
Oktober 1946 ….een stapje

Ook Wim had kennelijk het idee dat vader Pieter zijn dochter wel wat ruimer had mogen bedelen en
een brief op poten naar zijn schoonvader geschreven
Blijkbaar met een verzoek om geldelijke middelen.
De aanhef was meteen heel verkeerd gevallen. Pieter Waterdrinker kreeg een brief waarin hij niet 
als vader of schoonvader werd betiteld , maar als Geachte heer waterdrinker. Dat stuitte hem tegen 
de borst, hij voelde zich beledigd. 

uit een lange brief, 

Utrecht 31 Oct. ‘46 Lieve Lily,

Geleerd hebbende door wat mij met jou is overkomen heb ik Bert zwart op wit laten zien dat 
ik z’n moeder prompt iedere maand uitkeerde en hem gezegd wat ik alzo meer voor hem deed
waartoe ik niet verplicht was. “dat heeft moeder me nooit verteld”Hij sliep onder vodden en 
ik heb hem 2 dekens meegegeven, waarvan 1 de moeder nam. ’t Kind is ’t , die ’t leed heeft . 
Vanuit Amsterdam komen verwijten over slecht vaderschap op een manier dat Pieter de moed 
laat varen om zich daartegen te verdedigen 
Aanvankelijk was ik ermee begonnen, maar ik vernietigde de brief toen t in mij opwelde van: 
Wat voor den donder, moet ik me altijd tegen lui verdedigen. Nu ook al tegen jullie, jouw man
die ik genegen was en die ’t is me onverklaarbaar een slecht mens niet van een goede weet te 
onderscheiden?
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O zeker ik heb ook m’n fouten. We zijn allen producten der natuur maar dat wil nog niet 
zeggen dat ik blind ben voor de dingen die je aandacht dienen te hebben en ook dat ik die niet 
zou voelen, niet zou naleven, ze niet met vreugde vervullen.

O, ik weet wel dat ik weinig school heb gehad, alleen lager onderwijs meer niet, ook geen 
avondschool maar dat ik moet opletten nadenken om geen fouten te schrijven de stelwijze 
sluit ik niet uit- ook dat wil niet zeggen dat ik je man een beter mens acht dan ik het zij in de 
maatschappij danwel voor z’n gezin. Ik vind je man z’n mening arm, zeer armelijk waar hij 
denkt dat ik in m’n gedachten niet in de zijne zou kunnen komen. Hieruit blijkt des te meer 
dat hij de geachte heer Waterdrinker zelfs bij benadering niet kent niet weet wat er in hem 
leeft.
En nu kom ik vanzelf aan mijn punt van uitgang waarin ik de juiste bewoording niet wist te 
vinden, welke je brieven bij mij wegdroegen. Nu heb ik t dus weten te achterhalen. Jij bent 
getrouwd. Van je beiden krijg ik een brief. Je schrijft bij de opening “lieve Paps”  

Je man: Geachte Heer Waterdrinker” 
En al word ik 100 jaar, ik kan de gedachten niet van mij afzetten dat dit voor mij een 
belediging van de eerste rang betekent

Ik ben noch voogd, noch toeziend voogd en ik keer voor Bert f 45,- per maand uit en krijgt hij
nu eens een costuum dan weer een wollen door Ada gebreide trui , sokken, schoenen en nu 
weer een nieuwe jas, maar Leiden denkt dat ik nu maar reeds, omdat hij een goed verstand 
heeft- een som geld voor hem zou moeten vastleggen. Ook zouden ze – omdat zijn opvoeding 
bij hun, en hun stand een geheel andere, kostbaardere is, dan de mijne, nauwkeurig opgeven, 
welke alle kosten aan hem werden besteed.
Laat ik eerlijk zijn, door je te zeggen dat me onze verhouding verdriet doet maar dat ik nog 
liever je beiden nooit meer zie dan dat ik word miskend. 

