
1956 Judith 
En toen werd ik geboren: Judith. 
Vanwaar die naam? Nee, we waren niet 
joods hoewel mijn vader met de naam Simon
en zijn priemende donkere ogen en 
lichtgekromde neus daar in de oorlog  wel 
eens van verdacht werd. 

  

Nee, ik was genoemd naar schilderes Judith Leyster die lange tijd in de schaduw stond van Frans 
Hals..Judith Leyster leefde van 1609 tot 1660 in Haarlem en was de eerste vrouw die werd benoemd
tot meesterschilder. Al op haar 18e al bekend om haar goede schilderijen, als ‘kloecke 
schilderes’onder haar eigen naam. 

Siem kon zijn studie voortzetten terwijl zijn
vrouw zorgde voor de huishouding en het
gezinsinkomen aangevuld met
kinderalimentatie voor Maarten. Ik meen me
het uitzicht aan de Amstel te kunnen
herinneren maar dat is uiterst twijfelachtig
want we verhuisden al snel.

Toen  mijn vader, Siem,  zijn studie afgerond
had vond hij een baan bij de Herstelbank in Den
Haag en in 1957 werd er verhuisd naar een
ruime etage in Den Haag.  De financiële armslag
werd groter en er was zelfs geld voor een
werkster hulp in de huishouding). Zonder deze
had Liefje niet kunnen werken. Het moet toch
enige tijd een vrolijke  leven zijn geweest. Maar
het duurde niet zo heel erg lang Misschien was
het samengestelde gezin een obstakel, misschien het leeftijdsverschil, het karakter.. wie zal het 
zeggen?



1957
Naarden , 17 februari ‘57

Lieve Luidjes –allemaal

Laat ik je eerst feliciteren met je
verjaardag Lyli en ook je man 
Maarten en de baby.
Ik ben er wel heel laat mee maar
heus waar ’t is doordat ik vele 
dagen achtereen  alleen maar 
wist dat ’t maandag, dinsdag 
enz. was en niet hoe ver we in 
februari waren, gisteravond 

voor het eerst weer op de kalender  keek,  hoe diep  we in februari zaten ik zag dat ’t de 16de was.

Mensen lief , wat een besonjes geeft dat  als je weer veranderen moet. En dat ik na er 
vanaf 1916 in Utrecht te hebben gewoond in de vestingstad Naarden beland ben. Dat- 
is- me- een ….. wat zeg ik ? Zó uit ’t drukke,  rumoerige en emoties belevende Utrecht 
naar een vesting (cel als ’t ware) met dit verschil  dat er een kruk is in de deur en aan de 
binnenkant waardoor je natuurlijk te allen tijde door de poorten kunt gaan.
Ik zit er? Nee, ik rammelde er heen en ook terug en ben intussen al een keer of 5 in 8 
dagen in Utrecht geweest voor allerlei….kleinigheden die natuurlijk zeer dringend 
moesten worden afgedaan. (Zo maakte ik me zelf wijs) ’t Is me vreemd ontzettend 
vreemd nog. Maar, zo overlegde ik met mezelf, - ik ben toch een oude bejaarde man. ’t 
Staat toch  altijd  in de krant  als er een man of vrouw van 60 jaar wordt overreden: op 
de Weteringschans werd een bejaarde man van 60  jaar door op onvoorzichtige wijze de 
rijweg over te steken….. of een oude vrouw van ca. 60 jaar werd door een bromfiets 
gegrepen met ’t gevolg.
Dan, omdat je  dat zoveel leest en ik ook over me zelf weet dat ik 71 ben, ik minstens 
val onder de ‘al zeer oude man’   en omdat m’n vorige z.g.n. kastjuffrouw in haar rauwe 
driftbuien me wel uitschold voor ouwe l..l heeft dit  er blijkbaar toe meegewerkt dat ik 
me uit ‘t---- uit ‘t ----- , uit ’t jòngere leven terugtrek ????
’t Is me nu of ik …. in de boeien lig !! me met geweld kluister. Ik weet heus niet of ik 
dit op den duur uithoud.
Dit leven ben ik werkelijk niet gewend en al is ’t een oer luierende gang terwijl er wel ’t
een en ander valt te doen in tuin en huis, ik heb gisteren een sollicitatiebrief 
teruggestuurd naar een buitenlandse vijlenfabriek die een vertegenwoordiger zocht met 
uitgebreide kennis en handel van dit gereedschap. Nou een 2de hier in Holland zullen ze 
niet vinden die zoveel met vijlen heeft te maken gehad als ik: vijlen die soms met twee 
tientons wagens tegelijk kocht en verkocht. Dan zal ik ’t  er hier wel uithouden als ik 
maar eens op pad’ kon gaan. Ik heb m’n postbus 82 in Utrecht nog een paar maanden 
vastgehouden. Wanneer verhuizen jullie eigenlijk? Van ’t jaar nog?  Heb je soms 
serviesgoed nodig?  Zoals borden schotels, braadpannen enz.
Meubels , dat is zo goed als niks , of niks.
Ik kom nou eens naar je toe en je mag ’t me niet kwalijk nemen als ik nog altijd niet bij 
je was, want ik was dikwijls ’t leven beu. 
Allen mijn hartelijke groeten.
Je Paps



Komt opa?

