tenen had sinds de negentiende eeuw tot intensieve bemoeienis geleid 
van de Europese mogendheden, die zich zorgen maakten over hun ge-
loofsgenoten.27

 Ook de quakers kregen er voet aan wal. In 1876 had de Zwitserse qua-
kerzendeling Theophilius Waldmeier in het bergdorp Brummana de 
Boys High School gesticht. Daarna volgden een meisjesschool en een 
ziekenhuis. Waldmeier had geconstateerd dat in de havenstad Beiroet 
begin jaren zeventig allerlei christelijke missies waren, maar dat voor het 
achterlijke bergvolk slechts 15 kilometer oostwaarts niets gedaan werd.28 
De bewoners van Brummana en omgeving waren ‘de grootste leuge-
naars en dieven ter wereld’, was hem verteld. Maar juist daarom had het 
hem ‘precies de plek voor een missiestation’ geleken.29 Door de finan-
ciële ondersteuning van de ffma werd Brummana in het laatste kwart 
van de negentiende eeuw een welvarende enclave, waar allerlei Britse ge-
woontes wortel schoten, zoals de middagthee en het tennisspel.
 Ter voorbereiding van zijn uitzending werd Kees in november 1910 
met nog vier missiekandidaten ondergebracht in het door George Cad-
bury opgerichte quakeropleidingscentrum Kingsmead in Birmingham. 
Het leek een nieuw ‘thuis’. Kees kreeg een eigen kamer en ’s ochtends 
waren er cursussen Arabisch en kerkgeschiedenis en een studiekring 
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over Syrië. ’s Middags werd getennist, gehockeyd en theegedronken. 
Alles werd gefinancierd door de Cadbury-familie en de andere vermo-
gende quakerondernemers rond Birmingham die de ffma ondersteun-
den. Excursies die Kees maakte, kostten hem ‘geen sou’ omdat ‘een 
fonds zulke dingen betaalt’.30

 In deze omgeving raakte Kees in korte tijd vervuld van de nieuwe 
christelijke wereldorde die er volgens hem aan zat te komen. Overal was 
men in de ‘heidenlanden’ bezig ‘met streven naar het vestigen van Gods 
koninkrijk op aarde, niet meer & niet minder’, juichte hij in een brief aan 
zijn moeder. Kees had eindelijk zijn doel gevonden. Nu hij als zendeling 
uitgestuurd zou worden, kreeg de vage roeping die hij al zo lang gevoeld 
had, eindelijk vaste vorm. Terwijl hij in het voorjaar nog had gevreesd 
dat zijn leven een mislukking werd, had hij nu ‘het gevoel dat ik op God’s 
weg ben, dat er nu van mijn leven iets goeds groeien kan’.31 Nelly was 
blij dat haar zoon God eindelijk echt gevonden had. Ze stuurde hem een 
zegelring die moest symboliseren dat Jezus als ‘zaligmaker en overwin-
naar’ de mens door het leven leidt. ‘Moge maar mijn hand meer en meer 
waardig worden uw ring met Zijn symbool te dragen,’ schreef hij plech-
tig terug.32

 Na enkele maanden op Kingsmead was de zendeling in Kees echt ont-
waakt. Hij spoorde zijn moeder aan om in haar omgeving ook vooral te 
doen wat zij kon. ‘Laten we toch nooit uit het oog verliezen dat dat ’t 
eind moet zijn, dat onze naaste omgeving met ons inziet dat er niets is 
buiten Hem, waard om voor te leven [...].’ Kees geloofde niet dat ‘we 
grote getallen bekeerlingen verwachten moeten’, maar je kon er toch op 
zijn minst naar streven. Zou zijn zuster Marie bijvoorbeeld niet kun-
nen worden overgehaald om aan het ontbijt voortaan de Bijbel te lezen? 
vroeg hij zich af. Niet zijn moeder vertelde nu aan Kees wat hij moest 
doen, maar Kees gaf haar advies. ‘U zult zien,’ hield hij haar voor, ‘dat 
hoe meer u de zendeling gaat voelen, dwz. hoe meer u voelt, dat Jezus 
van u verwacht dat u gaat leven om Zijn woord te verspreiden in uw om-
geving, des te meer waarde zal uw leven krijgen [...].’ 33

 Met zijn proefschrift, waarin Kees de fysische oorzaken van het plot-
seling breken van metaal (ook wel bekend als ‘metaalmoeheid’) onder-
zocht, stuitte hij intussen op steeds meer problemen. Professor Klop-
per beweerde dat ‘allang bekend’ was wat Kees schreef, terwijl hij eerder 
juist gezegd had dat zijn theorie hem ‘onwaarschijnlijk’ leek. Maar Kees 
verzekerde zijn moeder dat hij ‘meer en meer bewijzen’ vond voor zijn 
stellingen, en hij hoopte alles nu snel ‘tot een boek’ te verwerken.34

 In de quaker society maakte Kees intussen een verpletterende entree. 
Al snel werd hij overal gevraagd om lezingen te houden, viool te spelen 
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en thee te komen drinken. Hij kon niet alle uitnodigingen aannemen, 
maar sloeg een aantal niet af ‘met het oog op de belangrijkheid van de-
gene die inviteert’. Op een ‘party’ bij een zekere Mrs Barlow trof Kees 
alle gasten aan in rokkostuum. Een ‘rare toestand’ vond hij het. Maar hij 
begreep wel dat de financiers van de ffma nu eenmaal graag wilden we-
ten wie zij naar Syrië stuurden.35 Dat Kees zo liefdevol in hun midden 
werd opgenomen, stemde hem hoopvol. In al zijn tekortkomingen, zijn 
‘zwakte’, zijn ‘ijdelheid’ en zijn ‘gebrek aan doorzettingsvermogen’ leek 
hij nu toch uitverkoren te zijn om het woord van God te verspreiden.36

Braziliaanse parkiet

Betty Cadbury kwam zo nu en dan ook naar Kingsmead, om te spre-
ken over de zending en om te tennissen. Als zeventwintigjarige erfge-
name van Bournville beheerde zij een miljoenenimperium waar duizen-
den mensen van afhankelijk waren. Met haar eenvoudige, bescheiden 
voorkomen kon alleen haar zelfverzekerde oogopslag die status verra-
den. Kees raakte in korte tijd diep onder de indruk van deze frêle maar 
vastberaden vrouw, die hem nieuwsgierig aankeek. Door ‘kleinigheden’ 
kreeg Kees het gevoel dat hij haar niet onverschillig liet. Al snel voelde 
hij dat er tussen hen zelfs sprake was van ‘vriendschap’. Kees voelde 
‘grote eerbied’ voor Betty, schreef hij aan zijn moeder, terwijl het toch 
net leek of zij elkaar al heel goed kenden. Nooit had hij dit gevoel ge-
kend, ‘van respect en tegelijk vertrouwen’.37

 Betty was geboren op het landgoed Moseley Hall even buiten Bir-
mingham. Een lange slingerende oprijlaan leidde daar naar een door 
robuuste zuilen geflankeerd, vroeg-achttiende-eeuws landhuis. Eiken-
bomen, beuken en iepen wierpen in de zomer hun schaduwen over de 
groene heuvels rond de grote vijver achter het huis, waar in de winter 
werd geschaatst. Moseley Hall was voor Betty en haar zusjes ‘vol van 
heerlijke mysteriën’.38 De ondergrondse kelders, naar verluidt ooit als 
gevangenis gebruikt, waren een bron voor fantasieverhalen. Op haar 
vierde kreeg Betty een shetland-pony cadeau, Dolly genaamd, waarmee 
ze over het landgoed draafde. Huisvogel Polly, een Braziliaanse parkiet, 
vloog vrij door de grote kamers van het huis om zo nu en dan op iemands 
schouder te landen en van de melk, jam of suiker te proeven. Betty’s 
vader bracht uit Zwitserland op een dag een jonge sint-bernhardshond 
mee, Barry, en schafte tot vreugde van al zijn dochters ook een kaketoe 
aan: Cockeyboy.39 In het nog imposantere huis Uffculme dat haar vader 
in de jaren negentig zelf ontwierp, had de familie de beschikking over 
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een soort inpandige kerkruimte, die vol stond met kunstvoorwerpen, 
aandenkens en attributen die Richard meenam van zijn verre reizen. Een 
twintigtal dienstmeisjes, kinderverzorgsters, koks en werklieden, onder 
wie de trouwe tuinman ‘Savage’, hoorden bij dit huis en deze familie als 
de ledematen van een lichaam.
 Als kind reisde Betty al over de wereld. Op haar achtste maakte ze 
met haar ouders en drie oudere zusjes haar eerste reis door Zwitserland, 
Frankrijk en Italië. ‘Zijn gaan winkelen,’ noteerde ze op 28 juli 1892 in 
haar reisdagboekje. ‘Mr. F. nam ons mee naar het Magasin du Louvre, 
bijna de weg kwijt, geweldig gewinkeld.’40 Betty’s familieleven was ‘zo 
gelukkig en zeker, dat het had geleken alsof het altijd zo zou blijven’.41

 In 1897 reisde ze met haar familie naar Egypte en Palestina. Haar va-
der liet de reizen organiseren door Thomas Cook, voor het Midden-
Oosten toen nog het enige reisbureau. Met de nijlstomer Ramses ii voer 
het gezin naar Aswan, toen naar Cairo, via Port Said naar Jaffa en van 
daar per open rijtuig naar Jeruzalem. Vader, moeder en dochters reden 
van Jeruzalem te paard naar Jericho, langs de Dode Zee en door Jorda-
nië. Daarop maakte de familie, weer te paard en begeleid door een ‘caval-
cade van ezels met bagage’, een ‘camping tour’ naar Damascus. Vanuit 
Ramallah leidde de tocht naar de ruïnes van Baälbek en van daaruit naar 
Beiroet.42

 Maar toen de reis in 1899 opnieuw werd ondernomen, liepen Richard  
Cadbury en Betty’s oudere zusje Helen in Cairo difterie op. De dok-
ter achtte het verantwoord om door te reizen naar Jeruzalem, maar daar 
kreeg Richard op 22 maart 1899 plotseling een hartaanval, waarna hij 
overleed.43 Voor Betty was het alsof God uit haar leven verdween. De 
energieke Richard was altijd de spil geweest in de familie, de fabriek en 
het dorp. In een hagiografisch portret schetste Helen later het beeld van 
een diepgelovige, vrijgevige, creatieve en vooral zorgzame man, die zich 
in al zijn perfectie als geen ander van zijn eigen tekortkomingen bewust 
was.44 Voor Betty’s moeder kwam een abrupt einde aan een huwelijk dat 
volgens Betty altijd ‘ideaal’ geweest was. ‘We stood by my mother at the 
bedside,’ schreef ze jaren later, ‘Twenty seven years of ideal unity had 
been theirs. Now mother stood desolate, with the lonely years stretch ing 
out before her.’45

 De hang naar avontuur van Betty en haar moeder werd na de tragi-
sche afloop van de familiereis evenwel niet minder. In 1907 vertrokken 
ze opnieuw voor een verre reis. Dit keer per schip naar de Chinese stad 
Pakhoi (Beihai) om Betty’s oudere zuster Margaret (‘Daisy’) te bezoe-
ken, die met een missionarisdokter getrouwd was.46 Ze waren in Hong-
kong aangekomen, vlak nadat een tyfoon daar aan duizenden mensen 
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het leven had gekost. Vanuit een haven vol halfgezonken schepen waren 
ze met een stomer naar Pakhoi gereisd.47 Ze hadden hun tocht vervolgd 
naar Shanghai en daarna naar Japan: Nagasaki, Nikko, Yokohama en To-
kio. Maar op de terugweg sloeg het noodlot opnieuw toe. Aan boord van 
het schip, ergens tussen Yokohama en Canada, viel Betty’s moeder tij-
dens een hevige storm van een trap waarna ze, eenmaal overgebracht 
naar haar kajuit, overleed.
 Stormen hadden Betty niet klein gekregen. Drie jaar na de noodlotti-
ge dood van haar moeder reisde ze opnieuw per schip en trein naar Chi-
na. Als actief lid van de Friends Foreign Mission Association zocht zij 
haar bestemming niet in het stichten van een gezin. Niet een man, maar 
God had haar nodig. En tegenover Kees, de knappe zendeling uit Hol-
land, voelde ze de ‘bijzondere verantwoordelijkheid’ om hem vertrouwd 
te maken met zijn toekomstige zendingswerk in Syrië.48 Eind mei 1911 
nodigde ze hem uit op Tennessee, het landhuis waar ze woonde met haar 
oudere zuster Helen, die getrouwd was met de Amerikaanse evangelist 
Charles Alexander.49

