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Lieve Lily, 

Je briefkaart heb ik ontvangen, mijn omstandigheden zijn zaterdag en zondag van 
dien aard dat ik iemand kan hebbe. Ada en Nelis en Elly gaan straks voorgoed 
weg en ga ik drie dagen met hun mee????  Key is nog steeds niet in orde het wordt 
minstens 1 maart eer ik weet hoe of wat met de andere kwestie. Tot zolang kan ik 
absoluut geen definitieve beslissing nemen. Intussen kom ik nog wel een paar keertjes 
naar jou toe 

Met mijn hartelijke groeten, Je vader. 

 

 

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 m je nog voor geen penny beduvelen. Een karakter 
Fijn is dat hè, als bij mij het geld voor het grijpen ligt 

Jij mag dr 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 vu9ile begrip van je af maar denk nazou 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 bijtenen 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. 

 
Utrecht 2 januari 1945 

 

Lieve Lily, 



Waar je man mij bij voorkeur zijn brief is in de geest van een advocaat aan zijn cliënt zal ik hem dezelfde eer bewijzen met  

En geachte heer  Kersten 

 

Heb je nog een laatste wens voor de klok straks z’n laatste slag voor 1945 geeft zei Ada tegen mij.  

Ja  dat t weer goed is tussen mij en Lily. 

Dus was ik wel heel gelukkig een Nieuwjaarsgroet van jullie beiden te ontvangen.  

Ik wens jullie eveneens een Nieuwjaar toe dat ‘t geluk  voorspoedige hoop op een goed herstel van je knieën mag schenken en je voorspoed daarmee zal mogen beïnvloeden. 
Ja dat hoop ik voor je beiden, temeer daar een goed gezond en functionerend gestel toch een zegen is. Ook zal t voor mij een vreugde zijn als het verloop van de operatie, 
waarin je beiden gelukkig een groot vertrouwen is gegeven, naar wens is verlopen Met zorg heb ik daar indertijd wel eens over gepiekerd en er geen hulp of genezing op 
weten te vinden. Ik ben vol belangstelling en medevoelen met dit geweldig gebeuren en zal je gaarne spoedig  eens bezoeken. Wil je mij dus omgaand berichten wanneer 
bezoek en tijden daarvoor zijnen i welk ziekenhuis. En welke zaal en of ik een kaart kan krijgen. 

In ieder geval, ik weet dat je een sterke geest hebt en moed en dat je niet zult versagen al staan de kansen soms maar zo zo. Dit te weten doet mij vertrouwen dat je ook de 
kracht zult vinden je volledig herstel te bevorderen. 

Mijn medevoelen wordt hierdoor gesterkt en verlicht hoe somber mij ook zulk een gebeuren laat aanzien.  

Lily, jij hebt, hoe jong  je ook bent, tegenslag en teleurstellingen weten te verwerken. Het is jouw evenals mij lang geen zonneschijn altijd geweest en lang niet, 

En dat komt je nu te stade. Je hebt je vol, vertrouwen gegeven aan dokters die deze operatie willen doen slagen. Daartoe is moed nodig en tegenspoed maakt moedig. 

Vol vertrouwen ben ik ook over de goede afloop en kan ik wat voor je doen, op je vader kun je en kan je altijd rekenen al……. 

Is de schijn tegen me. De schijn en zo beoordeeld e ik ook je man zijn brief. 

Diezelfde brief heb ik beantwoord dezelfde dag van ontvangst maar…. Niet verstuurd. 

Ik stuurde hem niet op omdat ik naderhand dacht Ik mocht er eens spijt van krijgen. Hij ligt nóg. 

En naast mij ligt de zesbladige aanklacht van je man. Hij begon dat het hem speet dat hij niet thuis was toen ik bij jullie was. Dat kan ik mij voorstellen en het spijt mij ook 
dat hij toen niet van leer kon trekken tegen mij waar hij behoefte aan had. Dan zou de soep die nu deze brief veroorzaakte niet zó heet gegeten zijn als ze werd opgediend. 

Enfin die brief zal ik met je man stuk voor stuk behandelen 

Hier ligt eerst op z’n plaats jouw volledig herstel en wacht ik graag je verdere berichten af. 

Het gaat mij heel goed. Niets  geen ziekte en goed werk. Bertje gaat het ook best, leert ook goed. Ada is ook als altijd best  in orde 

 

Nou, ik hoor dus gauw van jullie en sluit met mijn hartelijke groeten 

 

Je Pap  

 

 
Utrecht 2-1-46 

Beste Lily 



Veel geluk en voorspoed ook voor je man’in 1946 

Hoe gaat het met je, heb je veel pijn gehad, is de operatie gelukt? 

 

Lily het spijt me dat de vriendschap van ons verbroken is, ik hoorde van je vader dat je niet meer bij hem komt door mij, 
dat vind ik heel erg. En vertel me dan eens waarom. 

Boos worden is menselijk ,aar boos blijven is duivels en ik geloof dat het best tussen ons weer goed kan worden als ik maar 
weet waarom het is. 

Schrijf je eens? 

Ik hoop dat je spoedig genezen zult en kom dan een poosje naar hier. 

Ik hoorde van oom Arie dat je in blijde verwachting bent. Je vind het zeker wel leuk h`’? Hoever ben je nu als? 

 

Nu verder het beste hoor heel veel groetjes 

Ook voor je man 

Ada 

 

@@@@ 
Ik mocht er eens spijt van krijgen  \Hij ligt er nog 

En naast mij ligt de 6-bladige aanklacht van je man/ 

Hij begon dat t hem speet dat hij niet thuis was  toen ik bij jullie was. Dat kan ik mij voorstellen en ’t spijt mij ook dat hij 
toen niet van leer kon trekken tegen mij waar hij behoefte aan had. Dan zou de soep die nu deze brief veroorzaakt niet zóó 
heet gegeten zijn als ze werd opgediend. En ‘fin  die brief zal ik met je man nog steel om steel behandelen. 

Hier liegt eerst op z’n plaats jou volledig herstel en wacht ik graag je verdere berichten af. 

’t Gaat mij heel goed . Niets geen ziekte en goed werk. Bertje gaat ook  best. Leert ook goed. Ada sis ook als altijd best 
in orde. 

Nou ik hoor dan gauw  wat van jullie en sluit met mijn hartelijke groeten 

Je pap  

 
Lieve Lily  



Na het zware onderhoud van gisteren waarna ik lang nog daarna in mijn bed lag te overdenken en er vanmorgen mee 
opstond is het mij onmogelijk een overzichtelijk beeld te vormen van je uiteenzetting. 

Ik heb een geweldige zelfstrijd die dan hoog dan weer laag gaat. Een strijd van een vader die zijn kinderen liefheeft, ook 
al werd hij jaren miskend. Ik ben er echter niet van onder de indruk, ik sta erboven wat kinderen, jeugdig nog, in 
overmoed ouders kunnen aandoen. Ik neem het ze niet kwalijk zelfs, omdat kinderen steeds, steeds maar moeten leren. 
Een ouder is als hij z’n kinderen liefheeft een andere dan kinderen die jong zijn. Ouderliefde kan ver gaan. Maar 
geen ouderliefde is werkelijke liefde als zij, voordat ze weet wat er nu eigenlijk precies te doen is en wat voor baat t kind er bij 
heeft daar haar hulp (ouderlijke hulp) 

Wat zal een ouder doen als hij geen basis heeft een gefundeerd waardevol gegeven? 

Jij hebt mij t een en ander verteld over Wims’ ambities. Wim is een man die die heeft te zoeken  of verleende hulp te zijner 
gunste alleszins gedekt is op de hierdoor werkelijk te bereiken resultaten in de nabije toekomst. 

Jullie kennen me nog weinig. Ik ken mezelf beter dan je ’t vermag te beoordelen. 