6 mei ‘57  Lieve Jonge’s,

‘k Moest eerst effe lachen om je. Ik verpieter me van het wachten, Ik zal heel gewoon 
echt eerlijk zijn en dan is ’t met  mij zo, dat ik es gauw naar je toe wil. Zo b.v.b.  
gisteren , maar ’t was zo koud zodat ik werkelijk maar liever thuis bleef. Had ik dan niet
tóch wel  met paasen   of zo kunnen komen? Nee want  mevrouw Levendag – die ook 
iedere  elke dag druk bezet  ‘k wou wel eens echt dr effe uit zijn en toen zijn we met de 
waage de Duitse weg  ( de autoweg  Utrecht –Arnhem opgereden en bij Wolfheze de 
picnictrommel met hete  koffie aan de rand van het bos  en aan de autoweg, waar 100der
wagens langs geparkeerd stonden, te voorschijn gehaald  en genoten van zon lucht eten 
en t verkeer. Dat hadden we wel nodig Zij zit altijd maar thuis aan babykleertjes te 
maken en ik ben zo druk. De tuin heb ik welhaast klaar, de tuinbonen staan prachtig, de 
peulen ook en sjalotten en de slaboontjes beginnen hun kopjes ook al te laten zien. De 
bloemen doen t ook goed.
Ik heb er een ontzaglijk werk aan gehad, nou en of.
Nu was ik de vorige week aan m’n fiets begonnen die helemaal gammel uit elkaar lag. 
Ik heb ze nu van a tot z uit elkaar gehaald, schoon gebrand en geschuurd en gerepareerd 
en nu gaat ze morgen naar een moffelinrichting want ik wil straks als ik wat meer tijd 
heb ook gaan fietsen en vissen. Zonder fiets was ik dus al een hele tijd, maar ik had er 
geen tijd  voor om ze goed in orde te make.
Dus ’t was dan zó d, dat ik absoluut eerst de tuin in orde wou hebben en dàn de fiets.
En daart tussen door heb ik geregeld kleinere karwijtjes.
Maar goed, de volgende week hoop ik de fiets weer in elkaar te zetten. Ik heb hier in de 
garage een fijne werkplaats ! Niet gek

Oo wat een gezellig snoetje heeft die kleine. Daar kijk ik van op! (‘k moet lachen) 
lachen om dat aantrekkelijk snuitje. Die oogjes kijken zo wakker. Jouw gezicht ligt er 
dik in.! 



Ik kom zondag n.m. zo tegen een uur of half 3 (na het eten) haar es beter bekijken. 
Maken jullie het verder natuurlijk goed? Ik ook. Bert ook. Het is wel heel erg laat, lang 
uitgesteld dat ik naar jullie toekom maar dat kan en mag je me niet kwalijk nemen
 
Omdat ik zelf eerst nog eigenlijk niet wist of ik een thuis had gevonden. Het was de 
laatste  paar jaren wel zó onrustig, zo onzeker waar ik me  tevreden zou voelen dat dit 
me helemaal in beslag nam.
Iemand die huiselijk is  en maar niet dat weet  te vinden waar ie zich zeker en 
blijmoedig voelt, die heeft geen houvast. Hij zoekt hij probeert, hij blijft maar in actie 
om t te bemachtigen. Hij houdt wel van zijn kinderen maar waar hij zelf geen thuis heeft
voelt hij zich ( om t precies te zeggen) méér dan ongelukkig, waardoor heel zijn doen en
laten zwervend wordt. Nu ik hier al enige weken ben voel ik dat ik houvast bij bij 
opkomen. Ik begin méér te leven. M’n ambitie en m’n energie komen weer tot leven. Ik 
begin vertrouwen te krijgen , voel met een basis van zekerheid in ’t wat volgen zal 
verduidelijken in mijn denken en geestelijk aanvoelen. Ik voel me op den goeden weg. 
Ik begin meer van mevrouw Levendig te houden en dat is t allerbelangrijkste, want 
zonder liefde leeft hij wel maar tot leven komt hij niet. Dit nu, zo wil ik hopen, zal mij 
weer maken zoals ik vroeger was, de normale vader die zich  in z’n kinderen verheugt.