 Toen Kees in een brief aan zijn moeder op 14 juni voor het eerst Betty’s 
naam liet vallen, waren zijn plannen met haar al ver gevorderd. Zijn geest 
werd ‘moe’ gemaakt, zo schreef hij, doordat hij sinds enige tijd de moge-
lijkheid overwoog van een huwelijk met een ‘Engels meisje’. Hij legde uit 
dat dit meisje ‘de dochter van de grote Birminghamse filantroop’ was, die 
‘de wereld een voorbeeld gaf door de ideale werkomstandigheden in zijn 
fabriek’. Niet dat al sprake was van enige intimiteit tussen hen, schreef 
Kees. Ze noemden elkaar Mr. Boeke en Miss Cadbury en hadden elkaar 
‘nooit anders dan in gezelschap ontmoet’.50 Maar Betty ‘lijkt in veel op-
zichten op u’, stelde Kees zijn moeder maar alvast gerust.51

‘Kom tot Jezus’

Dankzij de kennismaking met de quakers had Kees’ geloof in God vas-
tere vorm gekregen. Vroeger was hij in de liefde altijd onzeker geweest. 
Hoe anders was het nu, nu hij volledig vertrouwde op wat God met hem 
voorhad! Al schreef hij het niet letterlijk, de boodschap aan zijn moeder 
was duidelijk: haar mening deed er nu even niet toe. ‘Hopeloos verliefd’ 
op Betty was hij niet, schreef hij, want zolang hij niet zeker wist of een 
huwelijk met haar ook Gods wil was, stond hij dat zichzelf niet toe. Maar 
hij vermoedde wel dat Betty de ‘ideale zendeling-vrouw’ zou zijn en dat 
ze hem door haar ‘sterke geloof en opgewekte gelijkmatige natuur’ in 
zijn werk zou kunnen helpen.52
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 De zomermaanden van 1911 stonden geheel in het teken van hofma-
kerij, al had de toon waarop Kees zijn geliefde aansprak, soms meer weg 
van het betoog van een predikant dan van een verliefde ziel. ‘I cannot 
help speaking about the bright side of all things and the happiness of the 
knowledge that we are in God’s hand and that He will never leave us!’ 
schreef hij aan Betty. ‘I wonder if this is also one of your most real expe-
riences?’53 Begin juni vroeg hij Betty om voor hem te bidden. Zo’n ver-
zoek deed hij zelden aan iemand, verzekerde hij haar, en hij realiseerde 
zich dat de gunst die hij haar vroeg niet gering was. Hij was verbaasd 
over zichzelf, bekende hij, want: ‘I do not want to think of my own hap-
piness, but rather want to train my mind to forget itself in a wholehear-
ted service of God.’ Zijn onbescheiden verzoek aan Betty, zo redeneerde 
hij, moest wel voortvloeien uit de ‘vriendschap’ die hij voor haar voelde, 
en deze vriendschap, zo klonk het nu plotseling streng, ‘comes unasked 
and cannot be rejected. [...] No forces can possibly keep it out, when 
 once its tyrant will has decided to get in!’54 Veel tijd om Betty voor zich 
te winnen had Kees ook niet meer, want in oktober moest hij al in Brum-
mana zijn om als schoolhoofd zijn leerlingen te ontvangen.
 Tot zijn grote teleurstelling antwoordde Betty op het officiële aanzoek 
dat Kees haar op de avond van 3 juli 1911 deed, dat ze bedenktijd wilde. 
Kees, hoewel vervuld van de ‘new experience of complete trust and en-
tire understanding’ die hij die avond met haar had ervaren, was volledig 
van de kaart. Hij was zo zeker van zijn gevoelens dat ‘I couldn’t believe 
that you were really in earnest when you said you wanted a little time to 
think’55

 Dagen vol ‘vermoeienis en emotie’ en pogingen van Kees om Betty 
alsnog van ‘God’s wil’ te overtuigen volgden, tot Betty hem uiteindelijk 
op 18 juli uit zijn onzekerheid verloste.56 Wat voor haar uiteindelijk de 
doorslag gaf, is onduidelijk, maar aan ‘dear moeder’ in Alkmaar schreef 
ze in augustus in ieder geval hoe dankbaar zij was dat God haar Kees’ 
liefde had gegeven en dat zij zou bidden om deze waard te zijn.57 Kees 
liet zijn eerdere reserves nu volledig varen: Betty was ‘het liefste meisje 
dat er is’, schreef hij aan Nelly, ‘met de grootste ziel en de sterkste per-
soonlijkheid en enfin... Zo zou ik natuurlijk wel door kunnen gaan.’58

 Helaas werd door Betty’s halfbroers op de verlovingsplannen niet zo 
enthousiast gereageerd als Kees gehoopt gehad. Hij proefde bij sommi-
gen zelfs eerder ‘spijt’ dan een warm welkom. Betty’s oudste broer Bar-
row bijvoorbeeld vond het beter om met de aankondiging van de verlo-
ving nog even te wachten.59 Maar Kees en Betty wilden verder. ‘We took 
the family by storm,’ schreef Betty later in haar memoires.60 Zus Helen 
was trouwens wel meteen ingenomen met Betty’s keuze. Ze begeleidde 
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het gelukkige paar in augustus tijdens een korte vakantie naar Kynance 
Cove.
 Kees en Betty waren allebei jongste kind en bij allebei was het paradijs 
van hun jeugd abrupt onderbroken door de dood van ouders. Bij beiden 
had dit geleid tot belangstelling voor het hogere. De dood van Betty’s 
moeder had haar naar eigen zeggen ‘een fantastisch gevoel van spiritu-
ele verheffing’ doen ervaren.61 De dood van Kees’ vader had hem ook 
religieuzer gemaakt. Kees en Betty waren allebei opgevoed in matiging 
en discipline, maar ook in vrijheid. Jan Daniël Boeke was een creatieve, 
speelse vader geweest die meer een vriendelijke begeleider was dan een 
strenge opvoeder. Voor Richard Cadbury gold hetzelfde. Hij kende ‘geen 
groter plezier’ dan met zijn kinderen over zijn landgoed te wandelen en 
hun te vertellen over de gewoontes van dieren, vogels en insecten.62 Op 
de schaarse momenten dat hij zich genoodzaakt gevoeld had om zijn kin-
deren te straffen, had hij volgens henzelf altijd ‘tranen in zijn ogen’ ge-
had.63

 Kees’ en Betty’s ouders hadden een gelukkig huwelijk. Door Betty’s 
hele jeugd, schreef ze later, liep het beeld van haar vader en moeder die 
na jaren huwelijk ‘nog net zulke geliefden waren als de eerste dag dat 
zij in elkaars ogen keken’.64 In de eerbied die Kees en Betty voor hun 
moeders voelden, deden zij voor elkaar niet onder. Uit het herinnerings-
boekje dat Betty later over haar moeder schreef, rijst zij op als een hei-
lige.65 Emma Cadbury was een intelligente vrouw met moderne ideeën, 
bijvoorbeeld over homeopathie.66 Maar de relatie met haar was afstan-
delijker dan die van Kees met Nelly. De behoefte die Kees zo nu en dan 
overviel om Nelly ‘even te omhelzen, om mijn hoofd op uw borst te leg-
gen zoals ik dat vroeger ook altijd deed’,67 kon Betty moeilijk navoelen. 
Bij haar was de dagelijkse verzorging altijd in handen geweest van het 
kindermeisje Emma Denham. ‘Al mijn jeugdherinneringen zijn verbon-
den met haar,’ schreef ze in haar memoires.68 De intiemste momenten 
die Betty als kind met haar moeder meemaakte, hadden plaats op don-
derdagmiddag, als Emma Cadbury haar at home day had. Dan mocht 
Betty bij haar in de tekenzaal komen waar de Louis xiv-klok stond, om 
samen een kopje thee te drinken.69 Bij Kees thuis werd iedere feestelijke 
aangelegenheid aangegrepen voor de uitvoering van theater en muziek, 
in Betty’s familie gold theater als een gevaarlijke afleiding van het ‘inner-
lijk licht’.70

 Kees voelde zich over zijn geloof vaak onzeker, Betty niet. Terwijl 
Kees’ ouders hem gestimuleerd hadden om te studeren, was Betty juist 
aangemoedigd om het goddelijke mysterie te omarmen. Kennis was vol-
gens haar moeder zelfs een struikelblok op weg naar de ‘volledige over-
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gave’ aan Jezus. In een brief aan haar roemde Emma Cadbury-Wilson de 
woorden van de quaker William Littleboy: ‘Wacht niet tot je de dingen 
begrijpt, zeg niet: ik moet die of deze theologische kwestie ophelderen. 
Kom tot Jezus en Hij zal zich over al je theologie ontfermen.’71

 Kees en Betty waren beiden grootgebracht in plichtsbesef, maar waar 
Kees was gestimuleerd om te excelleren in zijn muziek en zijn studie, 
had Betty vooral geleerd om uit te blinken in godsvrucht en zorg voor 
anderen. Haar ouders hadden haar regelmatig lange periodes van school 
gehaald om (zendings)reizen te maken.72 Na Westfield College in Lon-
den te hebben afgemaakt, was ze op verzoek van haar moeder terugge-
keerd naar Uffculme om zich daar met liefdadigheid en zendingswerk 
bezig te houden.73 In het Hollandse burgerlijke milieu waarin Kees eind 
negentiende eeuw opgroeide, zette streven naar maatschappelijke voor-
uitgang de toon. Betty’s familie had de top al bereikt. Zij groeide op met 
het idee dat zij iets goed te maken had. Waar andere rijke kinderen van 
de armoede werden weggehouden, werd zij er juist naartoe gebracht. 
Volgens de quakerprincipes was rijkdom alleen te rechtvaardigen als 
die ten goede kwam aan de hele gemeenschap. Betty’s ouderlijke huizen 
Moseley Hall en later het nog grotere Uffculme waren in de weekends 
altijd vol met mensen. De zondagsschool en andere christelijke liefda-
digheidsorganisaties hielden er hun activiteiten en Betty en haar zusjes 
hielpen met het rondbrengen van broodjes, thee en limonade.74 Als Ri-
chard zag hoe arme magere kinderen ‘met uitgehongerde gezichtjes in 
hun vuile, gescheurde kleertjes over zijn gazon renden’, kon hij zijn tra-
nen maar met moeite bedwingen. ‘Het leek alsof hij de verwaarloosde 
zwervertjes wilde oppakken in zijn ferme omhelzing en hen laten delen 
in het geluk, de liefde en bescherming die hij aan zijn eigen kinderen 
kon geven,’ schreef zijn dochter Helen in haar biografie van hem.75 Ie-
dere vrijdagmiddag gingen de Cadbury-kinderen met hun kindermeis-
je op bezoek bij de poor class, voor wie ze geld en snoep spaarden. Die 
confrontatie moest Betty behoeden voor ijdelheid en verwendheid, maar 
zadelde haar ook op met een schuldgevoel. Waarom had zij alles terwijl 
anderen zoveel moesten ontberen? Ze zag haar vader in tranen als arme 
kinderen door zijn tuin renden. Hoe kon zij aan God laten zien dat zij 
het waard was om zo bevoorrecht te zijn?
 Kees droeg ook een last. Zijn hele jeugd had hij opgekeken naar twee 
hoge torens: die van de kerk en die van de wetenschap. In de ene zat zijn 
grootvader, in de andere zijn vader. Zelf had hij op zo’n ‘toren’ voorlopig 
geen perspectief. Bij zijn sollicitaties als leraar was hij afgewezen. Zijn 
proefschrift schoot niet op. Een carrière in de kerk trok hem niet en hij 
had er bovendien de opleiding niet voor. Was Kees misschien te lui, zoals 
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tante Ie beweerde? Maar nu hij Betty had, hoefde hij zich niets meer af te 
vragen. Met haar zou hij de weg nemen die God wees.