Als ik help dan zal t moeten zijn dat ik er van overtuigd moet zijn dat mijn hulp je geluk , je levensblijheid geeft. Wat heb 
ik eraan geld te geven zonder dat ik weet en kan zeggen: Dat is goed van je geweest Piet. Daar begin ik niet aan. 
Nee, dat raadt je de  donder  

 

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 zn 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 

 

 
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 laadje 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 

 
4 mei Utrecht, 1946 

 

Lily 



Ik zal het op prijs stellen, zo je het mandje met inhoud aan een behoeftige dame, jonge aanstaan de moeder wilt geven met 
het verzoek het mandje ongefrankeerd aan mij terug te zenden, daar ik dit in bruikleen heb. 

Ik hoop dat je er zelf niets van gebruikt want ik heb er toch oo zo’n spijt van, zoveel zorgen voor je maak 

Ik doe maar net of ik een koe zonder kop ben of ook wel niet snugger ben. Jullie zult onder elkaar wel gezegd hebben’ 
moet je nog peultjes’ daarbij de vinger op het voorhoofd zettende en gedacht hebben heere wat een raar mens 

 

En zo kan ik het me levendig voorstellen dat je zeer verwonderd was over sinjeur vader. Ja meid, onze lieve heer heeft nu 
eenmaal rare kostgangers en daar ben ik een bijzonder uitzonderlijke beste onder! Ik heb nou drie brieven van jullie 9 in 
familieverband wel nooit eerder zo gezien en ontvangen) 

De eerste gaat over mijn tekortkomingen, de tweede gaat over een partij bonen en de laatste is het slotaccent, de finale. 

’t Scherm valt. En dan volgt de kritiek. De recensie kon mooier, echt dilletantenwerk, maar ja beginnelingen maken 
veel fouten. Jullie zijn wel Amsterdammers maar jullie valt me toch niet in de smaak. Jullie zijn niet breeddenkend; 
theatraal. Jullie gedoe is wel heel erg kleinzielig. Ik geef toe dat niemand zonder fouten is, maar ik geef niet toe dat je 
beiden zo laatdunkend over mij denken. 

Ik heb hier bijvoorbeeld Wim zijn brief voor mij liggen, die ik- o zorgeloze vader Gods water over Gods akker latende 
lopen met een extra trek aan zijn pijp en blijmoedige ogen met gezellige aandacht doorlees. Ze getuigt van goede 
woordkeus. Als ik ( ik lach luidop) allemaal echter waar was dan zou er niet veel luisterrijks aan mij zijn en het zou een 
zonde mogen heten, ik jou geschapen heb. 

’n Laag bij de gronde onwellevende zonder zorgen levende mandie zichzelf meent dat hij zoveel goed doet. 

Ik wil geloven dat jij me vies aankijkt Lily en van me kunt spugen ( Ik kon echter van jou ook spugen, toen ik de laatste 
keer bij je was) en hoe ik er toe ben gekomen om om toch die gulle gave te sturen is wel min of meer voortgekomen uit de 
wetenschap dat het wel zo allemachtig best is voor een aanstaande moeder vruchten te eten. Ik herinner me nu plotseling zo 
iets van doekie voor t zeer.  

Dat ik t nu wou goedmaken door bonen en wat zeg ik  wijn en al die lekkere dingen mee te sturen 

Laat me niet lachen. Laat me niet lachen…. 

Ik, ik ben dus in jullie ogen dat van vos en op de kippen passen Hou me vast ik barst van het lachen. 

Ik weet wel dat en behoorlijk mens zo’n brief 

 

 

In de gevangenis opgesloten besliste ik dat Keij over de financiën zou gaan maar daar Ada een groot bedrag wat ik bij 
mij had gestoken, om diefstal te voorkomen, in mijn cel stiekem was overgegeven, bracht zij het geld onmiddellijk naar haar 
vader. Dat was goed gezien van haar, want toen ik los kwam, bracht haar vader dat prompt weer bij mij. Ze had bij mij 



de touwtjes in handen, ze weet van haarzelf dat ze aanspraak maakt op de leiding hier Omdat ze alle zorg voor t gezin 
voor de gang van zaken hier te huize. Ze betrachtte de zuinigheid van de huishouding, de zorg om ons beider welzijn en die 
van Bert. En omdat ze in plaats van 1000 te stelen van me ze liever doodarm zou blijven heeft zon karakter een gevoel 
van eigenwaarde, een trots en persoonlijkheid  Daar heb ik terdege rekening mee te houden dat zij je onkundig liet van dit 
gebeuren was alleen omdat noch Keij noch Ada je adres niet wisten, want je was verhuisd. Geen uitvlucht. Weg met 
dat vuile goed. Je nam toen mijn fiets mee en als je zo-even kwam dan zou je dat witte stoeltje en nog andere dingen 
meenemen; de botervloot en schilderij nam je mee en de hangmat belemmerde Ada. Ada vond het niet behoorlijk dat 
zijn kind zonder dat de vader t wist, dat meenam en besprak t met Keij die adviseerde je er niet mee in te laten. Keij is al 
precies als Ada, karaktervolle persoonlijkheid Ze zijn alle twee zeer gezien in de straat en bij de klanten. Ik ben trots op 
die twee. Ik ben blij dat ik  twee zulke eerlijke arme donders die voor niemand opzij behoeven te gaan Met beiden kan ik 
goed overweg en zij met mij/ 

Keij draagt eerlijk en trouw de wekelijkse ontvangst aan mij af en het vertrouwen wederzijds is van de eerste rang.. 

Ik meen ook, de plank niet mis te slaan, dat als ze iets in mij hadden ondervonden, ik niet de juiste man op de juiste plaats 
zou zijn, ze niet langer dan een jaar bij mij zouden zijn gebleven. 

Maar waarom was het nodig dat jij verschillende dingen meenamen ze niet aan mij terug bezorgde? 

Was dat niet heel erg fout van je,jij als mijn dochter zijnde. Waarom? 

Je moest een hekel aan jezelf hebben en niet aan Ada  die het erg jammer vindt dat dit voorviel. 

Ze wilde je niet opzij duwen, want ik weet dat ze je achtte. En zij verdient die blaam niet dat ze door jou wordt beticht 
voorjou wegwerken als zij er is. Het is een addertje; ;t is door en door fout van je. Ada , ik herhaal het, vond het pijnlijk 
waar jij mijn enige dochter bent de deur voor jou te moeten sluiten 

Laat me eens voostellen, laten we aannemen ik kwam vannacht te sterven, zou jij dan zo karaktervol zijn te geloven wat 
ik haar mondeling had beloofd van mij te zullen krijgen? En zij dat jou zei? 

Ik meen te mogen betwijfelen maar laat ik je dan zeggen dat Ada hoger is in mijn achting zou staan dan mijn eigen 
dochter 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

*** Gré , ze was een vreemde en het werd toen ze me verliet nog erger , bij het kantje van krankzinnigheid af. En ze  is 
nog altijd verre van normaal. Van gewoon mens zijn is ze verre. 

Bertje is haar toegewezen omdat ze jonger is dan ik. En hadden ze nu gaarne alles in een hand, Pieter Nieuwkoop 
toeziend en zij voogd. Ik niks. Ik ben de beste man om uit te tellen Wat moet ik lachen als ik die ellenlange brieven krijg 
voor smeekbeden om geld, geld , geld, dekens, uitgaansgeld , kamerhuur  voor Bertje. 

