
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRIEF AAN KEES 
 
 



Wateringen, 28 juli 2010, 
 
 
Beste Kees, 
 
Bolle Hein heeft in je zeilen geblazen. Je scheepje moest de veilige haven verlaten, de 
onmetelijke oceaan op, het water met de vele namen: Niets, Zwart Gat, eeuwigheid, 
hemel, God ..... Neem me niet kwalijk, dat ik hem Bolle Hein noem. Hij werkt niet 
meer met de zeis. Hij bolt voortdurend zeilen van levensscheepjes, maar blaast zélf 
nooit z’n laatste adem uit, zoals wij stervelingen. Bol, dat was jij ook. Man, wat zag je 
buik eruit! 
Hoelang zal dat gezwel er gezeten hebben? Wanneer is het begonnen? We weten het 
niet.  
Zo’n drie maanden geleden veranderde je eetpatroon van de een op de andere dag. 
Voor een gastronoom als jij was dat verdacht. Kees die alleen nog maar appeltjes eet? 
En je neef van het Plein vroeg: “Is er iets met Kees? Hij heeft deze maand nog geen 
jenever besteld.” 
Toen we je eind mei voor onderzoek naar het Reinier-de Graafziekenhuis brachten, 
was de diagnose dodelijk: darmkanker in een vergevorderd stadium met uitzaaiing 
naar de lever. Het heeft even geduurd voor het écht tot je doordrong. Maar de dokter 
was helder over wat je te wachten stond. Jij was reëel genoeg om niet voor 
chemotherapie te kiezen. 
  
Als broers en zus hebben we geprobeerd je zo goed mogelijk bij te staan in het laatste 
stukje van je leven. Dat viel niet mee. Het voelde als inbreken in je privacy. Je was zó 
gewend om als kluizenaar te leven. 
Dat is vroeg begonnen, te vroeg. Toen je niet meer hoefde te werken, zagen we een 
neergaande curve: Simca weg, fiets weg, niet meer naar verjaardagen, ook niet even 
bellen. Van de een op de andere dag was je lid en penningmeester  af van je geliefde 
zangkoor Soli Deo Gloria. Deuren en ramen hield je gesloten en zelfs overdag deed je 
de gordijnen dicht. Als we bij je op bezoek kwamen, liet je duidelijk merken, wanneer 
het tijd was om te vertrekken. De laatste maanden kwam je alleen nog maar buiten om 
geld uit de automaat te halen en dat verderop te besteden bij Albert Hein. Jammer!  
 
We kennen je ook op een andere manier: toen je 50 werd, serveerde je ons een 
familiediner. Dat heb je jaren volgehouden. Je zogenaamde bondslaatjes werden alom 
geprezen. Een Michelinster had je ermee kunnen halen. Er werd aan Witte van der 
Laan 25 gegeten, goed ingenomen en gelachen. De grappen en grollen rolden over 
tafel. En er werd gezongen.  
Jawel, je hield van muziek, van jongs af. Toen je zogenaamd ‘bondwerker’ was, 
blonk je niet uit in het schoonmaken en bijhouden van het gebouw, maar zat je 
meestal in een stil hoekje te lezen of speelde je piano. Je grote handen, die wijd 
gespreid over de toetsen gingen, staan nog op mijn netvlies. En ik zie je nog in de 
ouderlijke huiskamer zitten, op zondagmiddag, de radio met het befaamde klassieke-
muziekprogramma aan. Jij zat intens te luisteren en sloeg daarbij als een Toscanini-in-
spé de maat.  
Je andere grote liefhebberij was de heilige koe en haar grotere broers en zussen. 
Kortgeleden heb ik je rijbewijzen nog onder ogen gehad: vrachtwagens, autobussen, 
bijna álles mocht je besturen. In militaire dienst ben je ermee begonnen. Als chauffeur 
had je een benijdenswaardige rijstijl. 



En denk eens terug aan de tijd dat je nog aan het Oostblok woonde. Als je broers en 
zus met hun kinderen ’s zondags bij vader Arie en moeder Truus op bezoek kwamen, 
ging jij je oomzeggertjes rinsepinsen, zeg maar: kietelen. Je was zelfs zó populair bij 
de oudste kleinkinderen, dat Desirée en Saskia eens gezegd zouden hebben: “Oom 
Kees, als u later oud bent, gaan we voor u zorgen.” 
 
Nu even heel wat anders, Kees: gevoelens kon je niet gemakkelijk onder woorden 
brengen. Ik zou in je hart willen kruipen om te voelen wat jou de laatste jaren 
bewogen heeft. Je laat ons immers met heel wat vraagtekens achter. Had je een 
angstig gemoed? Ik heb je als jongeman bijna elke zaterdag voor de biechtstoel zien 
zitten. Zouden meerdere Holtkampen dat hebben? Ik zat er tenslotte ook. En ik denk 
aan oom Piet, een rusteloze en nerveuze man, net als jij vrijgezel, waar je in het 
verleden vaak mee omging.  
Je hunkerde naar veiligheid. Koos je daarbij bewust voor regelmaat, alcohol en een 
potdicht huis? Of meende je geen keus te hebben? Het is gissen. 
  