Satijnen jurkjes

In september vertrok Kees naar Brummana, om in december weer te-
rug te keren voor de bruiloft, waarna hij Betty als zijn ‘zendelingvrouw’ 
weer mee terug zou nemen. Zijn proefschrift zou hij in Libanon wel af-
maken. Op de terugweg uit Brummana schreef hij vanuit Harwich aan 
Betty: ‘It’s so lovely darling, to feel God’s guidance. I am more and more 
at rest about all things since I experience that day by day. It will not be 
long now, we hope, my precious one until we shall be forever together! 
Oh, the thought of it makes me shut my eyes for delight.’76

 Het huwelijk tussen Kees en Betty, dat op 19 december 1911 werd ge-
sloten, was nieuws in Engeland. Alle kranten berichtten over de cere-
monie in Birmingham, waarbij de erfgename van Richard Cadbury in 
de echt werd verbonden met een jonge zendeling uit Alkmaar. De Eve-
ning Dispatch noemde het een ‘interessant feit’ dat alle Cadbury-doch-
ters hadden gekozen voor echtgenoten met religieuze beroepen. Betty’s 
zuster Edith was getrouwd met een dominee, Margaret met een missi-
onarisarts, Helen met een evangelist en nu had Betty een zendeling ge-
vonden. De bijeenkomst in het quakercentrum was ‘charmingly simple’, 
al droeg de bruid wel een ‘prachtige’ satijnen jurk van ‘Madame Valerie 
uit Londen’ en waren de negen bruidsmeisjes door de firma Liberty & 
Co gekleed in zilveren satijnen jurkjes met handgeborduurde biesjes en 
bijpassende witte hoedjes, schoentjes en capes.77

 Terwijl Kees vaak beweerd had dat uiterlijk vertoon geen enkel doel 
diende, had hij zich intensief bemoeid met de bruiloftskleding van zijn 
familie uit Holland. Begin december al stuurde hij gedetailleerde in-
structies naar Alkmaar. De dames moesten hun evening dress meenemen 
voor het souper bij Betty’s broer Barrow op dinsdagavond. Voor broer Jo 
had Kees een rokkostuum te leen en overhemden had hij ook ‘in over-
vloed’. Dirk en Dijs moesten een rokkostuum huren, maar dan wel graag 
eentje bij ‘een goede firma’. Ze moesten ook vooral niet vergeten om 
witte strikjes en boordenknoopjes mee te nemen. Alles moest ‘compleet’ 
zijn, ‘opdat niet op het laatste moment een knoopje ofzo mankeert’. Zijn 
moeder en de andere dames werd op het hart gedrukt om toch vooral 
‘een tweede nette japon’ mee te brengen.78 Met Betty correspondeerde 
Kees tegelijkertijd over een heel andere dimensie die hij hoopte dat hun 
bruiloft zou krijgen: het zou ‘zo heerlijk’ zijn, schreef hij haar, ‘als men-
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sen zoals Piet en Cor en Dirk etc. een echte indruk zouden kunnen krij-
gen van de werkelijkheid van het spirituele leven’.79

 Het Bijbelse ideaal van eenvoud ging bij Betty thuis samen met luxe. 
Zij wist niet beter dan dat thuis een landgoed was waar bedienden rond-
liepen. Haar moeder, die van huis uit geen quaker was,80 had niet de 
scepsis ten aanzien van weelde gehad die in quakerkring gangbaar was. 
Betty’s halfbroer Barrow, geboren uit Richards eerste huwelijk, had zich 
daar altijd aan geërgerd. In het imposante nieuwe huis Uffculme dat zijn 
vader en stiefmoeder rond 1890 hadden laten bouwen, had hij zich nooit 
thuis gevoeld. De ‘luxe hal en kamers vol antiek’ ademden een ‘nou-
veauriche-achtige stijl’ die niet de zijne was.81 Maar Betty, geboren in 
Richards tweede gezin en pas zeven jaar oud toen ze naar Uffculme ver-
huisde, was eraan gewend dat de bezitloze Jezus Christus als voorbeeld 
gold in een huis waar voor het opwinden van de Louis xiv-klok speciaal 
personeel aanwezig was.82

 Na de bruiloft vertoefden Kees en Betty een paar dagen in het bui-
tenhuis van de Cadbury’s, Wynd’s Point, in het noordwestelijk gelegen 
Worcestershire,83 waarna ze een bezoek aan Alkmaar brachten. Van daar 
reisden ze per boot via het Egyptische Port Said naar Libanon. Na een 
‘heerlijke honeymoon’ in Cairo kwamen ze begin februari 1912 aan in 
Beiroet. Hier werden ze in een open rijtuig gehesen, waarmee ze over 
een steile zigzagweg door de bergen geleid werden. Bij de daling zagen 
ze Brummana liggen: de quakerenclave. Een lieflijk groen dorp waar 
moderne grijze stenen gebouwen met rode tegeldaken werden om-
ringd door dennenbomen. Op het hoogste punt van het dorp stond het 
Friends Meetinghouse, daarnaast de Boys High School en verder bene-
den de Girls School, het ziekenhuis en het doktershuis.84

 Als nieuwe directeur van de Boys High School werd Kees door zijn 
leerlingen toegezongen onder een speciaal gemaakte erepoort.85 Maar 
een eindje verderop was de sfeer een stuk minder vriendelijk. In zijn 
brieven had Kees het nooit gehad over de oorlog die eind september 
1911 aan de Noord-Afrikaanse kant van het Osmaanse Rijk was begon-
nen. Nadat Syrië in het midden van de negentiende eeuw weer onder 
controle was gekomen van het Osmaanse Rijk, hadden er bloedige con-
flicten gewoed tussen druzen en maronitische christenen. Na inmenging 
van de Europese mogendheden was besloten dat de maronieten heersten 
in het westelijke Mount Lebanon en de druzen in het overige deel. Maar 
met het steeds verder uiteenvallen van het Osmaanse Rijk bleef het ge-
bied kwetsbaar. Europese verhoudingen waren door het sterker worden-
de Rusland en het verenigde Duitsland onder spanning komen te staan. 
In de onderlinge wedloop om koloniale uitbreiding verklaarde Italië op 
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29 september 1912 de oorlog aan het Osmaanse Rijk en in deze Tripoli-
taanse Oorlog werd eind februari ook Beiroet aangevallen.
 Door zijn concentratie op religieuze zaken was Kees de wereldse ont-
wikkelingen een beetje uit het oog verloren. Ondanks de vele reizen die 
ze maakte, had Betty er ook weinig oog voor. Op de terugweg van haar 
reis uit China in het voorjaar van 1910 had ze vanuit haar treinraampje in 
Oostende de vlaggen halfstok zien hangen omdat de Britse koning Ed-
ward vii juist was overleden.86 De dood van Edward had het slotakkoord 
ingeluid van het ‘Europees concert’ dat een eeuw lang voor stabiliteit ge-
zorgd had. Zijn begrafenis zou de laatste keer zijn dat Europese konin-
gen en keizers bij elkaar kwamen voordat zij elkaar aan scherven zouden 
schieten. 
 Betty en Kees hadden het te druk met het Koninkrijk Gods om zich te 
verdiepen in de verhoudingen tussen aardse machten. Vanaf het balkon 
van hun huis dat in aanbouw was, kon Kees vlak na zijn aankomst op 24 
februari 1912 turend door een verrekijker met eigen ogen zien hoe in de 
haven van Beiroet een Turkse kanonneerboot werd beschoten door twee 
Italiaanse oorlogsschepen. Terwijl hij de boot ‘met een geweldige knal’ 
zag ontploffen, voelde hij zich naar eigen zeggen ‘als de toeschouwer van 
een stierengevecht’.87

 De Italiaanse aanval ontketende niet alleen twee Balkanoorlogen die 
de internationale spanning verder lieten oplopen, ook de relatie tussen 
moslims en christenen in Brummana kwam onder druk te staan. Kees 
zag rijtuigen aankomen met vluchtelingen die een ‘christenmoord door 
de moslims’ vreesden. Maar hij maakte zich geen zorgen. Hij en Bet-
ty waren volkomen veilig, stelde hij zijn moeder gerust. In Brummana 
woonden ‘geen Mohammedanen’ en bovendien stonden zij ‘onder pro-
tectie van de mogendheden’. Iets positiefs was trouwens dat de Stein-
wayvleugel, het huwelijkscadeau van Nelly dat van Holland naar Beiroet 
verscheept was, inmiddels ‘zwaaiend en balancerend’ op de rug van een 
kameel veilig in Brummana was aangekomen.88 Kees vroeg zijn moeder 
ook nog een theestoof te sturen. Die deed hem zo aan ‘thuis’ denken.89

 Maar ‘thuis’ was inmiddels ver weg. Oude vrienden van Kees voel-
den zich van hem vervreemd. Jan Telders bijvoorbeeld had moeite zich 
zijn oude studievriend voor te stellen als zendeling. ‘Je weet zelf zoo 
goed als wij,’ schreef hij aan hem, ‘dat een gevestigd geestelijk even-
wicht nu nooit je kenmerkende eigenschap was in Delft.’90 Een andere 
vriend, Frits, vond het jammer dat Kees niets meer van zich liet horen. 
‘Keesje, je mag je vroegere herinneringen heusch niet heelemaal verge-
ten en negeeren!’ schreef hij.91 Tante Ie kon zich het nieuwe leven van 
Kees ook maar moeilijk voorstellen. Ze zou ‘dolgraag’ eens bij hem en 
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Betty ‘om een hoekje’ willen kijken, schreef ze.92 Maar ‘Keesje’ had het 
te druk om zich met zijn vroegere leven bezig te houden. Toen zijn oom 
Isaac Boeke vroeg om een beschrijving van zijn bruiloft, verzocht hij 
zijn moeder hem maar ‘één van die kranten’ op te sturen waar alles in 
stond.93

 Het nieuwe huis van Kees en Betty dat moest worden uitgerust met 
onder andere tennisvelden, een gasfabriekje, een was-en-strijkvertrek 
en een bediendenkamer, was nog niet af. Uit hun kasboek blijkt dat ze 
niet verlegen zaten om fondsen. Hun ‘startkapitaal’ was 5636,05 Brit-
se pond, voor die tijd een groot bedrag. Maandelijks gaven zij onge-
veer 1200 pond uit aan ‘huishoudelijke kosten’ en 656,20 aan salaris 
voor personeel. Kees’ toelage als schoolhoofd bedroeg 2393,05 pond 
per maand. De quakerzending kon bogen op gulle gevers. Soms kwa-
men giften binnen van wel 10.000 pond.94 Kees vroeg zijn moeder nooit 
meer om geld, zoals vroeger. Inmiddels was hij zelf de vertegenwoordi-
ger van kapitaal. Zijn hoofd liep om van ‘het negotiëren met de archi-
tect’ en het ‘waken tegen bedrog van de bouwers’.95 In afwachting van 
het gereedkomen van het huis sliepen Kees en Betty eerst in een hotel 
en daarna in de school. Daar aten ze ’s avonds aan lange tafels met hun 
negentig leerlingen. Betty noteerde dat de jongens niet uit glazen dron-
ken, maar het water uit kannen ‘in een sierlijke boog in hun mond lieten 
vloeien’.96

