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9. Finale

Kort nadat Kees zijn kosmische compositie voltooid had, lieten zijn li-
chaam en zijn geest hem in de steek. Met de Tiendesprongen leek Kees  
zijn laatste krachten verspeeld te hebben. Hij leed vanaf 1958 aan chro-
nische vermoeidheid en voelde zich vaak diep verdrietig. Tijdens een 
verblijf in Wenen, waar hij in het najaar van 1958 een conferentie be-
zocht, zat hij om vijf uur naast zijn bed zijn wanhoop van zich af te 
schrijven. Zijn zuster Anna had toch gelijk, schreef hij, ‘dat ik [...] altijd 
maar weer wereldhervormend werken wil en dat ik daar maar es mee op 
moest houden’. Hij had haar die opmerking aanvankelijk kwalijk geno-
men, maar hij zag nu toch wel dat zij gelijk had. Zijn wanhoop werd ver-
sterkt door iets anders dat hem machteloos maakte. Kees merkte dat zijn 
geheugen slechter werd. Tijdens de conferentie was er weer zo’n voor-
val. Zijn gastheer beweerde dat hij hem een uitnodiging gegeven had 
voor een receptie met de minister van Cultuur. Maar Kees kon zich daar 
niets van herinneren. ‘Dat ik tegenwoordig telkens dingen vergeet, weet 
ik maar al te goed,’ schreef hij diep in de nacht op, ‘maar dit zou dan toch 
wel erg kras zijn [...]. Waar is dan die brief?’1

 Betty had in haar memoires die ze in het najaar van 1956 geschreven 
had, de wens uitgesproken dat haar nieuwe huis in Abcoude een vro-
lijk ontmoetingspunt zou worden voor al haar kinderen en inmiddels 
dertien kleinkinderen.2 Want in dat huiselijke leven, bekende ze, waren 
zij en Kees vroeger nogal eens tekortgeschoten. ‘Our life was too full 
of events.’ Toch lukte het niet helemaal om van Abcoude het gezellige 
nest te maken dat Betty voor ogen had. De huwelijken van drie doch-
ters strandden, twee trouwden nooit. Sommigen hadden te kampen met 
manische depressiviteit. Volgens Candia, die haar zoontje Peter na haar 
scheiding alleen opvoedde, was het niet eenvoudig om in de schaduw 
van haar vader te opereren. Door hoge verwachtingen lag teleurstelling 
altijd op de loer. ‘Wij hebben allemaal last gehad van een groot minder-
waardigheidscomplex,’ vertelde ze. De familieband was hecht, maar ge-
spannen. Zodra de familie bijeen was, herinneren kleinkinderen Nel en 
Peter zich, brak tussen de zusters ruzie uit. Financieel had de familie het 
niet breed. Kees en Betty leefden van de bescheiden pensioenuitkering 
die Kees van De Werkplaats kreeg3 en hun kinderen moesten de eind-
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jes dikwijls aan elkaar knopen. Dat in Engeland intussen miljoenen voor 
hen klaarstonden, wisten zij niet. Betty’s Engelse familieleden hadden er 
weliswaar voor gezorgd dat het hoofdkapitaal voor de kinderen bewaard 
bleef, zij zagen het kennelijk niet als hun taak om het bestaan ervan te 
onthullen. Voor Kees en Betty bestond het kapitaal eenvoudigweg niet 
meer.
 Hun enige zoon, Daniël, emigreerde na de oorlog naar Amerika. 
Dochter Emma vestigde zich in Canada. Weliswaar werden verjaarda-
gen en jubilea als vanouds aangegrepen voor feestelijke familiebijeen-
komsten, opgeluisterd met (zelfgemaakte) liederen, het knagende gevoel 
tekort te schieten was een familievirus waar moeilijk aan te ontsnappen 
viel. Betty hield zielsveel van haar kinderen, maar had haar blik te zeer 
op de verte gericht om hun directe noden en behoeften scherp te kunnen 
zien. En hoe graag Kees het ook wilde, onbekommerd genieten van klei-
ne, dagelijkse dingen lukte hem niet. In Abcoude zat hij zich dagelijks te 
verbijten over alles wat misging in de wereld. Zijn weltschmerz contras-
teerde met het relativerende optimisme dat zijn vroegere collega Hein 
Herbers er op zijn oude dag op na hield. In de opstand van studenten, 
linkse activisten en pacifisten die in de jaren zestig op gang kwam, her-
kende hij de ideeën die hij zelf in de jaren twintig omarmd had. De hoop 
van zijn generatie op een nieuwe wereld was door de oorlog de grond in-
geboord. Maar hij had ‘nog graag gezien hoe de opstandige jeugd haar 
gedachten verwerkelijkt’, schreef hij vlak voor zijn dood in 1968. Welis-
waar was men hem en zijn medestrijders inmiddels vergeten, ‘in de mas-
sale en wereldwijde opstand van de jeugd’ ontwaarde hij toch ‘de wil van 
de natuur en van de samenleving’ om na ‘een grote schoonmaak’ de ‘rede 
en gerechtigheid’ te laten zegevieren.’4

