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Drs. Theodorus Cornelius 
Louis Kok (1906) was actu-
aris (verzekeringswiskun-

dige). Vakboeken die hij schreef 
droegen titels als De levensver-
zekering in het raam van de suc-
cessiewet 1956. Maar op de eerste 
plaats was Kok een gepassioneerd 
schaker uit de tijd van Max Euwe, 
de enige Nederlandse wereldkam-
pioen (1935). Een sterke schaker 
ook, die bijvoorbeeld in 1968 nog 
van de latere Nederlandse top-
grootmeester Jan Timman won, 
maar die vooral bekendheid ge-
noot om zijn eindspelstudies. Hij 
schreef er vele boeken over, die 
in de nationale en internationale 
schaakwereld beroemd waren.

Van 1990 tot 1993 werkte ik als psy-
choloog in het Haagse verpleeghuis 
De Schildershoek. Schaken is ook 
mijn passie, al ben ik niet meer dan 
een redelijk sterke clubschaker. In het 

voorjaar van 1992 kreeg ik het zorgdos-
sier onder ogen van een nieuwe pati-
ent die na een heupfractuur op onze 
dagbehandeling kwam revalideren. Ik 
las zijn naam: Th. C. L. Kok. ‘Zou het?’ 
dacht ik. Ik liep naar de ruimte waar 
de dagbehandeling zich bevond. En ja 
hoor, daar zat een broodmagere man 
in driedelig donker kostuum geconcen-
treerd achter een schaakbord.
Gedurende meer dan vijf maanden 
heb ik drie dagen per week in mijn 
pauze met hem geschaakt. Dat deed 
hem onnoemelijk veel plezier, want 
schaken was het liefste wat hij deed. 
En al had hij cognitief een jasje uitge-
daan en speelde hij niet meer zo sterk 
als voorheen, in het eindspel bleef hij 
onklopbaar.
Veel met elkaar gesproken hebben we 
niet. Hij wilde schaken. Daarbij was hij 
wel op en top een heer. Zodra hij mij 
gewaar werd, zittend achter zijn schaak-
bord in driedelig pak, stond hij moei-
zaam op om mij de hand te reiken. ‘Fijn 

dat u er bent,’ zei hij dan. Als ik na drie 
kwartier schaken afscheid nam, stond 
hij opnieuw op om me de hand te schud-
den en vroeg: ‘Wanneer komt u weer?’
In de oorlog had hij een nieuw boek 
met eindspelstudies geschreven dat 
wegens papierschaarste echter niet 
kon worden uitgegeven. Het manus-
cript werd pas in 1990 teruggevonden, 
in de collectie van een verzamelaar. 
In het voorjaar van 1992 verscheen 
het alsnog bij een Duitse uitgeverij. 
Bij onze laatste ontmoeting nam hij 
een fraai gebonden exemplaar voor 
me mee. Hij had het voorzien van een 
handgeschreven opdracht: ‘Aan F. 
Hoogeveen; in memoriam aan onze 
schaakpartijen in De Schildershoek’. 
Die opdracht had hij gedateerd op 26-
8-1972. De voormalig verzekeringswis-
kundige vergiste zich twintig jaar. Maar 
hij won de laatste schaakpartij.   ♦
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