‘Juweelen van mensen’

Van Kees werd op school het uiterste gevergd. Zijn leerlingen, die uit 
alle delen van Syrië en ook uit Egypte kwamen, vertegenwoordigden di-
verse religieuze stromingen. Rooms-katholieken, Grieks-orthodoxen, 
kopten en druzen en ‘een Mohammedaan’ zaten samen in een klas. Een 
‘hele familie om vadertje over te spelen’, volgens Kees.97 Het ‘opbrui-
sende oosterse bloed’ zorgde nogal eens voor ruzies, ‘waarbij al te gauw 
messen werden getrokken’. Kees moest regelmatig tussenbeide komen 
‘om bloedvergieten te voorkomen’.98 Of het hem lukte om zijn christe-
lijke idealen op de jongens over te brengen, is de vraag. Jaren eerder had 
een Britse bezoekster van Brummana al opgemerkt dat er ‘iets vreemds 
zat’ in het feit dat uitgerekend de nuchtere, ingetogen quakers zich ves-
tigden ‘temidden van de verafgoding der maronieten en de mystieke 
dwalingen der druzen’.99 Kees hield er niet van om zijn autoriteit te laten 
gelden, maar ordeproblemen noodzaakten hem op een zaterdagochtend 
wel tot het ‘voorlezen van de schoolrules’ en het geven van de waarschu-



73

De geest in dit huis is liefderijk; D. Hooghiemstra [PS] 2e proef pag 73

wing dat ‘als ze die regels niet houden, ze gestraft zullen worden’.100

 Kees had zich aanvankelijk juist tot de quakers aangetrokken gevoeld 
omdat zij de stilte van het eigen geweten verkozen boven de luidkeelse 
verkondiging van Bijbelteksten, maar onder invloed van zijn zwager, de 
evangelist Charles Alexander, was hij van mening veranderd. Door de 
afwezigheid van een vader en moeder was Charles in het leven van Betty 
een belangrijke rol gaan spelen. Het huis Tennessee van hem en Betty’s 
zuster Helen in Birmingham was sinds de dood van moeder Cadbury 
ook Betty’s thuis geworden. Helen en Betty hadden een hechte band. 
Helen was al net zo’n avonturierster als zij. Tot afschuw van haar va-
der was ze eind negentiende eeuw zelfs naar Duitsland afgereisd om in 
Dresden muziek te gaan studeren.101 Maar ze was op tijd naar Engeland 
teruggekomen om weer van ‘the lasting joy’ van het christendom over-
tuigd te raken, ‘leaving no room or desire for the unsatisfying pleasures 
that bring so much spiritual deadness and misery in their train’.102 In 
haar huwelijk met de wereldreiziger en gospelzanger Charles had He-
len haar liefde voor muziek en avontuur alsnog met het geloof weten te 
verenigen. Tijdens een opwekkingsbijeenkomst was zij voor zijn char-
mes gevallen en sinds hun huwelijk, in de zomer van 1904, toerde zij met 
hem over de hele wereld.
 Sinds Charles Alexander op zijn dertiende tijdens een opwekkingsbij-
eenkomst zelf van de ene op de andere dag bekeerd was, wilde hij ande-
ren die openbaring ook laten meemaken. Hij hoorde tot de mensen die 
‘durfden te geloven in Satan als een persoonlijkheid’103 en met zijn ont-
wapenende, blozende gezicht en fluweelzachte stem probeerde hij ieder-
een het Koninkrijk Gods binnen te loodsen.
 De lege plek die na de dood van Betty’s ouders was ontstaan, was door 
Charles gretig ingevuld. Hij was degene die Kees er enkele maanden 
voor zijn huwelijk met Betty van verzekerd had dat hij zich over de kos-
ten van de bruiloft geen zorgen hoefde te maken.104 En na het huwelijk 
had Kees van Charles een vaderlijke brief gekregen.‘Onze mooie Bea-
trice is het dierbaarste dat we jou konden geven,’ stond daarin. ‘Ik ben 
blij dat zij zo’n goede christelijke gentleman als echtgenoot heeft.’105

 Ook zijn gepassioneerde visie op het geloof bracht Charles over op 
zijn schoonfamilie. Hoe kon Kees nu missionaris worden, hield hij hem 
voor, als hij de nieuwtestamentische voorschriften voor zendelingen niet 
tot op de letter kende?106 Kees vond Charles met zijn ‘donkere bruine 
ogen’ en zijn ‘mooie stem’ aanvankelijk een ‘merkwaardige man’, maar 
raakte al snel gefascineerd door de ‘wonderlijke wijze’ waarop hij ‘een 
gehoor tot zingen schijnt te kunnen inspireren’. Charles beleed een ‘ge-
heel ander soort christendom’ dan dat der quakers, viel hem op. ‘Meer 
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salvation army-achtig’.107 Maar Kees werd al snel voor hem gewonnen. 
Charles en Helen, zo schreef hij aan zijn moeder, zijn ‘juweelen van 
mensen’.108

 Charles, die in Amerika al zeer bekend was, had met zijn expressieve 
evangelisme een nieuwe cultuur in Birmingham geïntroduceerd. Net als 
de quakers presenteerden de evangelisten zich als zuivere tegenhangers 
van het werelds verderf. Maar terwijl de quakers zelfbeheersing essen-
tieel vonden, wilden de evangelisten gevoelens juist de vrije loop laten. 
Overgave moest getoond worden. Tijdens massale bijeenkomsten werd 
het publiek door middel van meeslepende muziek in extase gebracht. In 
navolging van de grondleggers van de Amerikaanse opwekkingsbewe-
ging, Dwight Moody (1837-1899) en Ira Sankey (1840-1908), betoverde 
Charles met zijn hymns duizenden mensen.109 De ‘Glory Song’ die hij 
ten gehore gebracht had in de Royal Albert Hall in Londen, werd een 
wereldhit.110

 Het economische succes van de quakers had de wereld groter gemaakt 
en ontvankelijk voor overzeese invloeden. De bemoeienis met het zen-
dingswerk was een teken van die ‘verwereldlijking’. Oorspronkelijk wa-
ren de quakers tegen de zending omdat die strijdig was met ieders eigen 
‘innerlijke licht’. Maar tegen het einde van de negentiende eeuw groeide 
het besef dat het ‘echte geloof ’ over de hele wereld verspreid moest wor-
den.111

 Het letterlijke woord van God was daarbij van groot belang. Daarvan 
had Charles Betty en Helen in korte tijd weten te overtuigen. In haar on-
derrok had Betty zelfs een zakje genaaid waar precies een Nieuw Testa-
ment in paste. Zo kon zij de Schrift op ieder moment van de dag raad-
plegen.112 Ook Kees veranderde in vrij korte tijd van een wat dromerige 
zoeker in een strenge preker. Wat hij verkondigde, kwam sinds zijn ont-
moeting met Betty steeds vaker rechtstreeks uit de Bijbel.113 In Brum-
mana zette hij naar Charles’ en Helens voorbeeld een ‘zakbijbelbond’ 
op. De leden van die bond kregen een gratis bijbel, op voorwaarde dat 
ze die de hele dag bij zich droegen en er regelmatig uit lazen. Charles 
wist samen met Helen wereldwijd twee miljoen leden voor deze Pocket 
Testament League te werven.114 Kees had in Brummana ook al veertig 
leden gevonden, schreef hij enthousiast aan zijn moeder, en nu hij lid-
maatschapskaarten in het Arabisch had laten drukken, zouden dat er wel 
snel meer worden. Hij spoorde Nelly aan om in Alkmaar ook gratis ‘tes-
tamentjes’ uit te delen.115 Dankzij Charles kreeg het geloof van Kees dus 
toch weer orthodoxe trekjes. Met zijn rechtzinnige broer Dijs werden de 
banden weer aangehaald. Dijs was in de ‘hymns’ van Charles zeer geïn-
teresseerd, schreef hij aan Kees. ‘Bij de evangelisatie zijn ze er dol op.’116
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 Ondanks de weerbarstige sfeer op school en de al even extreme weers-
omstandigheden waarbij hitte en ‘sirocco wind’ werden afgewisseld met 
kou, wind en hagel, vond Kees het ‘een heerlijk leven het druk te hebben 
in werk voor onze heiland’, vooral ‘in gezelschap van zo’n engel als een 
zeker iemand’.117 Eind april 1912 kwam het bericht dat Betty een kind 
verwachtte. In al zijn uitgelatenheid over dat goede nieuws stond Kees 
in een brief aan zijn moeder nog even stil bij een ernstig punt: de ‘seksu-
ele samenleving’. Ook hiervoor golden wat hem betreft inmiddels stren-
ge regels. Hij had gemerkt dat het ‘niet alleen mogelijk is om de seksu-
ele samenleving uitsluitend te beperken tot het doel waartoe het inge-
steld werd’, schreef hij, maar dat het ook ‘veel prettiger en beter is, dat te 
doen’. Zoals meestal als Kees van iets overtuigd was, wilde hij dat ande-
ren het ook inzagen. ‘Ik wou,’ schreef hij aan zijn moeder ‘dat ik andere 
getrouwde mannen bewegen kon, ook die weg te bewandelen.’118

Corneatrice

Kees’ wetenschappelijke werk raakte door zijn zendingswerk in het ge-
drang. In de avonduren in Brummana werkte hij aan een ‘pentekening’ 
van zijn vader. Maar van de voorspelling die hij ooit gedaan had, dat hij 
‘steeds meer de kant van pa’ op zou gaan, kwam weinig terecht. Zijn 
moeder vreesde dat Kees zijn proefschrift te veel voor zich uit schoof. 
Ze vond het ‘een beetje griezelig’, schreef ze begin maart 1912 aan hem, 
om nog een jaar te wachten. ‘Ik zou er alles voor laten wijken.’119 Ze was 
zelfs al begonnen om Kees een handje te helpen: door zijn manuscript in 
het net over te schrijven, berichtte ze hem, kon hij ‘misschien vast aan 
de omwerking ervan’ beginnen.120 Maar begin mei kreeg Kees een brief 
uit Delft die definitief een streep zette onder zijn wetenschappelijke am-
bitie. Promoveren zat er voor hem überhaupt niet in. Hoogleraar M. de 
Haas schreef dat hij en zijn collega’s Klopper en Siertsema nog eens over 
zijn werk gesproken hadden en ‘noch in het onderwerp, noch in de wijze 
van behandeling’ aanleiding hadden kunnen vinden ‘om in deze als pro-
motor te fungeren’.121

 Dit was een harde klap. Kees had weliswaar niet veel tijd meer besteed 
aan zijn dissertatie, hij had er wel steeds op gerekend dat hij na enkele 
aanpassingen op zijn onderzoek zou kunnen promoveren. Een jaar eer-
der had hij immers nog van professor Klopper te horen gekregen dat er 
‘zeer wel een dissertatie’ van te maken zou zijn.122 Kees stuurde de on-
heilstijding door aan zijn moeder met het verzoek om deze na lezing ‘te 
verscheuren’, iets wat zij kennelijk niet deed.123 Het slechte nieuws uit 
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Delft was een keerpunt. De wetenschap wachtte niet op Cornelis Boeke. 
Dat was nu duidelijk. Niet de ‘domheid’ zou hij gaan bestrijden, zoals 
zijn vader hem ooit had opgedragen, maar het ongeloof. Aan professor 
Jacob Kraus, die tot 1905 rector magnificus in Delft geweest was, schreef 
hij dat het een ‘teleurstelling’ was dat zijn werk niet tot een promotie ge-
leid had, ‘vooral waar mij dat aanvankelijk was beloofd’. Maar de ‘over-
vloed van geluk’ in zijn leven, zo schreef hij ook, zou hem dit wel spoe-
dig doen vergeten.124