 Maar bij Kees was alle hoop op herstel van rede en gerechtigheid ver-
vlogen. Els de Bouter merkte in de loop van 1959 dat er iets ernstig mis 
was met hem. Zij was opnieuw gevraagd om met hem aan een boek te 
werken. Dit keer moest het gaan over de relativiteit van snelheid. Kees 
had al een titel bedacht: The Great Race. De maan, de menselijke stem, 
een vliegtuig en een kever zouden in dit boek met elkaar een snelheids-
wedstrijd aan gaan. Richard Walsh stond in New York te trappelen om 
het uit te geven en Els kwam weer dagelijks met de trein naar Abcoude, 
maar van werken kwam niets meer terecht. ‘Kees vergat voortdurend 
dingen en dat kon hij niet uitstaan. Hij zat eindeloos in zijn agenda te 
staren. Om dan ineens weer wanhopig te roepen: “Amsterdam? Wat was 
er in Amsterdam?” ’ Bij het maken van de berekeningen voor het boek 
liep Kees tot zijn enorme woede voortdurend vast. Els vond het ver-
schrikkelijk om te zien. ‘Die wanhoop dat hij het niet meer kon.’ Vaak 
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stuurde Kees haar weg. ‘Dan zei hij: “Ga maar naar Betty.” ’5 In oktober 
1960 ontving Kees een brief van Els waarin ze schreef dat ze The Great 
Race niet kon afmaken. Zijn wereld stortte in. Aan dit laatste project had 
hij zich vastgeklampt. Een jaar eerder was hij nog met Betty naar Ame-
rika gereisd om met Walsh alles door te nemen. The Great Race zou in 
Amerika weer net zo’n succes worden als Cosmic View. Maar Els wilde 
niet meer. En Kees zelf, zo bekende hij nu ook aan Walsh, had zoveel 
last van geheugenverlies dat werken eigenlijk niet meer lukte. The Great 
Race zou er nooit komen.6

‘Sickly feeling’

Kees leed vanaf 1958 aan depressiviteit en beginnende dementie. Maar 
artsen meed hij. De angst voor ziekte zat diep, vertellen zijn kleinkinde-
ren Peter en Nel. Ziektes riepen een soort schaamte op. Alsof mensen 
die ziek werden dat aan zichzelf te wijten hadden. Gesteld op zijn auto-
nomie hield Kees reguliere artsen en ‘kunstmatige’ medicijnen liefst op 
afstand. Wanhopig zocht hij naar ‘natuurlijke’ mogelijkheden om weer 
de oude te worden. In 1951 had hij zich al eens laten behandelen door 
de Zwitserse alternatieve arts Paul Niehans, de broer van zijn vriendin 
Mayte, die naam gemaakt had met zijn ‘celtherapie’. Door dierlijke cel-
len te injecteren bij mensen beweerde hij allerlei aandoeningen te kun-
nen genezen. Van groeistoornissen tot downsyndroom, en van kanker en 
‘algehele zwakte’ tot ouderdomsgebreken. Hij behandelde bekende po-
litici, filmsterren en zelfs paus Pius xii. Kees reisde vanaf 1958 heen en 
weer naar Zwitserland.
 De behandelingen hielpen kennelijk niet, want eind 1958 zocht Kees 
zijn toevlucht tot Harry Edwards, de directeur van het ‘spiritual healing 
sanctuary’ in het Engelse Surrey. De ‘spiritual doctors’ van dit centrum, 
dat Harry Edwards samen met het echtpaar Olive en George Burton be-
stierde, bemiddelden bij het opperwezen voor de genezing van mensen 
over de hele wereld. Hulpbehoevenden moesten per brief hun klachten 
beschrijven en tien Britse pond insluiten. Kees smeekte Edwards om 
hem zijn fysieke kracht en vooral zijn geheugen weer terug te geven. De 
stapels brieven waarin Edwards Kees ervan verzekerde dat ‘our interces-
sions with the unseen helpers in Spirit go on’, illustreren de diepte van 
zijn wanhoop. Terwijl Kees altijd geloofd had dat ieders eigen ‘innerlijk 
licht’ de gids moest zijn, wierp hij zich nu aan de voeten van personen 
die goddelijke almacht claimden. Steeds vreemdere dingen gebeurden 
er met Kees. In juni 1959 kreeg hij een angstaanval, waarbij Betty op-
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merkte dat hij plotseling vuurrood werd. ‘A very terrifying something 
came over me,’ schreef hij naderhand aan ‘dokter’ Edwards, ‘a sense of 
indefinite fear, combined with a sickly feeling. [...] It came up suddenly 
and after a while went off again.’7