Ik geef toe, dat we niet altijd aardig voor je zijn geweest. Misschien hebben we in het 
grijze verleden te veel met z’n allen op je zitten hakken. Ik steek de hand ook in eigen 
boezem: bij jouw manier van geloven heb ik wel eens kritische kanttekeningen 
geplaatst. Tegen anderen zei je, dat je daar zenuwachtig van werd. Dat spijt me 
oprecht. Maar Kees, zeg eens eerlijk: de laatste jaren hebben we toch het beste met je 
voor gehad?  
Kijk eens naar je broer Aad. Die heeft z’n nek uitgestoken en jouw verhuizing in gang 
gezet van de flat met de te vele trappen naar de aanleunwoning bij De Ark. Hij heeft 
zaken voor je geregeld die je eigenlijk zélf kon regelen, zoals abonnementen afzeggen 
en verhuisberichten versturen, maar je vond het wel gemakkelijk zo. Je hebt zelfs een 
keer op hem gefoeterd. Hij heeft het uiteindelijk allemaal geslikt, niet omdat je zo 
aardig was, maar omdat hij je hulpbehoevendheid scherp zag. 
 
Kees, de laatste twee maanden van je leven waren niet gemakkelijk: je moest elke dag 
iets inleveren en je werd steeds meer van anderen afhankelijk. Daar had je zichtbaar 
moeite mee, gewend als je was om je eigen boontjes te doppen. Realiteitszin kunnen 
we je niet ontzeggen. Daar prijzen we je om. Je hebt kort geleden, in de jouw bekende 
staccatostijl, tegen mij gezegd: “Ik ga dood en ik ga naar God”. Wat heerlijk, als je 
daar houvast aan hebt. 
 
Zaterdag 10 juli was een rampdag.  Ik trof je ’s morgens om 10.00 uur horizontaal aan 
op het vloerkleed tussen tafel en bank. Gevallen. Je lag daar vanaf 12.00 uur ’s 
nachts: de alarmbel had niet gewerkt. Er kwam iemand van de acute dienst, een van 
de vele loketjes in het circus Careyn. De alarminstallatie zou in orde gemaakt worden 
en er zou een verpleegster komen voor de nacht. Nee dus. Wél stonden er op een 
gegeven moment zeven hulpverleners met verschillende bevoegdheden en taken in je 
kamer. Enkelen waren met je in gesprek en schreven tegelijkertijd hun verslag, want 
alles moet tegenwoordig geverifieerd kunnen worden. Zorg, noemen we dat in 
Nederland.  
Versta me goed, Kees, dit gemopper is bedoeld in de richting van Careyn als 
organisatie, níet in de richting van de vele goedwillende mensen die jou geholpen 
hebben. Ik heb met eigen ogen gezien, dat zij hart voor hun werk hebben: met liefde 
heeft Marja je huis schoon gehouden en Marco jou gedoucht of zogenaamde 



onderbeurtjes gegeven. Ze hadden het zichtbaar te kwaad toen je op dinsdag 13 juli 
gehaald werd voor je laatste verblijfplaats, Hospice Delft. 
 
Ja, dat hospice: wat een opluchting! Voor jou én voor ons. Eindelijk eens een 
instelling waar mensen tijd en aandacht voor je hebben, waar je niet de zoveelste 
patiënt bent die even snel geholpen moet worden. Je hoefde er maar op het knopje te 
drukken en er verscheen iemand aan je bed. Alle nog mogelijke wensen werden 
vervuld. Je mocht er gewoon roken. De eerste dagen dééd je dat ook. Kees, ik vraag 
me wel eens af, hoeveel geld er in jouw leven in rook is opgegaan. 
 
Kort geleden vroeg een van de vrijwilligers in het hospice aan je: “Kees, heb je het 
naar je zin?” Je wat knorrige antwoord was “Ja”. Vervolgens vroeg ze: “Zou je terug 
willen naar huis?” “Nooit!” heb je toen gezegd. Voor ons was dat als een zalfje op de 
wond. 
 
Afgelopen maandag werd je plotseling angstig en onrustig. Was je bang voor het 
onvermijdelijke einde? Je wilde mensen bij je bed. Kees, die mensen om zich heen 
wil hebben, zou dat  een klein wonder zijn? We hebben toen geprobeerd constant bij 
je te zijn. De morfine bestreed de pijn en maakte je rustig. Je liet toe, dat je aangeraakt 
werd: een hand vasthouden, een aai over de bol of even wat wrijven. Heb je deze 
uitingen van genegenheid in je leven gemist? Is het erg gek, als ik zeg: was het maar 
meer rose geweest? Zou het niet anders verlopen zijn, als je een vriend als partner had 
gehad? Je hebt twaalf jaar lang een correspondentievriend in Geldermalsen gehad. 
Jullie hebben elkaar nooit ontmoet, ook niet wíllen ontmoeten, maar in de vele 
brieven heb je aan elkaar je binnenkant laten zien. 
 
Terug naar het hospice: de laatste nacht van je leven is rustig verlopen. Lia vertelde 
me, dat je niet geleden hebt. Er was geen zichtbare doodsstrijd. Gelukkig! Om 8.30 
uur afgelopen woensdag hebben ze jou als eerste een wasbeurt willen geven. Maar 
juist toén gleed je bootje weg naar die onmetelijke oceaan. Je hart hield op met tikken, 
maar je klok, met het vertrouwde Big-Bengeluid, sloeg op dat moment 9.00 uur. 
Kees, we kunnen je hart niet kunnen peilen. We hebben vaak de vraag op de lippen 
gehad en hebben die soms nog: “Is Kees wel gelukkig?” Toch leek je tevreden te zijn 
met het weinige dat je had: je huis, de tv, het eten, je borrel en de rokerij. Een enkele 
keer, vooral de laatste tijd, gaf je aan een tevreden mens te zijn. Daarom nemen we 
met een goed gevoel afscheid van je. 
Kees, vaarwel. 
 
Namens de familie, 
je broer Frans. 
 
     
 
 