 Met Betty was voor Kees een nieuw leven begonnen. Tante Ie hief 
haar brieven voortaan dan ook aan met: ‘lieve Corneatrice’. Maar Kees 
was nog steeds dezelfde, verzekerde hij aan Nelly. ‘Ik hoop dat u niet 
denkt, dat ik, nu ik getrouwd ben een andere Kees zijn zal dan vroeger. 
Hoe dat ook met zoons en moeders het geval mag wezen, met mij is ’t 
niet zo.’ Sinds hij Betty had, was de liefde voor zijn moeder alleen maar 
‘versterkt’, deelde hij haar mee, en dat zou ‘nooit veranderen mijn liefste 
schat van een moeder. Ik wou dat ik u eens een dikke zoen kon geven dan 
zou u ’t wel dadelijk voelen dat er niets veranderd is en niets veranderen 
kan.’125

 Op 11 november 1912 werd Kees vader. Hoewel dolgelukkig met zijn 
eerste dochter, die werd genoemd naar Betty’s zuster Helen, waren de 
omstandigheden allesbehalve ideaal. De geboorte verliep moeizaam en 
putte Betty volledig uit. Tot overmaat van ramp had de volgende dag op 
school ook nog een gevecht plaats, waarbij een leerling gewond raakte. 
Betty herstelde maar langzaam van de bevalling. Toen zij voorjaar 1913 
ook nog tyfus opliep, besloot het jonge gezin gedurende de zomer wat uit 
te rusten in Engeland en Nederland.
 In juni besloot het Syria Committee dat Kees en Betty die winter in 
plaats van naar Brummana een jaar naar het meer landinwaarts gele-
gen Ras el Metn moesten. Het vroegere hoofd van de Brummana High 
School was ‘tijdelijk terug’ en in Ras el Metn zouden Kees en Betty be-
ter Arabisch kunnen leren omdat niemand daar Engels sprak.126 Gezien 
de moeite die gedaan was om van Brummana hun thuis te maken, was 
dit een onverwachte wending. Kees vond het ‘heerlijk’.127 Misschien ook 
omdat hij nu even af was van alle trammelant op school. In Ras el Metn 
woonden voornamelijk druzen en er woedden minder conflicten. Kees 
hoefde hier ook geen kostschool te leiden, maar moest toezicht hou-
den op een aantal dagscholen en op de quakermeetings die iedere zon-
dagochtend werden gehouden in een oud kasteel. Het klimaat in Ras 
el Metn was volgens Kees bovendien veel beter en voor Betty zou alles 
‘minder vermoeiend’ zijn.128
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Oorlog in Europa

Kees en Betty vertrokken in januari 1914 met baby Helen naar het rus-
tige dorpje Ras el Metn om onder de druzen te gaan wonen. Zij vorm-
den een van oorsprong islamitische sekte die haar heilige boeken geheim 
hield. Volgens Betty waren de druzen ‘hoffelijk en beleefd’, maar kon je 
er moeilijk achter komen ‘wat achter hun onbewogen uiterlijk leefde’.129

 Kees voelde zich hier prettiger dan tussen de ruziënde leerlingen in 
Brummana. Al deed hij nu ook juist weer pogingen om door de formali-
teiten heen te breken. Als Betty druzenvrouwen op bezoek had, schep-
te hij er bijvoorbeeld een ‘ondeugend plezier’ in om onverwachts om 
een hoekje te kijken, zodat de vrouwen ‘haastig hun sluier voor hun ge-
zicht trokken’.130 Hoe groot de belangstelling van de ‘onbewogen’ en im-
mer beleefde druzen voor het christendom werkelijk was, is de vraag. 
Maar Kees zat vol plannen om in het door de zending nog onontgonnen 
binnenland ‘pionierswerk’ te gaan verrichten.131 Vanwege de hitte in de 
middag, moest hij vroeg op. ‘Kees started off on the donkey this mor-
ning at 6 o’clock,’ berichtte Betty aan Nelly in Alkmaar.132

 Terwijl Kees en Betty druk waren met het verspreiden van de vre-
desleer van Jezus, stond Europa op het punt zich in een oorlog te stor-
ten. Duitsland en Oostenrijk-Hongarije stonden met hun ambities 
tegenover Rusland, Engeland en Frankrijk. Iedere plaatselijke crisis die 
uitbrak, voerde de spanning tussen de concurrerende Europese machts-
blokken verder op. Het naar suprematie strevende Duitsland beschouw-
de oorlog al langere tijd als onvermijdelijk. Een directe aanleiding om 
naar de wapens te grijpen kwam op 28 juni 1914, toen een Servische na-
tionalist de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand vermoordde. 
De opmars van Duitse legers door België betrok ook Engeland bij de 
oorlog, dat sinds 1839 de soevereiniteit van België garandeerde. Op 4 au-
gustus 1914 was de Eerste Wereldoorlog een feit.
 Ondanks de lange aanloop ernaartoe waren Kees en Betty volkomen 
verrast. ‘Oorlog in Europa? Het leek ongelofelijk!’133 Aanvankelijk dach-
ten Kees en Betty dat ze de internationale crisis konden negeren. De 
met Duitsland gelieerde Turken stonden weliswaar op het punt om de 
Britten de oorlog te verklaren en overal ontstonden agressieve anti-Brit-
se bewegingen. Maar Nederland was neutraal en omdat Kees en Betty 
bij het Nederlandse consulaat ingeschreven stonden, verkeerde met na-
me Betty in de veronderstelling dat zij veilig waren. Ook toen Kees haar 
eind september vertelde dat de Britse consul enkele Britse dames had 
aangeraden om het gebied te verlaten, wilde zij daar ‘helemaal niets van 
horen’.134 Kees was dan ook ‘erg blij’ toen kort daarop iedereen dringend 
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geadviseerd werd om te vertrekken. Begin oktober voeren Kees, Betty en 
baby Helen via Malta en Gibraltar terug naar Engeland.

Vredesapostel

Net als de meeste Engelsen dachten Kees en Betty dat de oorlog met een 
paar maanden wel voorbij zou zijn. Ze wilden weer zo snel mogelijk te-
rug naar Ras el Metn. Tijdelijk vestigden ze zich in Birmingham, in de 
villa Tennessee van Helen en Charles. Die verhuizing betekende een vrij 
radicale overgang van een sober zendelingenbestaan naar een comfor-
tabel en mondain leven in een huis dat altijd vol met gasten was. Helen 
en Charles waren net zo religieus bevlogen als Kees en Betty, maar hun 
levensstijl was een stuk wereldser. Charles was naast zendeling ook ‘en-
tertainer’, inmiddels wereldberoemd en dol op mensen om zich heen. In 
hun huis was het volgens Kees altijd ‘druk en roezig’.135 Op de tweede 
verjaardag van haar kleine nichtje en naamgenote organiseerde Helen, 
die zelf geen kinderen had, een grootse ‘tea’ waarbij een lange rij van 
tantes, neven, nichtjes en dienstbodes hun opwachting maakten om het 
dochtertje van Kees en Betty ‘erg’ te bederven.136 Terwijl Kees in Syrië 
gewend geweest was om rond te rijden op een ezel, kocht hij kort na aan-
komst in Birmingham een open Amerikaanse auto. ‘Met een kap en zeil-
tjes voor opzij in geval van regen.’137 Hij volgde een lerarencursus aan 
de universiteit van Birmingham en gaf enkele maanden les op de Queen 
Mary Grammar School in het naburige Walsall.
 Maar wat Kees verder ging doen, was onduidelijk. Op 21 november 
1914 werd zijn tweede kind geboren: Emma. Betty’s halfbroer William, 
directielid van Cadbury, vroeg hem in december om mee te gaan op za-
kenreis naar Amsterdam. Hij had het gevoel dat Kees ‘hem zal kunnen 
helpen in het werk dat hij te doen heeft’.138 Kees ging mee en rappor-
teerde vanuit Hotel de l’Europe enthousiast aan zijn moeder. Maar za-
kendoen boeide hem niet, net zo min overigens als onderwijs geven. Op 
zich genoot Kees wel van zijn vrolijke nieuwe leven. Betty en hij hadden 
‘een soort witte broodweken’ samen, schreef hij aan zijn moeder.139 Maar 
Kees miste zijn roeping: werken voor God en Christus. Inmiddels was in 
hem een vuur ontbrand dat zich niet meer liet doven. Dat een ordinai-
re oorlog hem afhield van zijn heilige werk, vond hij onacceptabel. Kees 
had zich nooit beziggehouden met politiek, maar in het najaar van 1914 
raakte hij ervan overtuigd dat Engeland een grote fout had begaan door 
zich in de oorlog te storten. Bijbelvast als hij inmiddels was, citeerde hij 
overal de Bergrede, waarin Jezus verdraagzaamheid predikt en oproept 
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om kwaad niet met kwaad te vergelden. Zo veranderde Kees in korte tijd 
van missionaris in geëngageerd christen-pacifist.
 Kees’ principiële afwijzing van de oorlog werd door Betty’s broers ver-
welkomd. De quakers, vanouds pacifistisch, waren ook tegen de oorlog. 
Zij bleven daarmee trouw aan het oude patroon van antigouvernemen-
tele dwarsheid dat hun gemeenschap altijd gekenmerkt had. Als voorzit-
ter van het Quaker Moseley Road Institute gaf Betty’s halfbroer Barrow 
een ‘duidelijke getuigenis voor de vrede’.140 Met Barrows steun had de 
quaker Henry Hodgkin aan het begin van de oorlog de Fellowship for 
Reconciliation (for) opgericht, die alle christenen in Europa probeerde 
te verenigen tegen de oorlog.141 Via zijn oude vriend Hodgkin werd Kees 
gepromoveerd tot secretaris van de for in Birmingham. In die func-
tie ondernam hij in juli 1915 een avontuurlijke reis naar Duitsland. Het 
doel was om contact te leggen met Duitse pacifisten, zodat een Engels-
Duits verbond tegen de oorlog gesmeed kon worden. Van Engeland naar 
Duitsland reizen was tijdens de oorlog onmogelijk, maar via het neutra-
le Nederland kon het wel. En dus vertrok Kees met een koffer vol tele-
foonnummers en adressen van invloedrijke Duitse personen in juli 1915 
van Birmingham naar Alkmaar en vervolgens in de richting van de ‘vij-
and’.142 Kort na zijn vertrek bleek hoe hard hij Betty nodig had en zij 
hem. Betty voelde zich ‘half ’ zonder Kees,143 schreef ze, en ook Kees was 
nog niet vertrokken of hij had al last van ‘dat vreemde lege gevoel dat al-
tijd over mij komt als ik jou heb verlaten’. Kees noemde Betty zijn ‘he-
roïsche, onzelfzuchtige en hoog bezielde schat’, en zichzelf een geluks-
vogel dat hij haar echtgenoot was. De lofzang op haar ging naadloos over 
in een lofzang op God en het vertrouwen dat zij beiden in Hem stelden. 
Hun ‘absolute gevoel van zekerheid’ had ‘iets in zich van de vervoering 
van sprookjes over ridders die door geen enkel wapen geraakt kunnen 
worden’.144 In de oude didactische geest van zijn vader schreef Kees aan 
zijn oudste dochtertje Helen ook nog een briefje: ‘Terwijl ik in de tjoek 
tjoek trein zit, schrijf ik je een brief [...]. Er staan boe-boe koeien in de 
wei, zij eten gras. Nu ga ik op een groot schip.’145

 Aangekomen in Alkmaar kwamen verhitte discussies op gang tussen 
Kees en zijn orthodoxe broer Dijs. Dijs was ‘diepgaand geïnteresseerd’ 
in het vredeswerk van Kees, maar hekelde diens radicale opstelling. De 
zonde in de wereld maakte de uitoefening van geweld soms nu eenmaal 
noodzakelijk, vond Dijs, en wie de autoriteit van de regering wilde ver-
vangen ‘door die van God’, kwam onherroepelijk in de problemen.146