 Bert houdt ook veel van me maar schrijven of komen doet hij vrijwel nooit. Zijn thuis 
is in bergen op Zoom.
 Zeker , hij leert vliegend maar als je bedenkt dat dat joch me jaarlijks 3 mille kost 
waarom ik me ontzettend krap moet stellen, zuinig zijn tot en met dan moet ik ronduit 
zeggen dat ’t me tegenvalt dat  Berts’ ouderliefde  niet tot uiting komt om z’n paps  
nauwgezet te laten weten  hoe hij het maakt.  Straks moeten er weer fl. 1500 ,- zijn voor 
z’n studie maar dat vond hij zo vanzelfsprekend dat ik dat opbreng of het f 150,- is. 
Volgend jaar is hij per augustus afgestudeerd op Nijenrode en dan wil hij perse nog 1 
jaar naar de universiteit in America “dan ben ik geheel rond” zo vertelde Bert me.
“Dan moet er geld zijn paps”  alsof deze studie van nu cadeau is gegeven.
Maar dat lap ik ‘m toch niet. Ik weet nu al heel zeker dat ik me gegeven heb waar hij 
dankbaar voor mag zijn en verder pas ik.
Al is Bert ook de intelligentste student van Nijenrode (dat is zo) de dominee en z’n 
vrouw liggen Bert nader dan bij mij.
Daar en dat vindt Bert z’n home, z’n thuis. Ik ben helemaal niet boos op Bert maar zó 
staan de zaken. 
Allemaal mijn groeten

Naarden, 26 mei 1957 Godelindeweg 50
Lieve Luidjes en kinderen’
Niet doorat ik een brief van je kreeg Lyli, dat ik je terugschrijf. Ik denk zo dikwijls: ‘k 
Moet toch eens naar Lyli jongenjonge wat zullen ze wel niet denken. Zoo ook dacht ik 
jongstleden zondag. ’t Was echter zulk mooi weer dat ik besloot de hele zondag in de 
tuin wat….afleiding met een harkje te zoeken. Nee maar om de bende , de ravage, weer 
een ‘knauw’ te geven opdat ik zo gauw mogelijk  weer heb herschapen in een 
werkelijke tuin. Het hangt me de keel uit als  ik zoveel verwaarlozing zie, ik ben nu wel 
geteld, 5 weken aan bezig om bomen te rooien, bomen die dood waren, hakken en 
bomen te zagen, hak en brandhout wegslepen. Takken die meer weg hadden van 
Hondsbosse zeeweringen, de slopen door stapels stenen uit de grond te trekken en 
houten verrotte beschoeiingen weg te ruimen waarbij bergen onkruid alles overdekte. 
Straten opbreken die half onder de grond waren verdwenen ofwel overgroeid door 



wortels van bomen. Heesters snoeien waarbij Amerikaanse rozenstruiken met doorns 
( ik ril er nog van en voel ’t door m’n boddie gaan als ik er aan denk) als naalden zo 
groot en scherp die m’n handen tot bloedens toe verwondden!  Bloemen, stenen 
muurbakken royaal is het huis gemaakt) die een chaos waren van vervuiling. En dat is er
een jaar  of 12 zo gegaan. En nu kwam Piet die al die verschrikkingen zag en als  
boerenzoon landbouwwerk, snoeien  jong gedaan thuis) even z'n schouders eronder 
zetten.
Gelukkig is het uitzonderlijk mooi weer steeds waardoor ik t weer dus mee had, maar 
ánders, zou ik er niet aan begonnen zijn. Die tuin voor en achter en opzij had de bijnaam
van de buurlui reeds lang  van  “de verwaarloosde”’ .. En als je ’t  huis ‘’wah zeg ik ’t 
prachtige  “”buiten”met z’n forse bouw z’n machtig mooie serre z’n spiegelglazen, z’n 
garage ( wat zelf al een klein huis is) ziet, dan kun je je niet voorstellen dat zo’n 
machtig mooi huis in het midden stond van een… laat maar zeggen dat het stond als een
vlag op[ een strontschuit.
En dus ligt het zo riant aan de grote verkeersweg Amsterdam Amersfoort tussen allerlei 
andere villa’s en buitens . Duurdere wagens gaan hier langs omdat het zo’n mooie brede
weg is waarlangs (achter het haagje nog een rijweg parallel met de verkeersweg loopt, 
heb je geen last van het geruis van het verkeer.

En dit is de reden dat ik nog niet bij jou, je man en je kinderen ben geweest.

Tekening van de situatie:

Ik barst hier van het werk. Gunde me geen tijd om naar waar ook naar toe te gaan. Die 
herrie zat me dwars. En als je morgen kwam kijken dan zie je me graven ware kuilen in 
de tuin om de rotzooi van ijzer , hout , steen  , vuil uit te graven. Nog een dag of 12 en 
ik heb het voor mekaar. Dan groeit het zaad wat ik gezaaid heb dan zie je dat ’t weer een
tuin is en dan moet ik het hekwerk natuurlijk ook een verfje geven en lekker repareren, 
En dit is de reden dat ik nog niet bij jou, je man en je kinderen ben geweest. Opáááá, zit 
niet  als “Wormerner” in dezelfde stoel achter het  “”gordijntje”te lezen , kaarten, of op 
visite te wachten. Opááá is hier geen opa  maar een bulldozer!!! En opaaa heeft  ;t  ’s 
avonds als ’t schemert niet in z’n rug , maar zit te denken waar ie morges weer de bijl, 
de schep, de messen in zal zette. Ik wil ’t voor mekaar hebben buiten want dan wil erres 
uit naar jou en Wormerveer en es gaan vissen. Maar ik zal wel eerder nu komen. Cor zei
laat Lyli maar komen met haar gezin ik wil haar graag eens zien. Ja, prachtig, maar eerst
het huis in orde en de tuinstoelen moeten dus nog effe wachten.