 Toch wordt de toon oktober 1946 wat positiever na de  geboorte van Maarten en Elly:

Je weet maar al te goed  dat 
Ada gezien het reeds door mij 
aangehaalde, meer dan dubbel 
en dwars je achting verdient, 
voor ’t volle pond. Een arm, 
doodarm eerlijk, trouw meisje, 

met een hart van goud met liefde en zorg voor mij en andere, die zal je gezien haar 
rondborstigheid  je nog voor geen penny beduvelen. Een karakter Fijn is dat hè, als bij mij het
geld voor het grijpen ligt
Jij mag d’r niet? Schrijf je. Ik hoop en ik wens  da dat jij en Bertje zo ’n karakter in ge  draagt.
Pas op Lily, pas op pas op je onkunde van je vaders innerlijk dat deze regels over Ada niet 
geschreven zijn door ziekelijke vader die dweepziekte heeft.
Schudt alle vuile begrip van je af maar denk na zou Jan Moedwil zeggen Ga met je zelf te 
rade en peil je zelve eens of gij geen fout in ge draagt die nodige verbeteringen behoeven. 
Bertje is groter geworden en hij is een aardige jongen reeds geworden. Hij verandert nog 
steeds ten goede. Hij komt dikwijls bij ons.
Het verheugt me dat Maarten goed ter wereld is gebracht en het is jullie beider geluk niet 
weinig zal verhogen.
De peuter is nu dus 4 maanden en als ie nou zes maanden is, dan zal ge eens wat anders  zien, 
dan lach je je beiden een beroerte, dat gekruip over de grond hoe langer hoe harder. 
Schuinkruipen, geintjes maken allerlei kleine kunstjes willen nadoen. Dat spartelen, dat 
trappelen, die zonnige lach, dat keeltje gieren van vrolijkheid, dan is ’t een weelde zo’n bezit.



Maar houd ‘m schoon, let op met tandjes krijgen, want dan hebben ze ’t slecht en dat gaat 
dikwijls gepaard met verkoudheid, slecht willen eten. Dat is soms een pijnlijke geschiedenis 
als ze 9 à 10 maanden zijn. Ze slapen onrustig. Men denkt dan al gauw, wat is Maarten lastig, 
maar Maarten verdient dan geen slagen straf maar juiste verstrooiing. Laat hem op een grote 
wortel bijten en kalktabletten innemen want dat bevordert heel erg het doorkomen van de 
tandjes. Dat is niet om het te vergeten maar om het te doen.
Je tekent er ook nog bij. Nou dat is niet mis want zo’n baby vraagt nogal wat tijd en wat 
daarbij komt.
Hier is alles wel. Alle 3 zijn we kerngezond en Elly is een knap dingetje met oogjes zo blauw. 
Tintelen van helderheid en schranderheid zou de dokter zeggen. Ik lach me rot om haar 
gierende guitigheden pret als ze op m’n nekpaardje rijdt Dan jongleert ze alsof ze op een 
circusros zit. Toen Piet en Diet en Corry bij ons waren, zei Diet Nou mense, je zou toch krek 
zegge, dat ’t Liefje is die daar kruipt, zo’n mooi kindje

Deze brief heeft geen datum, maar hij moet eind oktober geschreven zijn:

Je verjaardag, ik kom er rond voor uit, ik 
hoorde ’t van Diet, toen ik in Zaandam was, 
dat je daags te voren jarig geweest was. Ik 
was het niet opzettelijk vergeten, maar had 
ze door de slechte verhouding geen aandacht
meer hieraan geschonken.
Je interesseert je zie ik dus wel om mij maar 
niet voor Ada omdat ze probeerde je opzij te
duwen.
Ik heb daar veel op te zeggen, niet omdat ik 
alles beter weet dan jij. Lily, jij hebt een 
goed verstand maar aan een allesomvattende
ruime zienswijze ontbreekt je nog wel het 
een en ander. 

Wat er daarna allemaal is voorgevallen is me niet helemaal duidelijk maar de verhouding 
tussen mijn opa Piet Waterdrinker en zijn schoonzoon Wim was niet best getuige de  
brieven.
Als schoonvader voelde hij zich diep gekwetst, hij was trots en had principes.