 Dankzij het omvangrijke netwerk van Barrow Cadbury kreeg Kees in 
Berlijn juist een koninklijke ontvangst. Hij werkte een druk programma 
af van diners en soupers met vooraanstaande Duitse politici, professo-
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ren en zakenlieden, onder wie de directeur van Siemens. Met zijn onver-
sneden kritiek op de ‘oorlogszuchtige’ Engelse regering oogstte Kees bij 
de Duitsers niets dan bijval. Volgens hem werd in Engeland ‘veel laster’ 
verspreid over de Duitse keizer. Al veel eerder hadden Engelse christe-
nen een delegatie naar Duitsland moeten sturen om ‘achter de waarheid 
te komen’, vond hij. De Engelsen voerden een ‘campagne van leugen 
en bedrog’ om de oorlog voort te zetten, daar was hij van overtuigd. De 
Duitsers waren veel ‘ruimer’, want in Engeland werden Duitse kranten 
verboden, terwijl dit omgekeerd niet het geval was.147 Kees ontmoette in 
Duitsland ook Elisabeth Rotten (1882-1964), een van oorsprong Zwit-
serse quaker die filosofie en Duitse letterkunde had gestudeerd en als 
medeoprichter van de Bund Neues Vaterland ijverde voor de beëindi-
ging van de oorlog. Zoals meestal met sterke vrouwen kon Kees het uit-
stekend met haar vinden. Hij voerde een ‘lange en zeer interessante con-
versatie’ met haar.148

 Kees had niet in de gaten hoezeer hij zich met zijn antioorlogstaal in 
Engeland op glad ijs begaf. Op de terugweg uit Duitsland legde hij aan 
een Engelse grenswacht openhartig uit dat hij in Duitsland was geweest 
voor vredeswerk. Hij trof het toevallig, want de man was ‘ontroerd’ door 
zoveel bevlogenheid en liet hem door.149 Maar de algemene opinie in 
Engeland was dat de oorlog tegen Duitsland uitgevochten en gewon-
nen moest worden. Op enkele vooraanstaande dienstweigeraars150 zoals 
Bertrand Russell na waren de schaarse ‘co’s’ (‘conscientious objectors’, 
ook wel ‘conchies’ genoemd) in Engeland niet populair. Zij liepen zelfs 
het risico om op straat te worden aangevallen of uitgescholden en ris-
keerden gevangenisstraffen onder spartaans regime.151 Dat Kees zich als 
christen-pacifist met controversiële figuren encanailleerde, blijkt uit het 
feit dat hij in 1916 een muzikale compositie maakte op het gedicht ‘Five 
Souls’ van Daily Herald-journalist W. N. Ewer.152 Ewer was niet alleen 
dienstweigeraar, maar ook socialist en later na de Russische Revolutie 
zelfs spion voor de Sovjets.153 Of Kees en Ewer elkaar persoonlijk ken-
den, is onduidelijk. Maar een driestemmig muziekstuk dat Kees compo-
neerde bij de tekst van Ewer, belandde in juni 1916 bij Nelly in Alkmaar, 
met de opdracht ‘Voor lieve moeder, van Kees’.154

 Kees beschouwde de oorlog als een ongelukkige val waaruit ieder-
een, Duitsers en Engelsen, zo snel mogelijk bevrijd moest worden. Als 
de mensen maar uit hun gewelddadige roes zouden ontwaken en zich 
open zouden stellen voor Christus, zou alles goed komen. In Birming-
ham ontpopte Kees zich als de door God gezonden gids die iedereen liet 
zien wat voor een dwaalweg de mensen waren ingeslagen. Voor het ar-
gument dat in de oorlog ook een existentiële kwestie op het spel stond, 
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namelijk de vraag welke politieke cultuur in Europa zou overwinnen, 
had hij geen oor. De politiek-culturele kloof die tussen de parlementai-
re Angelsaksische zeenatie en de Duitse continentale ‘Obrigkeitsstaat’ 
bestond, interesseerde hem niet. Hij vond landsgrenzen overbodig en 
politiek interesseerde hem niet. Alle volkeren moesten op basis van uni-
versele christelijke waarden de handen ineenslaan. Dat diepgewortel-
de cultuur- en mentaliteitsverschillen intussen voldoende brandstof le-
verden om de oorlog nog jarenlang vol te houden, was voor Kees niet 
voorstelbaar, en het romantische patriottisme dat zoveel Engelsen be-
reid maakte om voor hun vaderland het ‘grote offer’ te brengen, al hele-
maal niet.155 Tijdens de lezingen die Kees in Engeland hield, weerklonk 
de echo van de woorden van zijn negentiende-eeuwse grootvaders. Van 
dominee Oort, die niet wilde dat ‘gescheiden werd wat samen hoorde’ 
en van dominee Boeke, die wilde dat de mensen ‘allemaal tezamen’ het 
‘rijk van onze Heer’ opbouwden. ‘Socialisme, nationalisme, democratie, 
orthodoxie, conservatisme, liberalisme – dat zijn zoveel namen waarmee 
wij ons achter ideeën scharen,’ betoogde Kees. Maar was het ‘werkelij-
ke doel van de mensheid’ niet om ‘al het nobele menselijke streven’ sa-
men te laten vloeien? Was het ‘niet tijd dat wij dat doel gaan zoeken – sa-
men?’156

 Het lastige was dat Kees in zijn streven naar vereniging zelf juist vaak 
moeilijk in staat was om zich aan groepsdiscipline over te geven. Waar 
zijn vader en grootvaders altijd leidinggevende posities bekleed hadden, 
bleef Kees ondanks al zijn contacten in Engeland een eenling. Tijdens 
een conferentie van de for in Swanwick bijvoorbeeld, voelde hij zich 
een ‘buitenstaander’ te midden van ‘al die anderen’. Dat een geestelijke 
tijdens de conferentie pianospeelde met een sigaret in zijn mond, vond 
hij onverdraaglijk.157

 Dit soort wanhoop overviel Kees wel vaker als hij zich in grote gezel-
schappen bevond. Kleine dingen gaven dan aanleiding voor diepe de-
pressieve gevoelens over zichzelf en de mensheid. Hoewel Kees strenge 
ideeën had over wat wel of niet mocht, stelde hij tegelijkertijd veel prijs 
op zijn eigen vrijheid. En die werd in groepsverband beknot. De confe-
rentie te Swanwick vond hij ‘onpersoonlijk’ en ‘overgeorganiseerd’.158 
Tegelijkertijd was hij zo overtuigd van zijn eigen gelijk dat hij streefde 
naar niets minder dan collectieve aanvaarding daarvan. Kees had Betty 
net na hun verloving al eens gewaarschuwd dat ze op haar hoede moest 
zijn. Als ze hem niet afremde, zo had hij een beetje ironisch aan haar ge-
schreven, zou hij steeds meer ruimte opeisen, ‘until I am a fearful brute, 
utterly selfish and inconsiderate for other people’s interest!’159 Tijdens 
de conferentie in Swanwick gaf Kees toe dat hij onverdraagzaam was. 
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‘Het lijkt ook alsof ik zo intolerant word,’ bekende hij Betty. ‘Ik kan er 
niet tegen als anderen de dingen anders zien dan ik.’160

Natuurleer

In februari 1916 begon bij Verdun de bloedigste veldslag aller tijden. De 
gruwelen van de oorlog maakten Kees steeds radicaler. Op een jongens-
school vlak bij Birmingham waar hij zo nu en dan les gaf, werd hij ont-
slagen. Verontruste ouders hadden zich bij de directeur gemeld toen hun 
ter ore gekomen was wat de Hollander over de Britse regering gezegd 
had: dat die handelde tegen het woord van God in. In een ‘beleefd’ en 
‘vriendelijk’ gesprek kreeg Kees te horen dat zijn denkbeelden ‘tegen-
overgesteld’ waren aan die van de school en dat het dus beter was als hij 
vertrok.161 Kees was ‘blij’ met zijn ontslag, schreef hij aan zijn moeder, 
want nu kon hij zich tenminste helemaal wijden aan zijn vredesmissie.162 
Liefst zou hij een vlammende antiregeringspreek houden in St Paul’s 
Cathedral, in Birmingham Cathedral of op Victoria Square.163

 In het najaar van 1916 voelden Kees en Betty zich in het luxe land-
huis Tennessee niet langer op hun gemak. Ze hadden weliswaar net een 
derde dochter gekregen, Paula, en in het huis alle privacy omdat Helen 
en Charles op wereldtournee waren, maar ze verlangden naar een on-
derkomen dat eenvoudiger was. Preken tegen hebzucht en voor eenvoud 
zou waarachtiger zijn vanuit een sobere basis. Helen smeekte Betty van-
uit New York een huis uit te zoeken dat niet ‘al te krap en klein is’.164 De 
keus viel op een weliswaar ruime, maar niet al te luxueuze gezinswoning 
aan Anderton Park Road. Kees en Betty, die voor het eerst sinds hun hu-
welijk geen personeel meer in huis hadden, adopteerden ook een zwerf-
hond die zij Pax noemden.165

 Geestelijk had Kees een leidraad, maar fysiek voelde hij zich nog vaak 
zwak. Net als in zijn studententijd wisselden energieke, geestdriftige 
buien zich af met periodes waarin hij zich futloos voelde. Maar in het 
voorjaar van 1915 had hij ook voor zijn lichaam een gids gevonden: J. P. 
Müller (1866-1938). Deze Deense atleet en filosoof was zijn tijd vooruit 
met de publicatie in 1904 van een fitnesshandleiding. Hij schreef gym-
oefeningen voor van 15 minuten per dag. In combinatie met een verstan-
dig dieet, frisse lucht, een niet te hoge kamertemperatuur, zorg voor de 
huid, luchtig ondergoed en voldoende slaap zouden veel ziektes en alge-
mene fysieke zwakte volgens hem kunnen worden verholpen.166

 De knappe, atletische Müller was zelf de beste reclame voor zijn me-
thode. Als kind had hij een zwakke gezondheid, maar door harde trai-
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ning had hij zich weten te ontwikkelen tot meervoudig kampioen in roei-
en, zwemmen, schaatsen, verspringen, discuswerpen en worstelen. Zijn 
lichaam had de ideale klassieke proporties.167 Na door Europa te hebben 
gereisd met lezingen, had hij in 1912 in Londen het Müller Instituut op-
gericht.168 In een tijd dat veel mannen het kantoorleven ontdekten en aan 
dat zittende bestaan hun status ontleenden, waren Müllers ideeën baan-
brekend. Zijn handleiding behelsde meer dan gymoefeningen alleen. 
Mijn systeem was een manifest, een aanval op de moderne maatschappij, 
die in Müllers ogen decadent, ‘onzuiver’ en ongezond geworden was. De 
‘typische kantoorman’ bood volgens hem een treurige aanblik: met zijn 
‘schouders en heupen krom gemaakt door de ongemakkelijke positie aan 
zijn bureau’, met zijn gezicht ‘bleek, puistig en poederig’ en zijn dunne 
nek uit een kraag stekend die ‘een gewone man als manchet kan gebrui-
ken’.169 Met zijn pleidooi voor losse kleding, het dragen van sandalen en, 
liefst, het geheel naakt gaan, keerde Müller zich tegen de gangbare bur-
gerlijke eisen van publieke presentatie. Over gezondheid bestonden vol-
gens hem veel misverstanden. Overgewicht en vroege kaalheid werden 
bijvoorbeeld gezien als tekenen van ‘waardigheid en distinctie’, terwijl 
zij in werkelijkheid een aanwijzing waren voor ‘slechte gezondheid en 
zwakte’.170 De medische wetenschap mocht dan grote vooruitgang ge-
boekt hebben, mensen moesten van de witte jassen volgens Müller geen 
al te hoge verwachtingen hebben. Beter konden zij het heft zelf in han-
den nemen. ‘Wie ziek is,’ aldus Müller, ‘zou de hand in eigen boezem 
moeten steken en vragen: waarom ben ik niet zo sterk en goed als ik zou 
willen?’171 Wie verstandig was, zou dan wel moeten antwoorden: ‘Ik doe 
niet genoeg moeite om mijn lichaam op een natuurlijke manier te ver-
sterken, maar vanaf nu zal ik dat gaan doen en daarmee ziekte voorko-
men.’ Zelfs ‘erfelijke tendensen’ konden volgens Müller met de juiste le-
venshouding, eetgewoontes en gymoefeningen succesvol bestreden wor-
den.172