Je vroeg me laatst op die briefkaart hoe ben je daar? Nou we trekke ‘same’  op. Zij is 
een weduwe. Ze woonde vroeger (voor de oorlog) in Indië bij de Deli spoor. Daar heeft 
ze zowat 20 jaar gewoond. Toen zijn ze weer met pensioen naar Holland gegaan en 
kwam d’r man voor 2 jaar terug te sterven., kanker,
Ze heeft een gehuwde dochter met drie kinderen. Ik heb duitje, en zij heeft dat ook, 
trouwens meer  dan ik want ’t huis (onbewoond) is alleen al 45 à 50 mille waard, en dan
heeft ze nog meer mooie huizen en pensioen. Ze redt zich wel, maar met de huidige 
duurte is het minder royaal als je alleen woont en alles door een ander maat laten 
verrichten te kostbaar. We zijn dus goede vrienden. Ze is erg hartelijk, zorgzaam en 
vriendelijk doodgoed. Ze is erg op me gesteld. Ze is 60 jaar. Ze rookt erg , te erg. Zo’n 
30 tot 35 sigaretten per dag. Veel te veel. Als ik nu een liefdesverhouding met haar had, 
zou ze dat zware roken wel beperken zo veronderstel ik, maar waar zij gaarne me geheel
voor zich zou willen zo kan ik maar steeds niet besluiten of beter, ik heb geen enkele 
drang om het tot een liefdesverhouding te laten komen. Niet omdat ik Opáááá ben maar 
ik voel die prikkel daartoe bij haar niet. Nou ja, zo zal je zeggen, maar je bent 71  
geweest en dan…..



Wat dan? Zowel ik fris, gezond beresterk  en werk en behoefte heb aan een lieve vrouw 
(heel anders dan die Wormerveersen) zo ben ik bij lange na nog geen o u w e ouwe man.
’t Lijkt er niet op.
Ze heeft wel m’n vriendschap maar m’n liefde niet. Ik heb nog nooit liefde gevoerd met 
een vrouw die  niet m’n liefde had of ik nou 20- 30- 40 -50 of 70  ben, , dat lag in m’n 
aard, m’n liefdesleven. 
Een vrouw van losse zeden kon mij nooit bekoren en ook niet een vrouw die mijn liefde
niet kon opwekken doordat ik geen aantrekkingskracht voelde.
Ik vind dit wel beroerd dat zij wel maar ik geen andere verhouding kan opbrengen. Of 
dat nog komen kan? Nou voor zover ik ’t bekijk niet.  Jammer want ik vind ’t leven met 
een grote dosis liefde en leven zo onmisbaar. ‘K woon of leef  liever met schraal met, 
dan rijk zonder dat. 

Zo dat is dan dat. En nou tot spoedig en hartelijk gegroet.
Pap



Den Haag

We woonden op de eerste etage boven een 
Indisch restaurant “Ajoe”. Daar ging ik soms 
met mijn broer in een pan bami halen. 
Terwijl we wachtten smulden we alvast van 
een stukje kroepoek en vergaapte ik me aan 
de tropische vissen in de schemerdonkere 
ruimte.
Er was niet veel contact met de mensen van 
het restaurant maar het dochtertje , Carmen,
werd wel mijn beste vriendin. Maarten ging 
naar het gymnasium, Judith een paar jaar 
later naar de kleuterschool 

Maarten was een puber die zich in toenemende mate niet in alles naar zijn jonge stiefvader wilde 
schikken.
Siem had rare trekjes en toonde zich erg vaak alles behalve fijngevoelig. 

Uit mijn vroege jeugd koester ik vooral de herinneringen aan 
lekker veilig thuis zijn bij mijn moeder als de was in een ketel op het vuur stond, en het zo raar 
rook,
aan hoe na kleutertje luister de Arbeidsvitaminen klonken, de geheimzinnige meldingen van de 
waterstanden : plus4 … 

tja tja tja wat zullen we eten? 
Tja tja tja, wie zal het weten

wie is de man die ons dat zeggen kan? 
De groenteman!

Aan hoe het naar spiritus rook van het ramen 
wassen, of de geur van was in ketels op het 
vuur
aan als de draaiorgelman beneden in de straat
verscheen.
In die tijd kwamen nog bakker en melkman  
aan huis.
De kolenboer kwam met enorme zakken op 
zijn schouder de trap op om het kolenhok te 
vullen. Als de kachel aangemaakt werd snoof
je eerst de geur op van krantenpapier en 
aanmaakhoutjes.

Feit is dat Siem zich niet erg fijngevoelig 
gedroeg. Als ik wat verkeerd deed ging ik 
letterlijk over de knie en werd er op 
losgeslagen, tot ik het gevoel had dat ik niet 
meer kon ademen. Als opa Koorn (een 
andere opa kende ik niet) op bezoek kwam, 
mocht ik de stukken op het bord zetten en 
schaakten de mannen samen en snoepte ik 
het schuim van de pils. 