Mijn bedrijf loopt. Gebrek aan materiaal, maar veel reparaties en handen vol werk.  De 
import op Frankrijk en Engeland is nog van geen betekenis. Ik heb handen vol werk aan 
administratie.
Dus heb ik jouw hele brief beantwoord en heb ik niet hatelijk willen zijn, maar heb  ik gezegd 
wat ik niet verzwijgen wilde.
Als ik????? Dan goed en anders maar niks. En als ik nu Wim z’n brief nog es even doorlees 
dan heb ik daarop slechts te antwoorden dat  men mij niet  hoeft te determineren om mij te 
kennen en te begrijpen en dat t  al een rare kwast mag zijn als ik iemand niet begrijp.
Ik wens je 3en t beste
En de hartelijke groeten van ons 3en

Je Pap en Ada en Elsje



26 Maart ‘47
Blijkbaar heeft Pieter eindelijk zijn dochter en kleinzoon opgezocht en is de sfeer een beetje beter. 
Maar schoonzoon Wim blijft buitengewoon afstandelijk en dat is een obstakel. De deur wordt 
bepaald niet plat gelopen. De economie zit nog niet mee. Mensen zijn arm.

Beste Lily,

Een boek had ik niet te lezen en om ’s avonds nog wat kantoorwerk te doen daar had ik geen 
lust toe. Waarom ik dacht laat ik je brief maar eens beantwoorden. Ik ben de laatste tijd nogal 
dikwijls in jouw stad en ’t gebeurt wel , dat ik met een last ijzer op m’n schouders door 
Amsterdam loop dat ik daar heb weten te kopen.
Ja dat is wat, dat  er vrijwel geen ijzer te koop is. En wil, je niet met verlies werken- want dat 
gebeurt - dan moet je gestaag erop uit om ’t materiaal te zoeken. En ’t is een hele toer om wat 
op te duikelen. 

‘Zakenleven is een hopeloze boel in vele industrieën,‘t zij groot ’t zij klein Ik werk nog steeds
met Key een knecht. Die knecht moet over 14 dagen in militaire dienst. Dan heb ik er nog 1, 
Key. Ja, als je geen materiaal hebt dan heb je ook geen knechts nodig.  Hij is geen goedkope 
knecht; loon 64,50 gld per week. En de vele sociale lasten die 25%  bedragen, dan blijft er 
voor mij weinig over. Dit als Key straks alleen moet werken. Met meerder knechts en meer 
materiaal gaat dat veel beter.  Ja de smederij?
Transportwagens heeft me de laatste weken wel zorgen gegeven. Met m’n handel weet ik ’t 
dan ook nog tot een goed geheel te brengen. M’n eerste importzending uit Frankrijk hoop ik 
ergens de volgende maand te ontvangen. ’t Is dus zo, dat, als ’t jaar om is je er geen cent beter
van bent geworden met al je werken. Ik voorzie, gezien reeds vele vroeger goede zaken, 
moeite hebben om hun leveranciers  te betalen dat er een grote verarming ons land zal treffen.
Je weet niet meer waarom je werkt en het schept je geen vreugde.

Men wil wel anders 
maar de druk van alle 
zijden doen je inzien 
dat we met z’n allen 
in de nesten zitten. ’t 
Komt zo echt tot 
uitdrukking dat ons 
land grondig aan de 
grond zit. ’t Is wel erg
maar ’t mocht wel een
heel uitzonderlijk 
iemand zijn die er 
kans toe zou zien ons 
land uit de nood te 
helpen.

Ik zelf in al mijn 
kleinheid en 

onbetekenendheid heb daar wel eens dieper over nagedacht, wat daaraan te doen zou zijn. Zo 
heeft men in de oorlog ook gedacht: Op welke manier zou de oorlog te overwinnen zijn. En 
nu is ’t dus: hoe te voorkomen  dat wij nog dieper in de put komen? Want vooruit gaan we 
toch eigenlijk niet. 



Economisch staan we op een hellend vlak. Tobben mag men nu met kracht niet doen Dat doe 
ik ook niet, maar door scherp te zien, op te nemen, samen te vatten dan zeg je: hoeveel jaren 
moet t wel niet duren dat we van die druk bevrijd zijn.
Sober moeten we leven wil de honger je niet aangrijpen want het alles is duur. We kunnen 
niet als de huidige regering met guldens omspringen alsof ’t centen zijn. 