 Een fervent aanhanger van Müllers ‘systeem’ was de schrijver Franz 
Kafka. ‘Ik zweer absoluut bij de Müller- oefeningen’, schreef hij in 1913 
aan zijn vriendin Felice Bauer ‘doe hard mijn best om ze precies uit te 
voeren zoals voorgeschreven’.173 Vanaf het voorjaar van 1915 deed ook 
Kees dagelijks ‘allerlei bewegingen’ met armen en benen en ontdeed hij 
zijn lichaam precies volgens de aanwijzingen van Müller van ‘gif ’ door 
het ‘in wrijven van de huid’.174

 Het geloof dat de mens zijn eigen lichaam kan besturen, leek strijdig 
met het uitgangspunt dat God almachtig is. Toch gingen beide goed sa-
men. Kees’ diepgelovige moeder gaf hem ook regelmatig tips over hoe 
hijzelf zijn gezondheid kon bevorderen. ‘Weet je wat goed is, ’s morgens 
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vroeg te eten?’ had ze hem bijvoorbeeld geschreven toen hij nog in Liba-
non woonde. ‘Een vijg.’175 Müller bezigde een idioom dat gelovigen ge-
makkelijk herkenden. Zo sprak hij van het ‘begaan van zondes tegen de 
hygiëne’176 en beweerde hij dat de natuur geen ‘vergeving’ kent en ‘zich 
wreekt met mathematische zekerheid’.177 
 De overtuiging dat mensen hun gezondheid deels in eigen hand had-
den, leefde ook in Betty’s familie. Haar moeder had de ziektes van haar 
kinderen altijd zoveel mogelijk zelf proberen te bestrijden: met mosterd 
in heet badwater bij griep, en dagelijks een koud bad.178 De Cadbury-
werkers werden ook altijd aangemoedigd om tijdens hun pauzes ‘push 
ups’ en gymnastiekoefeningen te doen, om daarmee hun gezondheid te 
bevorderen.179

Terugkeer van Christus

Kees preekte steeds vaker op straat. Ook Betty hield ‘open air meetings’. 
Zij noemde het ‘geweldig hoe bereid de mensen zijn om te luisteren naar 
de eenvoudige boodschap van de gospel van Christus’.180 Aardse insti-
tuties, zo waren Kees en Betty in de loop van de oorlog gaan geloven, 
hadden hun langste tijd gehad. De terugkeer van Jezus op aarde was 
aanstaande en iedereen moest zo snel mogelijk worden overgehaald om 
zich daarop voor te bereiden. Betty’s zuster Helen berichtte vanaf de an-
dere kant van de wereld regelmatig over de successen die zij en Charles 
Alexander boekten. In de herfst van 1916 meldde zij de bekering van een 
dertienjarig Japans meisje. Met een ‘glans van hemels licht over zich’ 
had zij tijdens een opwekkingsbijeenkomst haar getuigenis afgelegd. En 
dat terwijl haar ouders ‘heidenen’ waren!181 Toen een collega-zendeling 
uit Brummana besloten had zich voortaan in Engeland met het onder-
wijs bezig te gaan houden, noemde Betty dit ‘verschrikkelijk droevig’. 
‘Zijn grote ideaal’, zo schreef ze ontluisterd aan Kees, was nu ‘om men-
sen op te leiden’. Ze vermoedde dat de ‘invloed’ waar hij sinds zijn komst 
naar Engeland aan had blootgestaan, hiervan de boosdoener was.182

 Het geloof van Kees en Betty was een amalgaam geworden van evan-
gelisme, pacifisme en quakerdom.183 Er zat ook een feministisch tintje 
aan. Het Koninkrijk Gods waar zij zich op voorbereidden, was een fe-
minien ideaal. In dat paradijs zou geen geweld en geen hiërarchie meer 
zijn. Zelfopoffering en niet macht zou er de norm zijn en kwetsbaarheid 
zou niet gelden als zwakte, maar als kracht. Tijdens de evangelische be-
keringsbijeenkomsten werden typisch vrouwelijke eigenschappen als of-
ferbereidheid en overgave nadrukkelijk geprezen. In een van zijn be-
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roemdste gospelliederen had Charles Alexander de dienstbaarheid aan 
zijn moeder bezongen: ‘Tell Mother I’ll Be There.’184

 Eind november 1917 organiseerden Kees en Betty een quakermee-
ting waar de beroemde evangeliste Kate Booth (1858-1955) optrad als 
eregast. Zij was de dochter van het evangelistenpaar William en Cathe-
rine Booth, dat in 1878 het Leger des Heils had opgericht. Kate droeg 
als bijnaam de hoogste legerrang: ‘La Maréchale’. Aan het einde van de 
negentiende eeuw had zij in Frankrijk op straat en in kroegen het evan-
gelie verkondigd. In de donkerste hoeken van de samenleving had zij 
aangespoord tot zedelijkheid en geheelonthouding.185 In haar evangeli-
sche missie was Booth een feministe avant la lettre. In Engeland streden 
de suffragettes al sinds de jaren tachtig voor invoering van het vrouwen-
kiesrecht. Kees was ook voorstander. In 1909 had hij zijn moeder aan-
gemoedigd om lid te worden van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, 
die in 1894 in Nederland was opgericht. ‘Ik zou ’t eer leuk dan vervelend 
vinden als u lid was van die bond of vereniging, daar ik overtuigd ben dat 
de vrouwen stemrecht moeten hebben,’ had hij aan haar geschreven.186

 Kees hield van sterke vrouwen. Hij was van kind af aan gewend aan 
hun invloed. Zijn moeder en tante Ie waren in zijn jeugd bepalende fac-
toren geweest. Hoewel Betty de term ‘feminisme’ mogelijk niet eens 
kende en in ieder geval niet bezigde, nam zij als predikster wel een taak 
op zich die de traditionele rol van huisvrouw en moeder oversteeg.187 
De rollen tussen haar en Kees waren ook niet traditioneel verdeeld. Wat 
kapitaal betreft, was Betty zelfs zijn meerdere. Tijdens haar studie op 
het uitsluitend door vrouwen bezochte Westfield College in Londen had 
Betty kennisgemaakt met de hoger opgeleide voorhoede van vrouwen 
die meer wilden dan alleen maar moeder worden.188 De oorlog had de 
emancipatie gestimuleerd. Terwijl de mannen naar het front verdwenen, 
hielden de vrouwen de economie draaiende. In de quakergemeenschap 
hadden vrouwen vanouds een sterke positie. Door het universele ‘inner-
lijke licht’ konden zij de (onbetaalde) functies in het gemeenschapsleven 
evengoed vervullen als mannen. Veel quakervrouwen werden tegen het 
einde van de negentiende eeuw actief in diverse vrouwenbewegingen.189

 Volgens Kees was iedereen na de ‘meeting’ met Kate Booth vol van 
hoop vertrokken. De toeschouwers hadden het gevoel dat er een nieuwe 
beweging in onze maatschappij is: ‘terug naar de eenvoudige gospel van 
de redding door Christus’. Kees en Betty waren zo enthousiast over de 
nieuwe weg die was ingeslagen, dat zij in een royaal gebaar de hotel- en 
dinerkosten van alle gasten voor hun rekening namen.190 Het ferme op-
treden van La Maréchale had grote indruk gemaakt. Een jonge vrouw 
kwam bij Kees en Betty langs op Anderton Park Road om te vertellen 
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dat zij onmiddellijk na de meeting had gebroken met de Church of En-
gland om zich ‘volledig aan Christus’ te geven.191 Kees en Betty voelden 
dat zij een volgende stap moesten zetten. ‘De mensen hongeren eenvou-
digweg naar de troost van de gospel van Christus en ze krijgen het ner-
gens,’ schreef Kees aan zijn moeder.192 Ze overwogen al een tijdje om net 
als Helen en Charles rond te reizen om hun boodschap te verkondigen. 
Inmiddels was hun vierde dochter geboren: Julia.193 Voor hun dochters, 
alle vier nog onder de zes jaar, leek een reizend bestaan niet ideaal, maar 
‘aan de andere kant’, vond Kees, ‘als de Heer wil dat wij dit werk doen, 
zal het toch zeker het juiste zijn, uiteindelijk zelfs voor de kinderen’.194

 De moeder van Kees verheugde zich zeker ook op de komst van het 
Koninkrijk Gods, schreef ze aan hem, maar de verbeten manier waar-
op hij en Betty zich erop voorbereidden, baarde haar zorgen. Waarom 
moesten zij altijd maar op pad? Konden zij geen gewoon huishouden 
voeren? ‘Ik voel zo sterk dat als God je vrouw en kinderen heeft gege-
ven,’ schreef ze haar zoon, ‘waarom zou het dan niet zijn toegestaan om 
met hen te leven en voor God te werken vanuit je huis?’195 Maar Kees 
en Betty waren ervan overtuigd dat een ordentelijk huishouden niet ge-
noeg was om God te dienen. In januari 1918 hakten ze de knoop door. 
Vergezeld van hun vier dochters, van wie de jongste een half jaar oud 
was, begonnen ze aan hun rondreis. Hun goede vriendin en geestver-
want Eveline Fletcher, wier man gevangen was genomen wegens dienst-
weigering, ging ook mee. Aan Nelly, die in het plan geen enkele fiducie 
had, schreef Kees: ‘Wij hebben de plicht om te gaan.’196 Nelly antwoord-
de dat ze maar hoopte dat hij ‘goede resultaten’ zou boeken met zijn mis-
sie, want ‘het moet nogal een groot offer zijn om je huis te verlaten’. Ze 
konden beter proberen om van hun eigen kinderen goede christenen te 
maken, probeerde ze nog. Dan zouden zij hen later met het evangelische 
werk kunnen ‘helpen’. Nelly schreef haar brief dit keer in het Engels, 
waarschijnlijk in de hoop dat Betty zou meelezen.197

 Volgens Kees wezen alle ontwikkelingen in de wereld erop dat ‘deze 
tijd zijn einde aan het bereiken is’. Hij voelde meer en meer ‘dat onze eni-
ge hoop ligt in de zekerheid van de terugkeer van Christus, die nu dui-
delijk dichtbij is’.198 Zolang de verlossing niet geëffectueerd was, kon hij 
zijn moeder ook geen fijne kerst wensen, schreef hij. Nelly antwoordde 
geschrokken dat zij geloofde dat God en Christus voor de mens de enige 
redding waren. Maar de kerstdagen waren voor haar toch echt een geluk-
kige tijd. De ‘zegen van Jezus’ bracht ‘toch veel vreugde ook onder don-
kere omstandigheden,’ vond zij.199 Persoonlijk kon een mens misschien 
gelukkig zijn, antwoordde Kees, maar ‘onze harten’ moesten ‘bloeden 
voor de miljoenen die vandaag de dag in verdriet en pijn verkeren’.200
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‘De tanden van het beest’

Engeland was na drie jaar strijd veranderd in een oorlogsmachine, een 
hongerig beest dat dagelijks duizenden mannen verslond en om steeds 
meer vroeg. Met voortdurend nieuwe aanpassingen aan de dienstplicht-
wet die in 1916 was ingevoerd, kwam begin 1918 vrijwel geen man tus-
sen de 17 en 51 jaar oud nog onder vechten uit. Velen kwamen niet of 
zwaargehavend terug. De zware industrie was geheel gericht op de pro-
ductie van wapens en munitie. De wereld zoals die nu was, had wat Kees 
betreft geen waarde. Hoop putte hij alleen nog uit het ophanden zijn van 
een spoedige omwenteling. ‘Tenzij er een terugkeer is naar Hem in de 
onmiddellijke toekomst, lijkt de toekomst volledig donker,’ schreef hij 
begin januari 1918 aan zijn moeder.201