Mijn moeder was blij dat deze schaaktegenstander er was. Zij kon ook goed schaken, mijn vader 
kon niet tegen zijn verlies.

We woonden dicht bij Scheveningen met het strand en  achterop de fiets ging ik vaak naar het 
strand of de Scheveningse bosjes. Ik kan me niet herinneren dat mijn vader daar vaak bij was.  
Mijn oma kwam af en toe op bezoek. Ik logeerde een
enkel keer bij mijn oma in Oosterbeek. Het was een hele
reis met tram en trein en trolleybus.

Ik heb in die tijd niet meegekregen dat mijn moeder toch
probeerde om naast haar taak van moeder en huisvrouw
ook nog te tekenen en te schrijven. In de nalatenschap
vind ik daar toch heel wat bewijzen van.  

  



  



Bert Bert en nog eens  Bert

30 december 57

Zo, dus niet naar een drukkerijtje om letters te zetten.
Nee pap , mag ik leren?
Ja Bert , je mag leren.
Op de HBS was hij van z’n begin tot ’t eind verreweg de allerbeste. Geweldig!
En wat wil je nou , Bert?

Lieve allemaal 
Gelukkig gaat ’t je allen naar wens en dat is ook zo met Bert en 
mij. 
O ja geldgebrek is altijd een lastig iets vooral als men jong is. 
Ben je al wat ouder  dan wil men die gedachte evenmin geheel 
loslaten ook al heb je lang niet zoveel behoeften aan 
ontspanning als : uitgaan naar dingen van vermaak of 
anderszins.  We, ja we hebben nou eenmaal niet altijd een 
miljonair achter ons! Om zo’n iemand moet je wat in je mars 
hebben
Jij kon reusachtig goed  leren en was je een meisje ….met 
verstand. Jij en Corry van Vuren.
Bert kan ook goed leren, maar Bert, met Bert beleef ik 
wonderen!
Je zult, hou me vaste r van achterover slaan. Toen Bert berooid 
en wel uit Leiden weer naar mij kwam (Gré ging naar Suriname
, je weet het) had hij een rapport van het gymnasium als : 3-4-4-
3-5-3-3-4-3
En wat zou je graag willen Bert? Leren Paps. Naar Nijenrode 

paps.

De bliksem, dat begon erin te hakken. Fl. 4000 ,- per jaar en dan nog een paar 
honderdjes erbij.
Gelukkig gaf de gemeente Bergen op Zoom een beurs van 1000 gulden Toch nog een 
hoop geld voor me en moest ik geweldig bezuinigen. Die bezuiniging ging ten koste van
m’n liefde voor een wijfie waar ik van hield die t graag royaler had, waaraan ik niet kon
voldoen. Wat ’t zwaarst was moest het zwaarst wegen. Bert wilde ik er niet aan offeren. 
Bert leerde prachtig op Nijenrode met 15 tienen ging hij over naar de tweede. Hij was 
de enige die het predicaat uitmuntend of zeer goed had.
Hierdoor werd hem een beurs voor 1 jaar studie op een Amerikaanse universiteit 
toebedeeld.
Maar alleen een studiebeurs en verder waren alle kosten ( die enorm zijn) voor mijn 
rekening. Zag ik tegenop. Enof.
En nou volgt het sprookje , Lily. Moe’je oplette’. ’t Is alles echter realitiet.
Voor een week of toen terug ging er van uit de Amerikaanse Ambassade een circulaire 
naar alle Nederlandse universiteiten en Hoge scholen waarin opgaven werden gevraagd 
van de intelligentste student die zij naar voren konden brengen. Hieraan was een 
studiebeurs verbonden op de beste universiteit te Wisconsin voor voorlopig 1 jaar. 7500 
gulden extra daartoe als  kosten voor kleding, reizen in Amerika, zakgeld dus een beurs 
en vijfenzeventighonderd gulden.



Die Am. Ambassade handelde in opdracht van een miljonair die industrieel magnaat is. 
Ontzagwekkende  fabrieken b.v.b. de general motors, de grote nylonfabriek springstoffen 
en zeepfabrieken. Er waren een goede 270 studenten die meedongen, waartoe rapporten 
werden ingestuurd enz. Na bestudering daarvan bleef er een 3 tal over als de allerknapsten.
En daaronder was Bert. 1 Uit Rotterdam, 1 Delftenaar, 1 Nijenroder. Zij alle drie werden 
uitgenodigd om 22 november naar Bonn te komen alwaar de miljonair ze stuk voor stuk 
zou ontvangen en waaruit dan tenslotte de knapste uit zou worden gekozen.
5 landen, uit 5 landen: Nederland, Engeland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen zou 
de intelligentste student dit ten deel vallen, uit elk land!
Bert die vloeiend Amerikaans spreekt (op Nijenrode studeren 2 Amerikanen , vrienden van
Bert) naar Bonn.  
Daar wordt hij ontvangen door …de miljonair, zijn vrouw en zijn zoon.
Ieder kreeg een kwartier voor de  conferentie met dit hoge 3tal.
Ze waren zeer ingenomen met Berts optreden en Bert voelde zich zo gewoontjes echt op 
z’n gemak dat ‘t ‘m speet dat de miljonair hem zei:
Mister Waterdrinker ’t spijt me maar …ik mag geen uitzondering maken, elk heeft 1 
kwartier. ’t Afscheid was zeer hartelijk. Na 8 dagen kwam er een brief van de miljonair dat
hij Bert feliciteerde en dat hij de beurs had gekregen. Nijenrode was en is er nog van 
ondersteboven,  ook Bergen op Zoom en ikke niet minder  en Bert als een Russische 
kunstenaar in ’t heelal. En de Amerikaanse regering betaalt (was al vrijwel zeker) de 
bootreis  naar America. Maar ’t sprookje is nog niet ….uit!!!