Ze denken zeker dat ik precies als Gré ’s slag malende ben. 

mn 



Bert houdt veel van me. Ook van Ada nu hij gevoeld heeft hoeveel Ada meer voor hem deed dan zijn eigen moeder. 
Ada deugde nergens voor bij Gré maar nu ontvangt ze de vriendelijkste brieven 

Laten we gewoon doen vervolg je je brief. Als ik gewoon doe , dan kan ik dat alleen als ik me bij jullie en jullie bij mij 
kam inleven, waarmee ik  wil zeggen.: Fijn daar is vader en omgekeerd Jéé daar is heel Amsterdam! Ada. 
Onverwachts! Leuk zeg! Leek dat je er bent. Maarten ook?  Kom binnen. Ik ga gauw Ada halen . Ada. En 
Ada: “zal je lekkere punten halen  en , nou je weet wel.” Ada is gul , al zou ze dr laatste cent voor zichzelf moeten 
uitgeven. 

En me ook te kunnen uitleven waarbij jij en Wim, je bekrompen gedoe, dat me de keel uithangt, maar es in de Amstel 
moeten smiijten waarbij je meent dat ik met geschenken en gaven de opzet beoogde en zou beogen , om t op deze wijze goed 
te maken. M’n vader zou zeggen: Hoe krijgen ze ut in hun harses. Je moet niet denken dat  jullie mij maar m’n hoofd 
kunnen smijten wat je tot last komt. Je hoeft heus niet te denken Lily, al hou ik nog zo veel van je en je veel kan vergeven, 
dat ik als goeie sul, mi al vader naar jullie mening, goed genoeg is. 

Ik zeg ‘t je beiden ronduit, Wim noch jij je beiden beiden vergissen zich in mij. Paarden die… 

 

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 interesseer 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.  

 

Utrecht 31 Oct. ‘46 

Lieve Lily, 

Als ik je beide brieven zo naast me zie liggen voel ik hoeveel moed ertoe nodig is ze toch maar te beantwoorden. ’t Valt me 
zelfs al moeilijk te bepalen wat ik zal schrijven. Ik weet er de juiste bewoordingen nog niet voor te vinden wat er eigenlijk in 
mij omgaat. 

Je mening- en nu kom ik aan jouw brief, Lily ‘dat ik n.l. altijd denk dat ik op de een of andere manier word gemisacht’ 
past enigermate bij mijn gevoelens. Enigermate maar meer toch wel is t  iets anders als ik ’t nu over beide brieven heb.  

De brief die welke ik indertijd van je van ontving kwam de waarachtige minachting voor mij wel tot uiting. 

Van mensen die mij persoonlijk door en door kennen heb ik nooit iets dergelijks of zelfs maar iets dat daar op geleek over 
mij vernomen, ofwel mij erop opmerkzaam gemaakt. Jouw man, die mij in het geheel niet kent, dan wat hij van jou heeft 
gehoord, alsook wat hij gedurende de tijd dat je getrouwd bent, van mij heeft ondervonden, heeft zich in die brief steeds en 



steeds meer laten gaan tot t de grenzen van de zelfbeheersing overschreed. Gedurende zijn neergeschreven gedachten wond 
hij zich steeds maar meer op voelende dat jouw vader eigenlijk niet alleen in alles tekort schoot maar meer nog een slechte 
vader voor jou, erger nog, zich als een vader nog geroepen durfde te voelen. 

’t Zal hem een opluchting zijn geweest, zich te hebben gekweten voor jou, die hij lief heeft, en een ware voldoening dat er 
eindelijk eens iemand was die het voor jou tegen hem opnam, en m hard de waarheid heeft gezegd. 

Uit de brief bleek mij hoe een grote minachting je man voor mij koesterde, ja dat moest wel heel erg zijn. En al had hij ’t 
maar een heel heel klein beetje dan was mij dat …… zelfs ….nog te veel. 

Zo zul je begrijpen hoe weinig  t mij begon te interesseren mij daartegen te verdedigen. Man en vrouw zijn 1. Hij 
schreef  de brief, jij adresseerde hem. 

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? 

Hij? Hij met ontwikkeling , met levenservaring, hij die getoond heeft in z’n brief aan mij liefde te hebben voor z’n ouders 
liefde voor z’n gezin.  Hoe, hoe durfde hij ’t bestaan slechts af te gaan op jou  en zag hij in mij niet een man, een 
eenvoudige man die…. 

‘Dat kan niet, daar moest toch iets anders achter zitten, zou dat allemaal wel zo zijn zou……… Niet om Lily , m’n 
vrouw te wantrouwen, maar je zoudt t toch niet achter m zoeken Nee dat raadt je de donder dat zou je ook niet achter hem 
zoeken. Geloof me dat de zwijgende vader anders lasten door zwijgen draagt.  

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 l/o. 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 zn 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 Pas”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. 

 

Welaan was ik werkelijk de man zoals je beiden vermeent te moeten concluderen te hebben ondervonden, ik zou in zijn 
plaats zo zijn als je  man, en niet onwaarschijnlijk een graadje erger nog. 



 

Ik wens ’t ook niet voor de vorm, als n soort etiquette , ik wens het slechts uit wellevendheid, achting en liefde. 

En zolang dat niet is, je beiden vermeent geen aanspraak hierop te kunnen maken zoo weerhoudt mijn ziel, mijn 
innerlijk voelen deze belediging te laten ondergaan. 

 

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. Ik weet dat ik altijd ten koste van mezelf me voor jou heb opgeofferd. Dat durf ik zelfs te 
onderstrepen. Daar is geen durf toe nodig, dat weet ik en dat weten velen. 

Ik heb strijd moeten voeren als maar weinigen is overkomen. Meer dan eens kwam je in t gedrang maar altijd bleef je 
no 1 

Ja m’n hart is mijn wil is mijn liefde voor jou. Wat ’t ook geweest zij, waar je ook was en woonde, ik heb gedaan wat 
mogelijk was t/o jou. Nu weet ik wel dat jou heel wat anders is voorgehouden. Ook weet ik dat je mij beoordeelde met 
reserve welker ondergrond ontstond doordat je, jong nog zijnde, vanaf je 12de jaar niet veel moois van me bij je moeder 
hoorde en je waarin overal werd gekend. Je raakte t daardoor met jezelf niet eens omtrent mij, ook al gaf ik je meer dan 
eens blijk dat ik zorg om je had. 

Wat ik toentertijd ondervond, geschiedt nu precies t zelfde met Bertje, waarom ik geen geld, dekens, kleren en speelgoed 
stuur. Gré heeft  t om de donder niet breed nu ze ongehuwd al 3 kinderen heeft en hij n baantje bij de distributie. ’t Is al 
net als bij je moeder in Den haag, die ’t ook niet breed had en alsmaar bij mij aanklopte en zo doet ook Gré. Brieven 
van haar en haar toekomstige echtgenoot en zelfs van Bertje. 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. Evenzomin als ik me door 
je moeder wenste voor te laten schrijven wat ik had te doen t/o van jou, zo ben ik daarin dezelfde gebleven t/o Bert. 
Wat ik hem geef en Ada voor hem breit is uit liefde voor m’n jong. Dreigementen, advocaten zouden ze in de arm 
nemen maar daar ben ik bovenuit gewassen  zoals een vogel op de vogelschrik zijn wijsje zingt! 

Toen dat ook niet hielp draaide Leiden de rollen om en begon t  te gelijken op het sprookje de wolf met de 7 geitjes. 

Geleerd hebbende door wat mij met jou is overkomen heb ik Bert zwart op wit laten zien dat ik zn 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 

 

 



 

 
Waar hoort dit achter? 

niet   schrijfs , maar dat heb je nu eenmaal van een vader die lichtzinnig is en geen liede voor z’n kinderen heeft te te 
verwachten. Ik begrijp nóg niet dat, terwijl mijn ouders toch lief en goed voor me waren, ik dát nou juist niet heb 
meegekregen. Ik kan t me nauwelijks geloven maar de feiten liggen open en bloot voor me, en wie zou t beter kunnen 
weten dan Wim, die mij zelfs nog niet TER NAUWER NOOD kent- 

maar mijnheer waterdrinker hoor ik Wim al zeggen, ik heb je door want je spreidt het toch zelf ten toon?! Oja! Ja!- 
nou dit wist ik niet hoor!! 