 Het was dus zaak om zoveel mogelijk mensen op die terugkeer voor 
te bereiden. Als startpunt voor hun reis kozen Kees en Betty het dorp 
Neath in Zuid-Wales uit, waar volgens hen meerdere pacifisten woon-
den. Ze vonden onderdak in ‘een leuk klein huisje’ met twee slaapkamers 
en een kleine zitkamer.202 Van daaruit begonnen zij hun offensief. Waar 
Kees maar kon, hield hij preken of lokte hij discussie uit. Betty en Eve-
line Fletcher trokken er intussen op uit met posterborden om hun hals 
waarop stond: ‘Repent, for the kingdom of heaven is at hand’, en: ‘Peace 
in the name of Christ’.203 
 Vanuit Alkmaar kwamen bezorgde brieven. ‘Ik hoop dat jij en Betty 
niet te vaak open lucht bijeenkomsten houden,’ schreef Nelly, ‘want ik 
ben bang dat jullie verschrikkelijk kou zullen vatten.’ Nelly vond het 
‘niet de tijd van het jaar’ om buiten te zijn, en ‘al helemaal niet om stil te 
staan spreken’.204

 In Neath werden de ontberingen nauwelijks beloond. Toen Kees in 
de plaatselijke anglicaanse zondagsschool lastige vragen stelde, werd hij 
met geweld uit het gebouw verwijderd. De berichten over de vreem-
de Hollander gingen als een lopend vuurtje door het dorp, zodat Kees’ 
huisbazin hem al snel verzocht om met zijn aanhang te vertrekken. De 
politie gaf hem tijdens een preek op straat een boete wegens het ophou-
den van het verkeer. Toen hij die weigerde te betalen, werd hij meegeno-
men naar het bureau.
 Naarmate de oorlog bloediger en langduriger werd, werden de an-
tioorlogsgeluiden bedreigender voor de Britse regering. Dankzij de 
Defence of the Realm Act (dora) die in de zomer van 1914 was aange-
nomen, had de overheid verregaande bevoegdheden om tegenstanders 
van de oorlog het zwijgen op te leggen.205 Op 28 januari 1918 moest Kees 
voorkomen bij de politierechter. Uit het verslag dat hij diezelfde avond 
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van de rechtszaak maakte, blijkt dat zijn zuivere taakopvatting al meteen 
bij aanvang van de zitting tot problemen leidde.206 Kees kon niet beloven 
‘de waarheid en niets dan de waarheid’ te spreken omdat hij zich niet de 
‘precieze woorden’ kon herinneren ‘die ik of anderen hebben gezegd en 
dus kan ik niet beloven dat ik de hele waarheid zal spreken’. Toen een ge-
rechtsbeambte hem verzocht een beetje ‘gezond verstand te tonen’, be-
loofde Kees ‘naar beste kunnen’ te antwoorden. Wist hij dat het onder de 
dora niet was toegestaan om in het openbaar tegen de oorlog te ageren, 
vroeg de rechter. Het was ‘net als bij Petrus’, antwoordde Kees. ‘Ik moet 
eerder God gehoorzamen dan mensen.’ De rechter ergerde zich aan de 
zelfgenoegzame toon. ‘Sommigen van ons beleden het christendom al 
lang voordat u was geboren,’ snauwde hij. Maar Kees weigerde te belo-
ven dat hij nooit meer op straat zou preken. ‘Ik sta onder het bevel van 
mijn Heer. Ik moet doen wat Hij mij opdraagt.’207

 Omdat Kees weigerde de boete te betalen, werd hij veroordeeld tot een 
korte gevangenisstraf. Toen echter tijdens het fouilleren geld werd ge-
vonden waarmee de boete betaald kon worden, werd hij alsnog vrijgela-
ten. Betty berichtte naar Alkmaar dat Kees en zij ‘dagelijks een fantastisch 
gevoel van de nabijheid van onze Heer’ ervoeren.208 Maar Nelly was aan 
dat gevoel inmiddels ernstig gaan twijfelen. Snel na zijn vrijlating ont-
ving Kees een nieuwe dagvaarding, dit keer wegens ‘opruiende uitlatin-
gen nadelig voor het moreel van het leger’ die hij al eerder, op 23 december 
1917 in Birmingham, gedaan had. Kees had daar verkondigd dat de Duit-
sers ‘onze broeders zijn’, en twee politiemannen hadden dat genoteerd. 
 Op de dag van het proces, 22 februari 1918, maakte Kees volgens een 
anonieme getuige diepe indruk door zijn ‘kalme houding en klaarblij-
kelijke oprechtheid’.209 De aanklager betoogde dat Kees zich als vreem-
deling niet had te bemoeien met de zaken van een land dat in een gro-
te oorlog verwikkeld was. Was hij bij de gewraakte preek zelf aanwezig 
geweest, dan zou hij Kees een klap voor zijn donder hebben gegeven 
(‘would have knocked him of his pins’). Vier getuigen werden opge-
voerd, onder wie een soldaat die alleen nog maar kon fluisteren, omdat 
hij aan het front in zijn keel geschoten was. Alle vier ondersteunden de 
aanklacht. Na twee minuten overleg achtte de rechter Kees schuldig aan 
regel 27 van de dora. Hij veroordeelde hem tot een boete van 50 pond 
of 41 dagen gevangenisstraf en beval deportatie naar Nederland. Terwijl 
Kees vriendelijk pratend tegen zijn bewaarder werd weggevoerd, kwam 
er uit het publiekj zoveel bijval dat de rechter de zaal liet ontruimen.210

 Veel sympathisanten waren die dag gekomen om de zaak te volgen, 
maar de vraag is hoeveel van hen quakers waren. Betty sprak in haar me-
moires van ‘veel vrienden, quakers en leden van de for’ op de tribune.211 
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Maar volgens de anonieme getuige waren onder de aanwezigen slechts 
‘enkele’ quakers.212 Lang niet allemaal steunden zij Kees nog. Voor de 
oorlog hadden ze geapplaudisseerd als hij tijdens hun soirees vioolspeel-
de. Met instemming hadden ze naar zijn lezingen geluisterd waarin hij 
geweld veroordeelde. Ze hadden gul gedoneerd voor zijn missie in Syrië 
en bij zijn terugkomst uit Ras el Metn hadden ze een welkomstbijeen-
komst georganiseerd, compleet met de opvoering van ‘tafereeltjes in Sy-
rische kostuums’.213

 Naarmate het vredeswerk van Kees en Betty radicaler werd, hadden 
velen echter hun twijfels gekregen. Quakers waren traditioneel voor vre-
de, maar ze hadden veelal ook grote (overzeese) zakelijke belangen. En 
dus waren zij uiteindelijk wel gebaat bij de bescherming van die belan-
gen door het leger. Het zoeken van harde confrontaties met wie of wat 
dan ook was bovendien niet hun stijl. De Society of Friends in Birming-
ham voerde wel campagne voor de vrede, maar was niet zo militant als 
Kees en Betty. Eind juli 1913 had Kees het na een familiereünie van de 
Cadbury’s op Uffculme nog ‘een groot voorrecht’ genoemd om ‘zo’n 
stel broers en zussen erbij te krijgen, zulke kranige en lieve mensen!’214 
Maar inmiddels waren de betrekkingen met Betty’s halfbroers niet meer 
zo hecht. Barrow Cadbury’s kalme, diplomatieke aanpak verschilde in 
bijna alle opzichten van die van Kees. In zijn stille, sobere quakergeloof 
had Barrow zich ook al nooit kunnen vinden in het naar buiten gerichte 
evangelisme dat met zijn stiefmoeder in de familie zijn intrede gedaan 
had. In zijn memoires ging hij uitgebreid in op het vredeswerk van de 
quakers tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar Kees en Betty, die met hun 
acties wel de krant haalden, noemde hij daarbij niet één keer.215

 In Alkmaar bad Nelly intussen dat haar zoon zijn verstand terug zou 
vinden. In het neutrale Nederland kon zij zich moeilijk een voorstelling 
maken van de bitterheid die het bijna vier jaar vechten en massale sneu-
velen van de mannelijke bevolking in Engeland teweeggebracht had. Van 
Kees’ motieven om in zijn eentje de strijd aan te binden met een buiten-
landse mogendheid, begreep ze niets. Ooit was hij een veelbelovend in-
genieur geweest, nu zat hij in een Engelse gevangenis. Waarom had hij 
niet gewoon de boete betaald? Zijn streven naar rechtvaardigheid leek 
een heilloos pad. ‘De wereld is altijd onrechtvaardig en doet nooit recht 
en geeft nooit totale rechtvaardigheid,’ schreef ze een dag na zijn rechts-
zaak aan Kees. ‘Ik denk dat persoonlijke invloed veel belangrijker is dan 
publieke speeches. Die zijn eventjes opwindend, maar hebben op de lan-
ge termijn zelden effect.’216

 Maar Kees was niet bereikbaar meer. In de donkere Engelse cel van 
de Winston Green Prison in Birmingham, waar hij vanaf eind febru-
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ari op zijn deportatie wachtte, was hij een martelaar geworden. Dat hij 
vanwege zijn roeping nu geketend was, of dat hij, zoals hijzelf schreef, 
‘uiteindelijk gegrepen’ was ‘door de tanden van het beest dat burger-
lijke wereldmacht heet’, maakte hem droevig, maar ook kalm en op een 
bizarre manier tevreden.217 Uit de minutieuze beschrijving van zijn da-
gen in de gevangenis, in een bruin cahier dat is opgedragen aan ‘my dar-
ling Beatrice’, komt een heroïsch zwelgen naar voren dat haast eufoor te 
noemen is.218 Kees maakte een tekening van zijn cel, die met zoveel zorg-
vuldigheid en precisie is uitgevoerd dat het wel lijkt op een liefdevol eer-
betoon aan zijn opsluiting. Betty, die met hun vier dochters thuiszat aan 
Anderton Park Road, leek met de situatie al evenzeer in haar nopjes. ‘U 
zou trots op uw jongen zijn geweest,’ schreef ze Nelly in Alkmaar.219

 In haar brievenbus vielen intussen anonieme dreigbriefkaarten. ‘Clear 
out at once – the lot of you – Bag and bagage – melt away like chocolate – 
Dutchman (ashamed of you),’ luidde een tekst.220 Een dag daarna volg-
de: ‘Vengeance is mine I will repay saith the Lord.’221 Toen eind maart 
het definitieve besluit viel dat Kees naar Nederland zou worden gede-
porteerd, richtte Betty zich persoonlijk tot het hoogste politieke niveau. 
Niet om de deportatie van haar man ongedaan te maken, zo onderstreep-
te ze in een brief aan de conservatieve minister van Binnenlandse Za-
ken George Cave, maar slechts om haar ‘sympathie’ te betuigen, gezien 
de ‘extreme moeilijkheden’ die in deze tijden kleefden aan een publieke 
functie zoals de zijne. Betty wilde aan Cave haar ‘verlangen’ overbren-
gen, schreef ze, dat de minister ‘zelf de zielenrust zou leren kennen die 
voortvloeit uit een intieme band met de Heer Jezus Christus, een vol-
ledige overgave aan Zijn wil’. Ze bad ‘oprecht’ voor Cave ‘dat als dit u 
niet al gegeven is, u de vreugde en vrede zult hebben die alleen komt van 
Hem’.222 Zes dagen later werd Kees op de boot naar Nederland gezet en 
op 8 april 1918 was hij weer bij zijn moeder. 