De miljonair schreef hem bovendien een cheque (alle cheques zijn inwisselbaar vanaf 7 september 
1958 alwaar Bert….. bij hem thuis in Madison wordt
verwacht) goed voor F400.-
Toen heeft de rector van Nijenrode de miljonair een 
brief geschreven wie Bert eigenlijk wel was.
Die brief mocht Bert eerst zelf lezen. ( Nou Paps, zei 
Bert tegen me, ik wist heus niet dat ik zo iemand was
als de rector de miljonair over mij getuigde in die 
brief.)
Goed, d rector zond die brief naar de miljonair 
en….prompt daarop kwamen er weer een cheque 
groot fl2000.- Ja, lach nou es heel hard. Nu wordt het
al zo’n kleine fl10.000 (En ’t zit alles gedegen in 
elkaar, meid. De miljonair is ’t zijn bedoeling Bert 
voor z’n geweldige bedrijven te behouden, hoewel 
hij Bert heeft vrijgelaten.

Nou Paps, zal je zeggen, dat is nog al wat. Tja maar , 
me sein ‘r nog niet. ’t Sprookje  gaat verder. Ik heb 
immers gesproken over een wonder? Niet?

’t Is echter een groot wonder. Alzo:
Voor een paar maanden terug was Bert de hoofdorganisator van de U.N.E.S.C.O. 
tentoonstelling. Ik heb daar Bert gadegeslagen en gezien en gehoord hoe hij gewoontjes 
naar voren komt , een toespraak houdt tegen geleerden en professoren of ’t kwajongens 
zijn. Hij houdt z’n redevoeringen in ’t Frans, Duits , Engels en Hollands of ’t hem 
kinderspel is. Bert
Daarop werd hij tot voorzitter van een onderafdeling der UNESCO van de V.N. 
(Verenigde naties) benoemd.



Dat wil ik zien te worden had hij me al gezegd. En hij  werd ‘t.En waar is bert nu? Weet 
jij ‘t? Ik niet. Wel zo ongeveer. In….in….in
De Levant!
Weer helemaal alleen. Ik heb alle drukte nu achter de rug. Passen voor Libanon, Israel, 
Jordanië, Syrië, Griekenland .
23 december is hij als eersteklas (hoge) passagier opgestegen met de KLM (gelijk met 
de hoge eerste klas passagiers als beide prinsessen) naar de levant.
’t Reisbillej luidde f 1975,- heen en terug
?????????????????........Kan ik niet lezen

Voor  noppes Wie ’t dan betaalt? Ik 
geloof de Verenigde naties.
Ook de jeeps in ’t oosten waar ie door 
militairen van de Verenigde naties wordt
heengereden. Daar gaat hij een scriptie 
over maken.
Zo’n snotjongen! 19 jaar! Half februari 
is ie weer terug en dan is z’n studie op 
Nijenrode afmaken en als eerste weer 
aan de top staan Paps! zei hij me.

Nou weet je wat over Bert. En Berts moeder Gré is met dr 4 kinderen weer in Holland. 
Haar man zit in Suriname. Ze maakt t hier rottig slecht. Hopeloos, hopeloos!
Ergens in Bennekom, 1 kamer geen keuken andere nog
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Lieve Lily , je man en kinderen

Hartelijk bedankt voor je felicitatie, 72 jaar. Hoe maken jullie het en de kleinste ook 
goed? Ben je en voel je je al thuis in Den Haag? Heb je daar al kennissen?  Vrienden?  En
marcheert ’t je man ook goed en hebben je beidjes ’t erg naar den zin?
Laat jullie gezondheid ook niets te wensen over> Ik was erg blij met je telegram. 
Bemerkte je op ’t nippertje dat paps 72 werd dien dag? En hoe gaat ’t eigenlijk met  
Maarten. Maarten leer je goed, vlot en met ambitie? Doe als je jongen nog bent altijd je 
uiterste best, verdiep je goed in ’t werk wat je wordt opgedragen te leren. Gooi er nooit 
met de pet naar al denk je soms: ik kom er niet uit. Ik vind je, hoe weinig contact er ook is
met jou, een aardige pittige jongen. En ’t opperhoofd van t gezin : ben je tevreden met je 
werkkring en met de gang van zaken?  Is alles bij jullie Oké? Ik kom als ik geheel 
genezen ben heel spoedig eens over. Logies heb je zeker wel niet voor me? Ook niet bij 
kennissen of wie ook?  Als je beter bent paps? Zal je vragen. Ja. Had ik niet zo’n 
ijzersterk gestel dan zou ik in het begin van dit nieuwe  jaar dood  zijn gebleven , door de 
hevige ondraaglijke pijnen die soms 3 ½  uur achtereen m’n hele lichaam verlammen en 
m’n ademhaling liet me tot blauwwordens toe in de steek. 2 Doktoren, 1 specialist en een 
röntgenfoto losten niet op wat ik eigenlijk had. Men dacht verslapping in de darmkanalen.
Ik ging moeilijk naar t toilet en dat. Zo dacht en ze was de oorzaak. Maar dat ik hierdoor 
zo’n slopende pijn had op ’t borstgedeelte , wisten ze niet te verklaren. Na een week van 
levensmoeheid door die steeds weer terugkerende pijn , waartegen poeders  t moesten 