Niet te verwonderen is het daarom dat het volk hoe langer hoe meer corrupt wordt. En met 
alles. Men heeft er zelfs  niet zo’n geheim voor als dat voorheen het geval was. omdat ’t in t 
groot gaat. In de massa. Een ieder, of liever het overgrote deel van het volk koestert geen 
vrees meer voor de wetten althans lang niet in die mate als voor ’40. Ze hebben groter vrees 
gekend. 

Nu het een zo hopeloze teleurstelling is net het herstel van het economisch leven gaat t met  
gang bergaf en gaat men van ’t standpunt uit: Laat komen wat komt. Dergelijke standpunten 
heb ik vroeger na de oorlog ’14-’18 zo erg in Duitsland waargenomen. In de grootste nood 
leefde ik het geluk in de klank van de holle vaten Als vreemdeling kan je dat zo waarnemen 
en begrijpen. De mens is dan een heel ander wezen; hij weet dat hij er is maar leeft als het 
ware in een toestand van bedremmeling zoals iemand die , alhoewel niet bewusteloos, van de 
verdrinkingsdood is gered.

Och ik zou zo door kunnen gaan maar ik zou vervelend worden. En daarom, ik loop elke 
morgen, voordat ik aan ’t werken ga even een parkje om, om onder het roken van een pijp 
tabak mijn taak op te nemen.
Thuis heb ik t niet ongezellig en Ada is altijd ijverig, helder en schoon en zorgzaam. Elly is 
een erg lief kindje. Ik hou erg veel van dat kind. Als ’t op m’ n schouder zit dan jubelt ze en 
ze slaat met haar beentjes en hupt met d’r gatje of ze aan t ruitertje spelen is. Ja dat is haar 
grootste hobby..
We zijn gelukkig gezond. 

Zo heb ik dan het een en ander verteld wat t hier is. En 
ik vervolg dan nog even dat t me prettig aandoet dat ‘t je
3-en ‘t ook goed maakt.
Ik denk vanzelfsprekend aan jullie en het heeft altijd 
m’n aandacht  hoe jullie je erdoorheen slaat.,
Dat ik niet aan kom lopen als ik in Amsterdam ben zal 
ik je verduidelijken.
Een ouder vindt het heerlijk als hij hij in een andere stad
is waar een kind van hem woont , bij z’n kind aan te 
lopen. Die loop daarheen is al iets heerlijks voor hem en
als hij dan binnen is en de begroeting heeft plaats dan 
geniet hij eerst echt. Ik geloof dat er niets zo mooi is 
voor een ouder als z’n kind bezoeken
Dat is wat je niet onder woorden kunt brengen, dat 
begrijpt een goed normaal mens die ook kinderen 
getouwd heeft.
Dit is nou werkelijk iets aparts 
Dat is als het ware een oud Hollands beleven. Dat heeft 
iets van, laat ik zeggen genoeglijks. ’n Kind wil het de 
ouder ook gezellig maken en die voelt zich bij zo’n 
bezoek overblijft.

 

de Westertoren 1945, er bestaat een 
betere afbeelding



Zo wil dat bij mij voorkomen en zo voel ik die dat geluk deelachtig wordt gemaakt.
Als jou man me ontvangt en aanspreekt met meneer ----------
Laat t mij nog anders zeggen als hij mij onmogelijk is in waarachtigheid niet anders kan 
noemen anders nog, als hij me vader zou noemen ter wille van jou Lily, ik blijf veel liever 
weg want dan ben ik t liefste maar zo gauw mogelijk weg om niet meer terug te komen.