 

Ik zal mn pijp eens opnieuw stoppen en…. Ik neem mn stok en ga een parkie rond. 

( de onbezonnen het vraagstuk (‘n rare he?) ‘t familielid mijnheer Waterdrinker alias Beste Vader (is nie zo ja 
toch) …..juist , zo hoort t. 

 

Ik hoop dat jullie zeer gelukkig met elkaar bent en zult blijven. Ten eeuwigen dage. Gelukkiger is er niet voor n mens dan 
een gelukkig huwelijk. Onthoud  dat goed van mijnheer Waterdrinker. Die buiten zn 2 mislukte huwelijken meer van t 
leven afweet  als je beiden t ooit zal naar ik hoop mogen beleven. 

En als ik dan besluit met te zeggen  

Dat spreken zilver en zwijgen goud is dan weet ik en niet je beiden dat dit iets te maken heeft met een karaktertrek van mij. 
Ik heb in de jaren geleerd  leed te dragen en te kunnen dragen vóór en ten behoeve van …….. anderen. Ik ben zelfs 
zover heen dat ik me om leed niet meer bekommer omdat ik het zo makkelijk weet te dragen. 

In de grootste misere zittende , ik lap t’totaal aan mn laars 

In mn ongeluk voel ik me desondanks toch niet ongelukkig. 

(bvb mijn bedrijfsleider keij (die ik toch ontzettend van node heb voor mn bedrijf, want wat weet ik van smeden, lassen, 
vijlen en boren monteren) dreigt me snel weg te gaan, waarmee de zaak staat of valt. De redenen zijn geld. Nu maken 
zich velen daar zorgen over, maar mij laat t koud, wetend dat zn tioekomst in mijn bedrijf voor hem een goudzaakje zal 
betekenen) 

Enfin , schrijven en komen en sturen doe ik niet meer. Dan hebben we ons niet meer er ge hre   nietwaar. 

T beste  

P. waterdrinker 



 

 

 

Te ondergaan van de trouweloosheid der ouders  

Maar hoe je het ook beoordeelt juist omdat ik als de dag van vandaag mij herinneren 
kan en ook het a/f huwelijk, zoo weet ik dat ik niet ben te kort geschoten ten opzichte 
van jou of het moest zijn dat ik door omstandigheden buiten mijn wil het niet meer kon 
bevredigen. 

Er waren enkele feiten die je die je me verzoeken. 

Je man z’n brief is al reeds langs verbrand maar ik meen me te herinneren dat het 
was over den tijd 1944, den Hongerwinter.  

Zeker ik heb me er goed doorgeslagen, alhoewel Ada nog in Drente zat, om 
voedsel te halen en ik in de omgeving. Ik heb meer dan eens gedacht, Hoe zal Lily 
t hebben? Maar postverbinding was er niet. Je kwam niet en je man ook niet; wij 
hoorden ook niets van jou. Er was ook geen vervoer. We dachten: Lily die is zeker 
naar Noord Holland Nou een goeie hoek, Aroe, Bobeldijk, die zal daar wel 
naar getrokken zijn. Ik bezat geen fiets , dan alleen op ruwe velgenen mij was de reis 
te ver om naar Amsterdam te gaan. Hier in de omgeving viel niets voor je te halen 
en het zou alleen bij mij geweest moeten zijn. Dat zou ook niet van groot belang zijn 
geweest want we hadden ook nog onderduikers in huis. Dit is niet tot verdediging 
want wij in Utrecht waren er even zo erg aan toe als jullie in Amsterdam. En als 
we de rollen omkeren dan had jij wel eens kunnen komen kijken naar hoe je grijze 
vader het maakte. Maar juist omdat er wordt gemeend dat het de vader altijd zo’n 
beetje is die zijn dochtertje tot dochter wordens toe t hieltje heeft gelicht wordt hij door dik 
en dun aansprakelijk gesteld voor alles wat zijn kind aangaat! 



Je beiden wilt misschien wel van mij aannemen hoeveel ik van je moeder heb 
gehouden.  Vreselijk veel. Ontzettend Wat En mn liefde voor haar werd steeds 
groter nog in ons huwelijk was het een leuke geestige en knappe meid.  Ik raakte 
buiten mezelf van verliefdheid op haar. Wat een strijd heeft het me gekost, thuis waar 
heel de familie- behalve tante nel uit Hoorn, haar tot het hemd toe veroordeelde. En 
alleen omdat haar ouders behoeftig waren. Geld dus. Maar ik was niet, en nog 
niet, iemand die zijn liefde woog naar het materiële dus trouwde ik na veel harde 
strijd. Waarbij geen enkel van mijn kant de trouwdag wenste bij te wonen. Ik hield 
van haar ouders en ik kom mn schoonpapa niet genoeg spekbokkingen geven, want hij 
verslond ze als zeeleeuwen. Toen ik dan ook direct na mijn huwelijk bijdroeg in hun 
onderhoud, waardoor ze beiden in een huisje konden wonen deed ik dat zonder de 
minste bezwaren. Ik meen van 2o gulden per week, daar wil ik vanaf wezen. Toen 
hij stierf heb ik alleen alle kosten van dokter enzo gedragen, zijnde ongeveer 
Fl.700.- Klaas was arm. Ik deed het zonder piekeren want ik was toch zo echt 
gelukkig.  

We woonden in de fabriek  ten leste doodarm en ik kreeg als onderdirecteur het eerst 
ontslag omdat er geen geld meer was om en ik nog enkele duizendjes salaris te goed 
had van Klaas als directeur 

 
Als onderdirecteur had ik niks te zeggen, die werd me gegeven omdat dat “klonk”  
Ik had bezwaren, maar ? zei: geef maar toe. ’t Was hartje winter en ze kregen 
zo’n 30 oude vijlen kisten om de kachel mee te stoken. 

 

We waren arm en dik onder de schulden. Maar ik wist van aanpakken en we 
hielden ondanks alles veel van elkaar. Ik wipte vlak na de vorige wereldoorlog na 



veel wederwaardigheden naar Duitsland en binnen 3 jaar tijd hadden we door 
hard werken al onze schulden afgelost en hielden nog enkele duizendjes over. We 
waren gelukkig met jou. Ik zou hierover ons huwelijk uitvoerig en boeiend kunnen 
uitwijden maar dat is mijn opzet niet. Het is slechts om je goed te laten begrijpen welk 
groot leed mij is overkomen dat je moeder me ontrouw werd. Haar woorden tegen 
haar vriendin geuit: “Als Piet het eens aan de weet kwam, en hij houdt zoveel van 
me , dat ik het hem niet durf te zeggen.” 

Bewijzen wel hoe groot die slag voor mij moest zijn. 

En ’t was een slag, een fabriek die klonk als een klok ging  er  finaal mee te gronde 

Mijn leven was verwoest. Ik had toen één doel, voor ons 5 jarig kindje op te komen. 
Je moeder zwierf van den een naar den ander. Ik was nog jong, had behoefte aan 
een vrouw, maar m’n liefde nee die vond ik niet. 

Liefde is geen hartstocht bevrediging, liefde is toch zeer oneindig iets anders. Wat ik 
door Co haar lichtzinnigheid verloor herstelde zich nooit meer. 

Ik heb t nooit terug gevonden dat groot geluk en zij…. 

 

 
 

 

 

 

 

Ik had een wakend oog op alles wat jou betrof tot dat je in den Haag op de HBS 
kwam. Die tijd wilde ik eveneens mijn rechten laten gelden. 



De rechtbank verplichtte mij tot niets, maar ik wilde je studie bekostigen en kleding. 
Ik eiste nota’s kosten van aanslag van schoolgelden van je moeder toen ze in het 
huwelijk trad zo ik ook voor dien ontving. 