afleggen, werd ik in t ziekenhuis opnieuw onderzocht bleek ik zware hartkrampen te 
hebben T oen moest ik 3 x 1  heel zware poeders innemen en vlak te bed liggen nadat ik 
die 8 dagen ingenomen had kwam m’n hart tot rust en nu neem ik vanaf de 27 ste  januari 
niet meer in en de pijn blijft weg wat voel je je dan gelukkig op ’n bed als die alles 
verscheurende pijn en die benauwdheid kwijt ben. Ik zag er ontzettend tegenop was 
angstig dat die pijn terug zou keren. Ik wilde me liever onder een zware vrachttruc 
werpen die er maar een eind aan maakte. Dagen en dagen en nachten liggen te krimpen 
van de pijn dan heeft t leven zin waarde verloren. Nu lig  ik dus rustig in t bed te schrijven
dat ik hard vooruit ga weer kan lachen, denken en…..m’n pijp heerlijk roken.
Kom ik steek m eerst nog eens op. ’t Is hier stil en ik lig alleen dans mon chambre vide. 
Das Frans heeft je moeder mij geleerd toen jij in de H. de Keyzerstraat in de achterkamer 
in t loophek met dat haakje speelde en ik op de trap naar buiten in de tuin zat te studeren. 
Dat is 40 jaar geleden ? of later iets.

 Bij al de anderen waarmee ik nadien omgang kreeg werd ik nooit bewogen, ontroerd tot 
in mijn tenen verblijd van geluk, en had de hartstocht ’t leeuwendeel van de liefde.
Geen liefde die werd opgebouwd  op een fundering van geloof in haar. Dit is van invloed 
geweest op heel m’n verdere levensgang.
Nog ben ik verbaasd dat ik 72 geworden ben zonder het houvast van een enig goed 
gezellig weelderig huiselijk leven. M’n gestel. Ik was niet toegankelijk voor t brute t 
loszinnige oppervlakkige leven vandaar dat mijn gezondheid constant  bleef. ’t 
Familieverband ging geheel verloren door eigen gemis aan gezinsverband. Ik werkte, 
leefde zonder een bevredigende waarde. Geen huis kon ik jou en Bert bieden waar een 
gelukkige vader was. Hij was een optimist maar ’t optimisme was zonder enige vreugd. 
Steeds dacht ik: nou als dat nou eens een vrouw is die zich voor m’n kinderen 
interesseert, echt eigen met mij is en jullie ook gaarne verbeidde, dan zal t me reuze zijn  
jullie  een ander huis te hebben. ’t Is me nooit gelukt. 

Je houdt van je kinderen en een merkbare rusteloosheid houd je verre van hun. Men is 
zwerver geworden. Nu ben ik 72 jaar. Wat gaat er nu in mij om nu ik op mijn bed je 
schrijf; waartoe deze uitvoerigheid?
Men wordt allicht uitvoerig als je eenmaal begint. Dat weet men niet vooraf. Maar wel dat
’t min of meer is voortgekomen door enig leed. Maar ik heb mezelf gezworen, plechtig 
dat ik ook dit leed weer te boven zal werken.
Ik lig dus in bed, maar moet nog 14 dagen liggen. Mevrouw Levendig is vanmorgen op 
verjaarsfeest gegaan en komt vanavond weer terug. Een buurman komt me elke dag 
opzoeken hier in dit huis. We hebben vriendschap, geen liefdevolle verhouding met 
elkaar.
Gisterenmiddag deelde ze me mede dat ze d’r huis verhuurd had aan een repatriërende 
Indonesische familie van haar en zelf 1 kamer hiervan ging bewonen. Voorlopig om 
naderhand naar haar dochter te gaan, en dat ik zo gauw mogelijk……. Weg moet. Weer 
dakloos. En dat deelt men mij mede terwijl mijn hart nog weinig schokkends kan 
verdragen. Ik was onthutst en sliep vannacht de gehele nacht niet en m’n hart hield het 
goddank uit. Geen allesvernietigende pijn. Niets.
’t Kan me niet schelen waar ik woon, maar als je toevallig een dame alleen zoudt kennen 
van ongeveer 60 jaar met huis en óók een kamer dan zouden we gezamenlijk ons 
levensonderhoud kunnen bekostigen. Ik zou dan, áls  je toevallig wat wist, na m’n 
genezing daar eens werk van kunnen maken. 
En nu eindig ik met hartelijke groeten aan je allen.