Dat ontwijken van ‘vader’ dat is niet vol te houden in de conversatie en doet men dat wel dan 
voelt zo’n ouder zich - laat ik daar t goede woord voor zoeken, want ’t is veel erger dan 
woorden kunnen uitdrukken.
Ik neem het Wim niet kwalijk. Welnee , als hij t niet kan, nou dan is dat een kwestie van dat 
ik hem onverschillig ben, niets voor me voelt, niet in mij leeft. Laat ‘m koud. Hoe zal ik hem 
dat kwalijk nemen?
Hij vindt mij nu eenmaal niet anders als een man die de achting van zijn kind laat staan zelfs 
van z'n aangetrouwd kind niet waard is. Ik zou als ik van hetzelfde gevoelen was als hij een 
ernstige ware gronden daarvoor aan den lijve had gevoeld of van betrouwbare zijde had 
vernomen óók niet anders kunnen.
Het is wel jammer dat het zo is maar wat is daar nou aan te veranderen?
Ik sta in een kwaad geweten bij Wim en dat is er maar niet een twee drie uit.
Zonder oude koeien uit de sloot te halen wil ik en kan ik niet anders verklaren, dat ik in mijn 
liefde voor jou nooit te kort geschoten ben. Ik heb me nog altijd zelf voor mijn kinderen en 
mijn twee vrouwen veel ontzegd. Dat weet ik omdat t niet opzettelijk werd gedaan maar dat t 
mijn aard is en de drang steeds voelde opkomen. 
Zonder mezelf te overschatten, ik weet heel goed dat ik meer liefde heb verdiend als me 
toebedeeld werd.
Maar de wereld is wreed en daar wordt men van lieverlee tegen gehard.

Dus t is zo dat ik door Wim Vader wil worden genoemd niet om t woord zelf maar dat komt 
uit t hart. Dat hij daar zelf behagen in schept, mij vader te noemen.., aan te spreken.

Is dat niet mogelijk dan geeft t mij slechts verdriet als ik bij jullie ben. En ik heb al verdriet 
genoeg gehad en wil er niet nog meer bij opzoeken.

Dus zoo is het met je koppige vader gesteld. Dat is t dus, dat ik er van af zag en…. De brug 
niet kon nemen.
Zolang Wim geen andere tekening van mij weet te maken zal er geen kunstenaar zo groot zijn
genoegen te nemen met zijn inslag. In een dergelijke sfeer- t moet jullie wel begrijpelijk 
voorkomen kan ik me met de beste wil van de wereld me niet thuis gevoelen.
En ik herhaal het, er is voor een vader niets, helemaal niets aan Vader  te worden genoemd? 
En ermee te worden aangesproken als ’t slechts gaat om de beleefdheidsvorm. 
Voorwaar dan is t beter geen bezoek af te leggen als de liefde er niet is.

Ja ik heb direct al gezien, dat  Maarten een lief natuurtje heeft. Z’n oogjes kijken zo rustig 
levendig rond. Je kunt je gelukkig hechten aan zo’n gezond kindje. 
Nee, wij zijn in tegenstelling tot jullie niet ziek geweest. 
Dat Wim gevallen is is dan blijkbaar ongelukkig aangekomen en zal hem dan met werk wel 
hinderlijk zijn. 

Verwarming hebben we gehad al is het dan wel bij het kantje af geweest dat we ons konden 
verwarmen met de rommel die we in de kachel stoppen waarbij dan nog de peterolie 



vergasser aan hadden  Dat gesjouw met water is wel heel erg. Gelukkig zijn we daar vrij van 
gebleven. 

Elly is 28 november ’46 geboren heeft 6 tandjes krullenkopje, blond, blauwe kijkers snapt 
alles al gauw, eet best en heeft een mooi gevormd lichaampje. Zacht natuurtje en net lastig. Ze
is vrijwel al schoon en zegt altijd ”bah bah”  als ze wat moet doen. 
Ja dat asbakje, Kramers woordenboek, schilderstukje. kleding heb ik niet van je hier.
Ik- en ik vervolg in je brief- heb je deez niet geschreven om te blijven zeuren, over geslagen 
wonden, ik heb slechts willen uiting geven wat “dat iets “was en dat jullie als mensen met 
begrip en verstand en ontwikkeling zult  weten te begrijpen.

Nu besluit ik deze , want ik wil gaan slapen.
Ik wens jelui 3en alle goeds toe en zal gaan horen of je dat ‘’iets’ nu ook hebt kunnen 
‘begrijpen’. 

Met hartelijke groeten
je Paps

 1947?

