
Ada , hersentumor, bedrijfsovername
                          Opa,   

22 dec. ‘48
Lieve allemaal,

Jullie zijn ook al geen mensen die door  correspondentie danwel bezoek ’t familieverband 
een prettiger karakter  te geven, vandaar dat ik, nu mijn beslommeringen meer lucht 
hebben gekregen en mede ook het naderen der feestdagen, gaarne jelui even een brief 
schrijf.
Ik had het over beslommeringen en die zijn werkelijk niet gering, gezien Ada nu reeds 2 
maanden ligt wegens een aandoening in haar hersenen. Ze kan zich niets , niets, meer 
doen. Hulp harer familie was niet te krijgen en ook van haar mans zijde niet, waardoor ik  
voor de gehele huishoudelijke beslommeringen werd gesteld en de verzorging der zieke.
Zaken doen geraakte hierdoor in ’t gedrang en raakte ik er een paar maanden op achter. Nu 
is haar zuster Betsie – die ontslag heeft aangezegd en genomen als verpleegster in Zon en 
Schild hier en ben ik god zij weer van alles bevrijd. Gedurende deze periode had ik de 
huisvesting mirakels met slager en bureau en bracht dit voorlopig tot een goed einde.
Dan begonnen ernstige besprekingen met Key die de fabricage en smederij wil hebben en 
me in een dwangpositie wilde stellen wat hem trouwens tegenviel gezien ik hem zij:
Als ik moet hangen Key, dan niet aan de eerste de beste maar aan de laatste boom”en gaf ik
hem te verstaan dat, alhoewel ik ’t prettig zou vinden hij , in de zaak zou kwam, maar dat 
de ouwe (populaire bijnaam) hoek laat drijven en hij zijn vrijheid kan nemen om mij zo 
nodig te verlaten. Bij ’t opmaken van ’t contract laste ik  er ondermeer in dat hij mijn 
erfgenamen bij eventueel overlijden 12 jaar lang een uitkering moest geven  van Fl 1000,-- 
“Daar ben ik niet toe bereid”zei Key in de vergadering. “Dan breek ik de onderhandelingen
af”gaf ik ten antwoord en stond op.
Ïk geef je een kwartier, om hierover na te denken.”zei ik en doe je ’t niet dan kun je je 
begeerte naar mij welvarend bedrijf wel goeiendag zeggen.

Hij aanvaardde het ten slotte.
Nu echter, heden morgen wenste hij ’t aantal jaren te verminderen - dus  kwam hij op zijn 
bereidheid  zijn terug. Ik kan dat niet doen, 12 jaar en ik doe ’t niet” zei Key “dan doe je ’t 
niet”
“je hebt het bedrijf toch al voordelig en je moet heus niet gaan denken dat ik  het zonder 
jou niet red. En nog liever verarm ik, dan jou alles te geven en ik van de eersten dag af aan 
wroeging voel  mijn kinderen te hebben te kort gedaan.
“Nee Key, je hebt je in mij vergist en ik neem ’t je kwalijk dat jij van die gedachte uitgaat 
als  jij er komt. Je hebt gedacht mij klem te kunnen stellen en dat valt jou lelijk tegen. Ik 
heb voor hetere vuren gestaan jong toen ik nog  jonger was en nu ik bijna 63 jaar ben 
verheug ik me er in  dat ‘de ouwe’ nog  ’t nieuwe van doen heeft.
Zo staan dus hiermede de zaken.

Vroeger had ik ‘knappe’   vrouwen koppen.         
En nu sta ik er alleen, geheel solitair mij erdoor te slaan en ik doe ’t met gemak. Key hete kop en 
ik onberoerd.
Ik gun hem, zeer zeker de zaak, maar gezien die ‘dooie smederij’(Keys woorden) geen antwoord 
is en we Beuwatjes moeten maken om er te boven te komen , ik heb hem  de balans voor zijn ogen



gedraaid van de laatste 10 maanden waarin hij  van ’t cijfer voor mij wel achterover moest slaan. 
Maar ondanks dat Key kamt de zaak af die hij mij op vuile wijze trachtte te ontnemen.
De feestdagen naderen en ik heb al enige weken geleden een bout voor jullie ook besteld. Zal ik 
ze brengen of kom je ze halen? Reiskosten worden dan door de Smid ‘de ouwe’ vergoed.

Hartelijke groeten
Je Pap

Is ’t met Maarten ook goed?

Ada overlijdt en het kleine meisje Elly blijft achter bij Pieter. Ook het meisje is gestorven maar 
hoe? waar?







de magere brug  “mijn” brug. 

Na de oorlog was er een volksrestaurantje : de vette hap bij de magere brug
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