Paps 

Niet naar hier komen… schrijf een brief!



Strand
Vaak haalt mijn moeder me met de fiets 
op van de kleuterschool en eten we onze 
boterhammetjes van tussen de middag op 
het strand..
Altijd papier en potlood bij de hand.



Pieter Waterdrinker sterft
Liefje:     

Mijn vader stierf in een ziekenhuis terwijl ik 
onkundig was van zijn ziekte. Bert, hoewel 
wonende in Zwitserland was via zijn godgeleerde 
pleegvader wel op de hoogte en kwam met een 
vliegtuig over.
Toen artsen en verpleging erop aandrongen mij te 
waarschuwen werd dat gesaboteerd. Ik kreeg pas 
een telegram toen de dominee alle paperassen uit 
het sterfhuis had overgebracht naar zijn eigen huis 
en vervolgens naar een notaris met wie hij al 
gesproken had voor ik eraan te pas kwam.

Ik nam geen genoegen met de gang van zaken 
maar liet de geldzaken over aan mijn tweede man. 
Die twee , mijn man en broer, bleken 
geestverwanten, ik heb nooit geweten op wat voor 
akkoordje ze het gegooid hebben. Anderhalf jaar 
later werd mijn man benoemd op Nijenrode, een 
baan waarvoor hij uitermate ongeschikt was. Het 

ging zo snel dat ik geen tijd had me erover te verbazen. Ik had toen geen verband gelegd
met de opleiding die Bert daar had gevolgd.

Als mijn opa sterft op 13 augustus 1960 in het ziekenhuis in Utrecht 1960, zijn dochter is niet op de 
hoogte gebracht van zijn ziekte. Hij had darmkanker en aan zijn sterfbed staat bed die door zijn 
pleegouders geroepen is. Die pleegvader is ook de eerste die zich met de erfenis bemoeit, nog voor 
dat Liefje weet dat haar vader is overleden.
Dat is zeer blijven doen en heeft groot wantrouwen gezaaid.

Bert, die toch al alles gekregen had wat zijn hartje begeerde , wiens pad al jaren met rozen bezaaid 
was, die zijn dromen kon najagen en uitvoeren had een pittige zaakwaarnemer. De dominee in berg 
op Zoom handelde dan misschien uit goede bedoelingen maar vergat daarbij blijkbaar dat Berts 
oudere halfzuster van dezelfde vader ook wel wat nodig had en al een zwaar leven achter de rug 
had.

Het fijne van de afwikkelingen weet ik niet maar de afwikkeling heeft een zwaar stempel, gedrukt 
op de familieverhoudingen. Broer en zus die door de scheidingen en het leeftijdsverschil toch al niet
erg dicht bij elkaar stonden kwamen  zo niet dichter bijeen.

Vele jaren later, toen ik mijn oom en zijn vrouw toch goed had leren kennen hoorde ik ook van mijn
tante dat zij niet begreep waarom mijn moeder zo koel, zo afstandelijk was jegens hun.
Samira, tante Samira kon dat allemaal ook niet weten. De voorgeschiedenis was haar onbekend. 
Het was 1962, mijn broertje Simon was net geboren en ze kwam met Bert op bezoek om 
familiebanden aan te halen en iets financieels af te handelen. Samira herinnert zich later goed de 
baby in de wieg. Jong en onwetend had ze geprobeerd  goed contact te maken maar ze voelde geen 
warm welkom.
Mijn moeder had het gevoel dat haar halfbroer Bert op haar neerkeek, zich een beetje voor haar 
schaamde of haar zielig vond. Ze was door ervaringen zeer wantrouwig geworden. 



Vroeger was ik te goed van vertrouwen maar tegenwoordig eerder te slecht, ik heb vaak 
ondervonden dat je niet achterdochtig genoeg kunt zijn.

Al die jaren had hij niets van zich laten horen. Hij was geslaagd in het leven, had was daar gekomen
mede door de met grote financiële opofferingen van zijn vader, en de steun van zijn pleegouders en 
zelfs later weer van zijn moeder. Lily had haar ambities en talenten niet ten volle kunnen benutten 
Mijn moeder had, (pijnlijk) niet eens een uitnodiging gehad voor de prachtige bruiloft er slechts 
achteraf over gehoord en foto’ s gezien.
Omdat zowel mijn vader al Bert zeer goed thuis waren in de financiële wereld liet mijn moeder de 
geldzaken aan de mannen over. Het was zonder meer gewoon nog in doe tijd dat de man van het 
gezin de financiën beheerde.
Achteraf heeft mijn moeder daar veel spijt van gehad, ze voelde zich bedonderd en is dat misschien 
ook wel. Ik schat dat Bert, een jonge man toen nog zich ook niet heeft gerealiseerd hoe het leven 
van Liefje verlopen was en hoe oneerlijk de aandacht voor een goede opleiding tussen hun twee.
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