Lieve Lily, Wim en Maarten,

Je brief wou ik nog even beantwoorden omdat ik nog niet weet wanneer ik in Amsterdam kom
en die formulieren van de bank moeten terug. Indertijd heb ik dat zo gedaan, omdat ik nog 
niet gescheiden was en Gré dus nog altijd m’n vrouw bleef. Was me nu wat overkomen dan 
kon zij de lakens uitdelen en bezit nemen van al m’n bescheiden.
Dit voorkwam ik nu doordat ik jou toegang tot m’n safe verleende.
Dit laat ik nu ook zo. Gesteld dat ik plotseling sterf of iets anders bvb ingesloten word,  je 
kunt nooit weten in deze onmogelijke wereld- dan voorkom ik alle soesa  door jou ook 
toegang tot mijn safe te geven 
Je hebt hiervoor een sleutel en geen enkele autoriteit die t je kan beletten over mijn zaken te 
beschikken in gevallen van nood.
Ik vond het bepaald een goed inzicht dat jij kunt zeggen (gezien Gré  of wie dan ook) : alles 
wat mijn vader aangaat heb ik eerst in handen. Bedrogen kun je dus nooit worden en ook heb 
je geen enkele moeite te doen om – als eenmaal die tijd komt dat ik er niet  meer ben- bezit te 
nemen van de safe bescheiden. Je blijft de baas en dat is mijn oogmerk. De vorige week , nou 
’t scheelde geen haartje of ik was door ’n bezopen chauffeur doodgereden. Op het allerlaatste 
moment , een deel van een seconde slecht wist ik ’t te ontfietsen en ik ontkwam aan een totale
verplettering. Ik was hevig geschrokken toen ’t voorbij was. Hoewel ik naar de politie toog: 
Gebrek aan getuigen , deden m niks.
In plaats nu dat allerlei autoriteiten over alles hebben te bedisselen , in rekening te brengen en 
allerlei ergernissen te voorkomen voor jou, is ’t zo gek nog niet dat de dochter Lily, de 1ste 
persoon is en niet de autoriteit.
Ik ga er dus van uit dat jij niemand iets zal behoeven te vragen en niemand anders behoeft af 
te wachten. Zelf ’t heft in handen te hebben dat wil ik je bereiden.
Zo is ‘t
En nu ga ik weer aan t werk, want ik heb overvloed aan werk.
Ik ben blij dat jelui ’t ook druk hebben, als er maar wat in ’t laatje komt
Alles is hier wel. Alleen zouden we jelui wel eens hier graag zien.
Is Maarten nu al “Schoon”?
Nou ’t beste en als ik weer in A’dam kom dan zie je me wel weer

Hartelijke groeten
Je Pap



toenadering 1948

Op zeker moment beginnen de brieven weer wat vrolijker toon aan te nemen gelukkig:
    En wie was Nelis?

   27 febr. ‘48
Kijk , zei Nelis, die bezig 
was een driepotig 
Hindeloper tafeltje weer in 
goed fatsoen te brengen. 
Kijk zo is ’t wel goed hè? 
Meneer Waterdrinker?!
Opa”die de laatste 30 
pagina’s van  ‘Die van ons’ 
van Willy Corsary weg 
bladerde omdat ’t m begon 
te vervelen borg ’t boek 
weg, stak opnieuw z’n pijp 
op en ging in de 
tussenkamer , waar Nelis 
had geroepen , z’n werk 

bekijken. Zo langzamerhand komen er meer meubeltjes in huis.

Lieve kinderen,
Je brief op m’n jaardag heb ik ontvangen waarvoor mijn dank.
Ik heb ’t druk, ja heel druk sinds het ouwe jaar. De zaak barst van ’t werk. Ik moet nog 
werken als de bliksem op ’t kantoor om alles zonder schade te besloffen. Ik begin zo tegen 
half 10 en eindig als ‘de waarheid’  in de bus ligt. Dat is zo tegen 4.30uur ‘s Avonds lees ik , 
lezen.
Zo nu en dan zoek ik ’t vriendinnetje op. 
Ook gisteren avond was ik bij haar. Zonder ’t vrouwtje dan was ’t mij afgelopen. Morgen ga 
ik met ‘r úit’. Doordat ik zoveel kantoorwerk heb, ben ik sinds ‘heugelijke tijden niet meer in 
Amsterdam geweest. Eerstdaags kun je me echter  weer verwachten. Ik doe Amsterdam 
daarom steeds telefonisch af, ’t kost me te veel tijd. Ik heb je brief bewaard maar weet op t 
moment niet waar ze gebleven is. Hoe  maakt Maarten het, en jullie beiden?
Ik zal wel blij wezen als ik er weer eens uitstap. Al dat gewerk. Zeker het brengt wat in t 
laatje.
Ik heb het zo echt gezellig thuis. Heel best. We zitten warm met deze kou. Hebben nog enige 
mudden kolen  uit de smederij gehaald en we stoken beide kamers. Dat is gezellig en  ’t hele 
huis is warm. Vergroting van ’t gezin is gelukkig nog niet te verwachten.
Gré die raakt aardig op dreef die heeft er nu met Bertje mee al 5.
De vorige week kreeg ze een tweeling, 10 ponders, allebei jongens..