Dit wilde ik omdat ik niet wenste bedrogen te worden. Je moeder bedroog me 
financieel toen ze me ontrouw werd om aan geld te komen. 

Hieraan werd geen gevolg gegeven en stokten toen mijn vrijwillige kosten in je studie.  
Die man was eigenwijs. Ik herinner me alles wat na dien tijd is voorgevallen maar 
laat dat achterwege om reden dat ik hier niet zit om je moeder af te kammen. Maar 
meerwel om je te laten blijken dat ik ondanks dat ongure verlies mijn zelfbeheersing 
wist te behouden, wat jou ten goede kwam. 

 
Jij was het die mij voor t ergste behoedde, hoe klein je ook was. Ik wil hier niet laten 
uitkomen hoe een selfmade vadert ik wel was, ach neen. ‘tIs ook niet mijn bedoeling 
te laten uitkomen dat ik zo’n fijne vent was en ben. Och nee, ik wil slechts zeggen dat 
ik zo’n gewoon iemand was, maar zich met felheid op z’n werk wierp en de 
moeilijkheden wist te boven te komen. En….dat nog. 

Gré! Toevalligerwijs heb im al een deel van de sluier van stokerigheid van Gré ’s 
Bertje belicht. 

 

***************** 
26 Maart ‘47 

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 jou 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, ‘tzij groot ’t zij klein Ik werk nog steeds met Key .  en een knecht die . 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 d\n 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. Ellly is een erg lief kindje. Ik hou 
erg veel van dat kind. Als ’t op mn schouder zit dan jubelt ze en ze slaat met r beentjes en hupt met dr 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 3en 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  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 overblij. 

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 zn aangetrouwd kind 
niet waard is. Ik zou als ik van hetzelfde gevoelen was als hijen 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 zooo 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 een handje mee moest helpen. Dat gesjouw met water is wel 
heel erg. Gelukkig zijn we daar vrij van gebleven.  

Elly is 28 november ’45 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. 

Ik kan  het niet anders dan manlijk vinden dat hij jou  wil verdedigen en dat respecteer ik in hem. Echter als dit moet 
gaan ten koste van mijn eer, en dat in den breedsten zin, dan heeft hij, die mij niet van nabij kent, zich geheel verlaten op 
wat jij hem van mij hebt medegedeeld ,  t welk in de oorlogsjaren, de hongertijd nog werd verscherpt doordat ik toch al 
gekerfd was. 

Ik wil niet zeggen dat ik foutloos ben, dat zou een wondermens zijn maar dat ik over t grote algemeen in mijn liefde , in 
je opvoeding der jaren dan dat je bij mij was te kort geschoten zou zijn  nee dat is slechts door verkeerde voorslichting aan 
jou de wereld ingebracht. 

 

N 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 febr. ‘48 

Kijk , zei nNelis, die bezig was een driepotig Hindeloper tafeltje weer in goed fatsoen te brengen. Kijk zo is ’t wel goed hè? Meneer Waterdrinker?! 

Öpa”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 4.30 uur ‘sAvonds 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 kienhok 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 logees 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 ‘m 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 Pap 

‘s 

 
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 schent koffie. 
Elly heb ik m’n avondliedjes op m’n knie gezongen en ligt in bed. 

Op mijn kamer ‘smorgen 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 zal-----------------------------!! 

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

Ben de vorige week naar de bioscoop geweest met Pien. Pien is een hoofdverpleegster, hier vlakbij in het 
kinderziekenhuis. 

Oh Pien ken ik al lang. Nu al een jaar, ja deze maand een jaar. We kunnen nogal best met elkaar overweg. Een 
vriendin! 

Ze is nachtzuster, d.w.z. ze heeft altijd nachtdienst. 

Trouwen doe ik vooralsnog niet. 

Heb geen plannen. 

Toch heb ik bij herhaling van die verlangens naar een ‘vaste’Ik ben ook nog zo jong! 

Ja, met belangstelling lees ik de kunstbeoordelingen van W.K. Wonderlijke kritiek  en wonderlijke uitbeelding. Ja die 
jonge kunstenaars worden dikwijls niet aan hun staat van dienst maar naar hun leeftijd. Ik heb juist een boel gelezen van 
Pearl Buck Óns dagelijks brood’’t Speelt in Amerika verdraaid als ’t niet waar is, want tevoren had ik Wims  



recensie gelezen en nu vond ik ‘in dit boek dezelfde beoordeling ’t werk van een  jonge schilder. Hij schilderde maakte werk 
met ambitie, jong nog en toen hij 70 jaar was schilderde hij nog en wat was z’n best geslaagde werk??? ’t Werk 
aangevuurd door geluk, liefde en jeugd. 

En zo is ’t naar mijn ervaring op velerlei gebied. 

Je hebt ’t in de muziek, dat de jonge componisten veel meer geestdrift hebben in hun muziekstukken dan een oudere. 

Ik ervoer ’t bij de Wognummers Wat ’n critiek, alhoewel ’t publiek daverde. 11 keer ’t scherm haalde, een 

toegift, ’n rit met 2 orkesten in Landauers door den Bosch- Zoete lieve gerritje- en een souper sloot de avond. Toch 
waren er van die kwasten die ’t beter wisten dan wij en Jan Publiek. We lazen die recensies , waren nieuwsgierig! Na 
zo’n concert van hoog gehalte die z’n weerga in Europa niet vond. En als we dan ;s morgens bij ’t ontbijt ’t ochtendblad 
inzagen dan…. Nou wij boeren hadden ’s morgens honger en we lapten al die critiek aan onze laarzen en onder een 
allerzelligste  kout lieten wij ’t ontbijt heerlijk smaken. 

Dus maarten heeft kinkhoest. Gelukkig niet erg. Ik wilde juist eindelijk eens naar jelui toe, maar dan wacht ik totdat hij 
beter is. Voor Elly weet je. Nou je allen.  

Mijn Groeten, 

Pap 

 

 

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 ziek. 

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: 



Äls 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 jong  jonger was 
en nu ik bijna 63 jaar ben  

Ik verheug 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 antwoordjk 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 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. 

 



 
Van het internet: 

 

[page title=Historie;] 

 

[h1]Historie[/h1] 

[i]Geschiedenis Van Galen constructie laswerk en apparatenbouw B.V.[/i][/p] 

 

[p][foto=bedrijfsinfo/pandoud][img=image/bedrijfsinfo/pandoud.jpg align=right][/url] 

De heer J. Bakker start in 1906 in de Twijnstraat nummer 41 te Utrecht met zijn bedrijfje  

[i]Electrische Smederij J. Bakker - huis-grof&kachel smederij[/i]. Het bedrijfje houdt zich  

met name bezig met beslaan van paarden, reparatie aan haarden en kachels en diverse  

constructiewerken. Door een brand, die ontstaan is door houtkrullen tussen plafonds,  

verhuist hij naar Twijnstraat 9.[/p] 

 

[p]Op 5 april 1920 komt de heer J. Bakker te overlijden en weduwe P. Bakker-Smit zet het  

bedrijf samen met haar twee zonen Jacob en Gerrit Bakker voort. Een van de werknemers is  

de heer Piet Waterdrinker.[/p] 

 

[p]De heer C. Linterman echtgenoot van mevrouw G. Bakker (dochter van J. Bakker) koopt  

in het jaar 1932 op 15 juni het bedrijf van weduwe P. Bakker-Smit.[/p] 

 

[p]De heer Piet Waterdrinker neemt op 1 augustus 1937 het bedrijf over en gaat verder  

onder de naam "Beuwa transportwerktuigen". Hoe de naam is ontstaan is niet duidelijk,  

maar de werknemers dachten dat het de afkorting afkomstig was van zijn vrouw Betsie,  

[b]Be[/b]tsie [b]U[/b]trecht [b]Wa[/b]terdrinker. Beuwa transportwerktuigen hield zich  

voornamelijk bezig met het vervaardigen interne transportmiddelen zoals transport  