 In het voorjaar van 1960 wendde Kees zich tot de Roemeense dr. Ars-
lan, die beweerde dat hij mensen door middel van ‘novocaïne-injecties’ 
tientallen jaren jonger kon maken. Een kliniek in Amsterdam diende 
hem in totaal ongeveer honderd van deze injecties toe. Niet lang daarna 
belandde Kees bij een oude bekende: Greet Hofmans. Zij stelde hem op 
haar manier gerust. ‘Het verlies van geheugen is geen ramp,’ verzekerde 
ze hem, ‘daar het de herinnering aan de Meester terug geeft en de ver-
bondenheid aan de Meester terug geeft.’8 Hofmans beloofde dat Kees 
‘spoedig’ de hand zou worden toegestoken die hij zozeer zocht. ‘Hebt 
nog iets geduld en wacht af [...] weest niet bevreesd dat uw vermogen 
om Hem te herkennen u in de steek zou laten op dit kritieke moment, 
daar alle belemmeringen door de Meester zullen worden opgeheven en 
opgeheven blijven.9

 Een zekere dokter Koster beweerde in het voorjaar van 1962 dat Kees 
‘te veel bloed’ had. Hij tapte een week lang om de twee dagen een kwart-
liter bloed bij hem af. De behandeling was volgens Koster succesvol, 
want de jaren daarna beoordeelde hij Kees’ bloed steeds als ‘goed’, ‘heel 
goed’ en soms zelfs als ‘heel mooi’.10 Maar beter werd Kees niet. In sep-
tember 1963 belandde hij bij zenuwarts Jan Bastiaans, die naam gemaakt 
had door de behandeling van oorlogsslachtoffers met behulp van lsd. 
Van hem kreeg Kees ‘pilletjes’.11 Ook Candia, die zichzelf inmiddels als 
cesartherapeute gevestigd had, stortte zich op de kwalen van haar vader. 
Zij raadde hem aan de ‘poeders’ van Koster niet langer te gebruiken, 
omdat die tegen haar behandeling ‘in’ werkten.12

Geknapte snaar

In de ziel van Kees was het dor geworden. ‘Alles waar hij ooit in geloofd 
had,’ vertelde Candia, ‘scheen hem totaal waardeloos. Hij had gefaald als 
schoolleider en was tekortgeschoten als vader. Alles was mislukt in zijn 
ogen.’13 Kees geloofde niet meer in God, niet meer in de wereld en ook 
niet meer in zichzelf. Hij geloofde niks meer. Volgens  kleindochter Nel 
van Eeten, die begin jaren zestig vaak in Abcoude bij hem en Betty over 
de vloer kwam, had hij de conclusie getrokken: ‘Alles is voor niks ge-
weest.’14 Er was ‘geen lichtstraaltje’ hoop meer, schreef Betty. ‘Het werd 
donker in hem.’15 Kees weigerde om nog op zijn viool te spelen. Het 
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klonk ‘vals’ volgens hem. De snaar in zijn ziel die altijd goed gestemd ge-
weest was, schreef Betty, ‘was geknapt’.16

 Kleindochter Nel vermoedt dat Kees al langere tijd aan ouderdoms-
leukemie leed. Maar zeker weet ze het niet, want over ziektes werd niet 
gesproken. Op 28 juni 1966 werd bij hem de diagnose acute leukemie ge-
steld. Op 3 juli overleed hij, eenentachtig jaar oud, in een ziekenhuis te 
Amsterdam.
 De crematie op Westerveld werd afgesloten met het slotkoor uit Bachs 
Hohe Messe:

Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de Vrede.

Betty overleefde Kees nog tien jaar.17

 Aan wanhoop of twijfel was Betty nooit ten prooi gevallen. Op hoge 
leeftijd maakte ze nog een aantal verre reizen, naar Amerika en Israël. 
‘Deep inside me,’ zei ze tegen kleinzoon Peter, ‘there is still a spot and 
I call it my father.’18 Op haar sterfbed wilde haar dochter Candia van 
Betty weten of ze spijt had van de keuzes die ze gemaakt had. Of ze in-
middels niet van mening was dat ze haar tijd en haar geld beter had kun-
nen besteden aan haar eigen gezin, in plaats van aan de ‘wereldgemeen-
schap’ die er nooit gekomen was. Een spijtbetuigenis bleef uit. ‘Als ik 
mijn leven over mocht doen,’ hield Betty vol, ‘zou ik alles weer precies 
zo doen.’19

 Nadat Betty op 13 februari 1976 thuis in Abcoude overleden was, kre-
gen Helen, Emma, Paula, Julia, Candia, Daniël en Maja Boeke verbijste-
rend nieuws. Ze waren rijk. Hun familie in Bournville had hun erfenis al 
die jaren zorgvuldig bewaard.