Elly schiet al zo aardig op. Ze zingt al zo lekker met me mee, voor ’t kippenhok en de twee 
kindertjes en de kikkers met kwak kwak kwak niet te vergeten.
Als het niet zo koud meer is dan kom je nog maar weer es. Voor logé’s heb ik ook al ruimte. 
Je komt maar wanneer je wilt, koud of niet koud. De jongens vermaken zich wel.
Zitten jullie nog ’n beetje of beter in ‘werk?
Gaat ’t met de verdiensten?
Hoe gaat ’t met Wims vader? Goed?
Ja het wordt tijd dat ik weer kom.



Gisteravond toen ik bij ’t meisje vandaan kwam, zag ik nog een uitbraak in  ’t Willem 
Arntzhuis.  Een krankzinnige zag ik in de Lange  Nieuwstraat een raam intrappen, stak z’n 
poot erdoor en weg was ie. Als de bliksem.
 ’n Wielrijder die ik erop attent maakte durfde ‘m niet te volgen en ik kon ‘m biet belopen. 
Toen heb ik ’t direct aangegeven. Ze hebben ‘m echter nog niet. Ik ben goed gezond, dat 
is te verklaren trouwens! Nou ga ik slapen!
Welterusten.

Je Paps

Het leven wordt beter, de economie trekt aan.
Pieter waterdrinker is al 63 en prakkezeert over hoe hij zijn bedrijf op een goede manier van de 
hand kan doen. Hij is teleurgesteld in meneer Key die hij veel kansen heeft gegeven en nu het 
bedrijf op een koopje wil overnemen:

8 Maart ‘48
Lieve Jullie Allemaal!

‘k Kom juist uit den Haag. Rijksbureau.
’Ik moest ook nog naar Scheveningen, ook ’n Rijksbureau. Was nog even aan het frisse strand. 
Zware mist aan zee,wat kok en andere meeuwen, schelpen en grauw water. Breed nu was t strand.
‘k Was betrekkelijk gauw klaar, met m’n invoervergunningen op Engeland en ben nu al weer thuis.
Daar lag je briefkaart Wel donder en bliksem. Ik heb ’t druk Lily. Ik heb veel werk en ook zo veel 
werk op de Smederij. 4 knecht heb ik nu en ik wil er 1 bijnemen.
’t Loopt , ’t loopt lekker.
Ik kom nergens, nou nergens, dat zou ik liegen, maar ik zit ’s avonds laat meestentijds thuis.
Gezellig, zeker gezellig. ’s Avonds ben ik moe van ’t hier en daar naartoe in de smederij, in de stad 
op t kantoor. En dan lig ik ’s avonds languit in m’n Crapeaud, met n fijne sigaar, krant en een goed
boek. Rusten Ada schenkt koffie. Elly heb ik m’n avondliedjes op m’n knie gezongen en ligt in bed.
Op mijn kamer ‘s morgens even “kroele opa”
Nou en de radio spreekt. Nelis is aan een theemeubel bezig, een nieuw dressoir, alles speelt ie klaar
met een groot broodmes, kkm, kkm en weer is er een hap uit  een lak.
Ada breit Ada is in haar schik dat ze bij mij woont. Zonder ik, houdt Ada ’t blijkbaar niet uit.
Verhuizen wilden ze, moeten ze, ja, maar als ik mee ging. ’t Kindertjes krijgen wil niet, helemaal 
zelfs niet. En ze willen ze zo graag hebben.

Ik ben door en door gezond, heb trek en leef aangenaam.

circus Althof in Amsterdam
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