[foto=bedrijfsinfo/joopjeugd][img=image/bedrijfsinfo/joopjeugd.jpg align=left][/url] 

karretjes, pompwagens/hefwagens, steekwagens, en dergelijke. Bij de heer Piet Waterdrinker was  

de heer J.F. Key als werkplaatschef sinds 1939 in dienst. In 1949 trekt de heer  

Waterdrinker zich terug en houdt zich alleen nog bezig met een de administratie. De  

heer Key krijgt de dagelijkse leiding en neemt later op 1 mei 1949 het bedrijf over. De naam  

veranderd dan in Key's constructiewerkplaats en apparatenbouw. In datzelfde jaar komt  

de heer Joop van Galen op 15 jarige leeftijd bij de heer Key in dienst.[/p] 

 

[p]Door de komst van aardgas in Nederland, waardoor hout- en kolenkachels verdwijnen, en de  

verminderde vraag naar interne transport middelen door concurrentie  

van massaproductie/overproductie op de markt, is men zich gaan richten op andere  

producten en diensten. Het bedrijf Landal Schelde dochter van Scheepsweg Schelde, zaten 

vlakbij  

de Twijnstraat aan de Oudegracht. Dit bedrijf hieldt zich bezig met ammoniak  

vriesinstallaties voor de zuivelindustrie en later voor ijsbanen. Door Landal Schelde  

is men zich toen gaan richten op de ammoniak vriesapparatuur. Er werden onderdelen  

gemaakt als pekelbakken, warmtewisselaars, snelverdampers en (ammoniak) compressoren.  

Deze installaties werden ook gemonteerd op locatie. Naast deze ammoniak installaties  

hield een groep van 12 werknemers zich ook nog bezig met diverse constructiewerken...[/p] 

 

[p][foto=bedrijfsinfo/joopslijpen][img=image/bedrijfsinfo/joopslijpen.jpg align=right][/url] 

Vanaf december 1977 nam Joop van Galen op basis van een mondelinge afspraak voor 50 % deel  

in het bedrijf, omdat de zoon van de heer Key daar geen interesse in had. Op 1 mei 1982  

gaat de heer Key op 66 jarige met pensioen en neemt Joop van Galen het bedrijf over. Samen  

met Kitty van Galen zetten ze het bedrijf voort onder de naam Van Galen constructie, laswerk  

en apparatenbouw B.V. Kitty houdt zich vooral bezig met de administratie en wordt zo nu  

en dan ingezet voor de kleine klusjes in de werkplaats. Joop van Galen richt zich  

vooral op de productie in de werkplaats.[/p] 
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align=left][/url] 

Door de risico's van ammoniakgas  en na de introductie van freon gas, is men overgegaan op  

andere apparatenbouw. Naast de dagelijkse kleinere constructiewerken, werden er voor met  

name Stichting Ruimteonderzoek in Utrecht en Delft Electronic Products  opdrachten  

uitgevoerd.[/p] 

 

[p]Door intensivering van het verkeer in de binnenstad ontstaan problemen met laden  

en lossen van goederen. Tevens kan men het plein voor de Nicolaaskerk niet  

meer gebruiken voor het laden/lossen en als tijdelijk opslagterrein van bestelde  

goederen. In 1986 verhuist van Galen ze naar een groter pand aan de Decimalaan 26. In het  

krantje "Tussen de Grachten" wordt hier een pagina aan gewijd.[/p][br] 
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In het pand aan de Decimalaan wordt er naast de apparatenbouw en het kleinere  

constructiewerk meer grotere constructies voor aannemers en bouwbedrijven gemaakt.  

In 1988 komt Paul van Galen, zoon van Joop en Kitty van Galen, het team van 6  

versterken.[/p] 

 

[p]Door de lage bouw van het pand aan de Decimalaan, vanwege ruimtegebrek door toename  

van het werk en door grotere constructies was van Galen genoodzaakt te verhuizen naar  

een modern bedrijfspand. Een pand dat voldeed aan de veranderende wensen en aan de  

Arbo- en milieutechnische eisen. Sinds 1992 zijn we in zo´n pand gevestigd: de  

Australielaan 34 te Utrecht.[/p] 

 

[p]Op 1 januari 2001 heeft Paul van Galen het bedrijf overgenomen van zijn vader Joop  

van Galen.[/p] 

 
Utrecht, 8 januari  1956 

Lieve Luidjes, 

 

Allereerst dan wens ik je allen een goed en gelukkig Nieuw jaar. 

Ik haalde dus vanmorgen je brief uit de box en – vond het fijn weer te zien dat het een brief van jou was. 

Moeilijk te verklaren, zo zal je werkelijk denken. Ik stel z.g.n helemaal geen belang in jou , Siem en kinders. ’t Tegendeel is echter maar  al- te waar. 

‘t  Tegendeel ???  ’t Tegendeel ? Ja. 

Maar waarom dan in godsnaam zo zullen je twee zeggen. Voor mij niet moeilijk  om je dat wie zo uit te leggen. Welnu: Ik heb vrijwel 1 ½ jaar  lang 
een zwaar leven. Een verdrietig leven. Sinds ik m’n huis werd uitgezet door de deurwaarde ( ik had er 19 jaar gewoond) en ik bij een dame onderdak 
vond is ’t mis gelopen met een goed gezellig en harmonisch leven. 

Die vrouw had ook een pleegdochter (20j) 

Een lief arbeidzaam meisje, die ze al een jaar of 14 had. Een meisje met een zacht karakter en zij een haaibaai een Toverkol  een vrouw die uitkaffert. 
Z.g.n. mooi als je dr ziet, van binnen spijkerhard. 

Zo leerde ik haar kennen. De pleegdochter verliet na een hevige vechtpartij voor 4 maanden terug voorgoed op staande voet haar pleegmoeder en 
pleegmoeder is daar zenuwziek van. T’ Was mij ook al lang niet zo lollig, maar  toen zij weg was werd ’t helemaal een onmogelijk iemand waar je geen 
gewoon gesprek meer mee kon voeren. Dikwijls denk ik dan ook: ‘k wou dat ik maar eg was, maar weet niet waarheen. Op kamers, ---alleen?? 

Nooit niet. Een andere vrouw, ja wel graag, maar las je niet genoeg van haar houd dan is  het leven mij vrijwel waardeloos. 

Dit is slechts in hele korte trekken weerlegd waarom ik een lusteloos leven heb. Ik ga hier deze maand nog weg, maar weet waarachtig nog niet waarheen. 

M’n stemming van binnen is ’t niet goed met me.  

Als ik naar jullie eens zou gaan  dan voel ik dat m’n vrolijke aard mij in de steek laat. Er is geen jubel in me, ontstaan door het voortdurende leven 
zonder een fijne gezelligheid. “Wat zal ik naar Lily gaan zo denk ik als m’n gezicht triest, m’n hart te moede is. 

Als je je bedenkt dat  me zelfs geen morgengroet wordt gegeven. 

Ik ben heel hard zoekende om me een ander , een beter een vrolijker  leven weer te zien bemachtigen. 



M’n levenslust is er heus nog wel maar ik  word overwoekerd door machten waar geen middel voor bestaat ’t te bestrijden. Totdat ’t  je al te beu gaat 
worden en….. weer opnieuw gaat beginnen. 

 

Je vraagt me of ik iets weet over een ruilobject. Nou dat is meer iets voor een woningruilbureau dan voor mij. Ik athans weet niets, hoewel er heus wel 
mensen zijn die door een ruil willen. Maar, zoals ik al zeg: een woningruilbureau. Is het voor mensen die dichter bij hun werk willen wonen dan zijn er 
speciale bureau’s voor die door industrie enz zijn opgericht en boven alle anderen de juiste bemiddeling  tegen een minimum aan kosten verlenen. Verlenen 
zo onderstreep ik, omdat het in het belang is van de werkgever als nemer zo dicht mogelijk bij t werk te zijn. Dat zal je ook in Amsterdam hebben  

Hoewel, dat betwijfel ik toch nog, want hier in Utrecht  is er een en naar ik meen ergens in het noorden. Het zijn dus terdege speciale bureau’s die 2 ter 
bevoorrechting van Storcks bedrijven en industire, Door hen dus opgericht en niet door particuliere ondernemingen. Ik zal straks eens informeren voor je. 
Ik ga er eens heen.  

Ik kom eerstdaags wel naar je toe en breng jullie m’n hartelijke groeten 

 

Je paps 

 

I k ben ogenblikkelijk heel erg triest. 

 

Bert maakt t goed 

Hij is de intelligentste student van Nijenrode. 

Z’n kerstrapprt zie eens: 

(terusturen. Ja?) 

 

 

 

15 januari ‘56 

Lieve Luiudjes, 

 

Welbedankt voor je brief en ook die van Maarten. En ook bedankt voor het schetsje 
van de Dom Maarten. Heel aardig gedaan. 



Maar je vraagt me of ik zondag kom. Ik wíl best, maar ik kan je dit niet vast 
beloven. Waarom? 

Ik heb ogenblikkelijk geen thuis. Mijn juf spreekt niet tegen me en zegt me al in geen 
5 dagen zelfs een goedemorgen. Ook al ben ik Joris Goedbloed, ze zegt niets. Ze 
heeft een slechte raadgeefster aan d’r vriendin. Ook kostgangster. 

’t Is vandaag zeer wel mogelijk dat, als ik de deur uitga, ik er niet meer in kan 
komen en in de barre koude zou moeten  bezwijken. Ze zei gisteren nog”’k wou dat je 
doodviel ! en vanmorgen stond zij boven op een uitslaande  hoge trap de glazen te 
zemen en ….. met donderend geweld barstte hij uit elkaar en viel ze naar beneden 
Niet dood? Zei ik. “water?”Maar ze strompelde weer op en --- lachte. Nou ik 
had  haar in geen 15dagen zien lachen en dacht: Nou zal je wel je roer omgooien 
en weer es een beetje mens worden , in plaats van een tijgerkat. Maar, al gauw was 
‘t : Vandaag voor t laatst en je komt er niet meer in. 

Ik zoek reeds naar een tijdelijk ander kosthuis, maar ook of ik iets beters kan krijgen 
dan een uitsluitend kosthuis. 

Ik ben dan ook werkelijk benieuwd hoe dit over enkele uurtjes afloopt. Ik heb hier 
niog heel wat “rommel” letterlijk en figuurlijk dus. 

Meubels nee, alleen dan een, die grote linnenkast, gordijnen vloerkleed en borden 
enz..  

Dus jongens effe afwachten hoe die West Friese stijfkop ook deze aanval zal weten te 
doorstaan en zo mogelijk te overwinnen. 

Ik moet ook dikwijs lachen als ik bedenk dat Piet en Diet altijd in zulk stil en kalm 
water varen en ik daarentegen in al dat woelige zeil. 

Bert is op “Vrederust”en ik op Onrust. 



Ik zal dus zo mogelijk, zondagmorgen komen, maar k moet geen grote soesa dan 
nog hebben want dan wordt ’t me te machtig. Je hoort dus nog of ik wel of niet kom. 
Maar niet naar mij komen want dat maakt mij ’t nòg onmogelijker. 

Mijn hartelijke groeten. 

Paps 

 

Weet je wie me gisteren plotseling aansprak met: 

Is u niet meneer Waterdrinker?  

Ja, zei ik. 

Ik ben Greet Visser van de Amaliastraat!, ’t vroegere vriendinnetje van 
Liefje!!!! We hebben veel met elkaar gespeeld en autogereden. 

Ik kon haar niet meer na al die jaren maar ik moest je de hartelijke groeten doen. 

 

 

 

Utrecht, 1 juli 1956 

Postbus 82 

 

Lieve Je Allemaal, 

 

Het is 6 uur en ik stond de lucht eens te bekijken. Dit weer hebben we nu al dagen 
lang. “’Was ’t in mijn jonge jaren ook wel eens zulk weer midden in de zomer?”” 



vraag ik me af. Nee ’t weer is de laatste 30 jaar steeds minder zomers geworden, 
absoluut. Het lijkt van jaar op jaar slechter te worden. Kouder en minder zon. Is 
’t een dag mooi weer dan neem ik de fiets. Autorijden doe ik wel graag maar, 
omdat waar je ook rijdt overal auto’s gaan en je altijd moet uitkijken is er nu voor de 
kleine tochtjes niets aan. Met het rad is het ook wel opletten maar dan ga je de polder 
in langs allerlei weggetjes waar de natuur je zoveel biedt. Je gaat eens in het hoge 
gras, dat door de voortdurende regen zo hoog opschiet of je in de tropen bent, zitten en 
je gaat er helemaal schuil. 

Je hebt er knusse hokjes en tis er zo oerrustig. En als je dan na een paar uur te 
hebben gefietst op de grote verkeersweg komt of een rijwielpad dan gonst daar  onder 
oorverdovend lawaai het verkeer. Een hels en nogmaals, oorverdovend lawaai. Ik 
zit elke dag op de fiets hoe onveilig  ’t ook in de stad is. Niet dat ik ‘oud word’  
welnee, maar er gaat schier geen dag voorbij of ik zie aanrijdingen. Laatst vloog er 
een ravottend opgeschoten meisje zo de straat op, zó donderde ze  zich tegen tegen mij 
aan en ik lag voordat ik ’t wist op straat, met een smak van jewelste. Een kring 
nieuwsgierigen, of ik niet dood was., vormde zich in een handomdraai, ze belden de 
autodienst van de gemeentelijke dienst  en de politie op. Na 10 minuten beurden twee 
broeders me op de brancard in de wagen. 

Je voet?  

Ja en ze bekeken ‘m Hij was al zo dik als een kistje 100 sigaren à 20 cent.  

Hoe oud is u meneer W.? 

70 

Nee, zonder gekheid, we moeten inschrijven, hoe oud is U? 

Zeventig, lachte ik 



Meent u dat? Natuurlijk! En ze waren verbaasd dat ik al  70  jaar was. Méer 
dan verbaasd dat ik al 70 jaar  en ze wensten me dat ik m’n been weer zou kunnen 
gebruiken omdat het jammer zou zijn – zo vitaal als ik was, als ik niet meer zou 
kunnen lopen. 

In het ziekenhuis bleek dat al de spieren gescheurd waren , doch niets gebroken. 

Ik zit nu vanaf 25 maart  na 4 x hernieuwing nog steeds in t gipsverband, maar 
ging de26 ste maart alweer lopen. Ik voel  n1og wel dat ie ’n goeie opdonder heeft 
gehad en ik moet oppassen dat ik niet op de zijkant van een rollaag van het trottoir stap 
want dan val ik om. 

Ik ben oergezond en sterk. Nooit mankeer ik wat Kwalen geen. 

En daar ben ik, ik weet niet hoe blij om Voor mij in ’t bijzonder is dit een zegen, 
een voorrecht  als je na 3 niet  gedijde huwelijken , waarop een leven volgde te 
vergelijken met de zomers van de laatste jaren, zó ongeregeld met ups en downs, een 
leven waarin ik ook de gevangenis nog mocht  bewonen en een huisuitzetting binnen 
de 24 uur ook nodig bleek te zijn waar ook nog als toegift door Gré in ’t nachtelijk 
uur van 1 augustus 1953 plotseling voor m’n slaperige ogen stond, omdat Gré d’r 
man en kinderenhun huis te Leiden hadden ontruimd om naar Suriname te 
emigreren. 

Jij gaat maar naar je vader, had Gré gezegd en als die je niet hebben wil dan is er 
nog wel een kennis van een kennis van ons, die daar en daar in Utrecht woont (hij 
had een briefje met het adres erop mee) en dan probeer je maar ergens te gaan 
werken. 

Bert 15 jaar en ik woonde helemaal alleen en had geen enkele hulp. Zonder mij 
erin te kennen stond hij dus voor mij.. Ik was net uit de ouderlijke macht ontzet en 
Gré was voogdes en haar zwager toeziend voogd. 



Bert, zo zei ik, ik zal voor je zorgen . Zeg maar wat je wilt 

Leren paps, naar de HBS (Hij was in leiden op t gymnasium, zat in de 2de 
zakte voor z’n overgang naar de derde. 

Cijfers als rijen 3en en 4tjes. Hij was de slechtste van de klas. 

Leren paps. Moeder was slecht voor me 

Hij doet nu examen voor z’n eindexamen 5 de HBS. 

Hij had voor zijn schriftelijk  hoge cijfers, de 5 de juli mondeling. Hij is oergek op me 
en een ontzettend aardige jongen. Eigenlijk een kind nog als j’m ziet, maar erg 
gezien. Hij was de laatste twee jaar de beste  van de klas 

Zijn vader is álles bij ‘m. 

Gré is nu geen voogdes meer en had wroeging van jewelste toen ze een paar jaar in ’t 
hete Suriname was. Hij is zo fijn gebildet en zo voorkomend staat direct voor 
iedereen klaar. 

Op de HBS is ie de hoofdredacteur van de  hbs-krant. Hij houdt ook lezingen 
bij leraren enz. Hij heeft een zacht karakter en heeft allesvan mij. Een zware 
zangstem ’t Is  m’n plan als hij slaagt naar Breukelen te sturen ter opleiding voor 
de buitenlandse dienst. Hij heeft daar reeds met goed gevolg toelatingsexamen voor 
gedaan. 

Van de ruim 200 studenten in wording konden er 125 geplaatst worden . Die 
studententijd duurt 2 jaar dan wil hij naar Nieuw Guinea in militaire dienst om zo 
vlug mogelijk een betrekking te beginnen. 

Als ze van Nijenrode afkomen en het zijn goede krachten dan krijgen ze er een 
goed gesalarieerde positie in de maatschappij. 

Ik ga vrijdag naar hem toe om de uitslag te horen. 



Daarna gaat hij met 14 dagen  vacantie met de familie van de Berg waar hij in 
pension is naar hun familie in Zwitserland. 

Vorig jaar heeft Bert in z’n eentje een reis gemaakt van 2 maanden naar 
Suriname, daar heeft ie z’n moeder opgezocht en is met expedities Suriname 
doorkruist. Daarna met een vliegtocht van 9 ½  uur even over Zuid Amerika 
naar Trinidad, vandaar per boot naar de californische eilanden en, toen per 
vliegtuig naar New York, vandaar per boot naar le  Havre en Paris en toen per 
trein naar hier en daags daarop naar school. Heel in z’n eentje en op kosten van de 
staat en Gré. 

Naar m’n moeder ga ik niet meer toe zei hij. Die heeft geen liefde voor me. Bert 
komt dus gelukkig goed terecht. Ik kom heel weinig in Amsterdam. Vroeger moest 
ik er zo nu en dan naar toe voor zakenrelaties. Nu is dit zo goed als niet meer nodig 
omdat Key alleen de zaak nu drijft. Hij heeft 6 knechts. Erg druk. 
Hoogconjunctuur. Heeft ’t veel op z’n maag van de zenuwen. 

Toen ik ’t vorige jaar  m’n huis uit moest kwam ik terecht bij een  weduwe met een 
pleegdochter. Aanvankelijk ging dat heel goed maar na een ½  jaar ging ’t minder 
best, omdat ik met ’t eten geen genoegen kon nemen. 

 Ik heb er zelfs ernstige vleesvergiftigingen gehad voor een maand of drie terug. Ik 
ga hier dan ook vandaan, zodra ik een wijfie heb waar ik goed mee overweg kan. 
En ik geloof stellig dat ik hierin reeds  goed geslaagd ben. Al;s ’t doorpakt dan zal 
ik met een paar maandjes  hier wel vandaan zijn. En dan kom ik weer eens in de 
richting zoals ’t vroeger was. 

En- waarom ben ik toch niet eens gekomen na die ene keer van vorig jaar 

Waarom ben ik niet eens eerder gekomen 

Welnu 



Niet wegens gebrek aan liefde voor je maar alleen en uitsluitend omdat ik enige jaren 
in een toestand van depressie verkeerde. Enige jaren kan me ’t leven heel weinig 
interesseren. . Heel weinig wil eigenlijk zeggen: niets. 

Lusteloos met nu en dan een opflikkering. Ik   had en heb nog steeds een hobby voor 
’t gezinsleven en dat moest 2 x mislukken, hoe ik ook werkte en hoe ook ’t gewoon 
meer dan best was wat ’t werk opleverde. Ik heb m’n eigen liefde altijd gegeven, zowel 
aan de vrouw, kinderen en ’t werk, en nòg bleek dit onvoldoende om ’t geluk te 
behouden. En als je nu weet dat mijn hele welzijn en energie, m’n humor  geheel tot 
z’n ware gedante kan ontplooien als ik de liefde heb en ze zelf spontaan kan geven aan 
m’n vrouw – want daar drijft bij mij alles op – dan kun je je realiseren welke klappen 
dit voor mij zijn geweest. Ik ben geen caféloper, geen borreldrinker, geen sensationeel 
mens, alleen maar zo echt normaal gewoon. Een man die gek kan zijn van geluk 
als z’n vrouw haar liefde mij niet onthoudt. Dit is voor  nog altijd het hele eieren eten 
om te slagen in ’t leven. Ik vond ‘t ’t mooiste wat er is met welbehagen kijken in de 
ogen van je wijfie waar je oer op verliefd bent en kan blijven. Als ik dat heb, laat dan 
komen wat wil, ik kom er altijd. 

Es hat sich nicht mogen sein en dat heeft mij verwilderd. Een zekere mate  mate 
van onverschilligheid. Een levensmoeheid overviel me dikwijls. Ik had niet meer ’t 
houvast. Dan zocht ik naar afleiding in nu eens deze en dan naar gene vrouw. 

’t Echte vond ik niet terug. 

Ik ben nog altijd verbaasd dat ik na  al dat roezemoezige leven ’t slechte leven afwees, 
eerlijk bleef en geen drank behoefde. 

Echter mijn geestelijk welzijn was van dien aard dat ik aan ’t eind was en geen 
overbelasting meer kon velen. Ik herinner me dat ik voor een jaar of drie terug van 
jou en je moeder een brief kreeg die ik twee jaar lang bewaarde zonder die in te zien.m 
zonder ze te hebben geopend. Ik  kon niet meer.  M’n moeilijkheden waren gewoon 



tè groot. Toen de oorlog afgelopen was heb ik al mijn geld – dat rees in banknoten 
van 1000 was  in beslag genomen, moeten missen. Ik begon met f200,- in 
1945. Daarmee heb ik moeten drijven en zelf leven. De grote winsten  heb ik 
moeten afstaan. Ik kreeg maar een schijntje terug na enige jaren. Ik werkte altijd 
maar in de hoop weer eens tegen een vrouw aan te lopen die ik als mijn gelijke zou 
kunnen beschouwen en waardering voor haar zou kunnen opvatten. Die hoop heeft 
mij er bovenop gebracht. Helemáal zonder liefde kan ik niet, nee dat lap ik ‘m nu 
niet en nog niet. Nu heb ik de laatste jaren gepiekerd : Ik wou  dat het met Lyili 
ook weer eeens echt was, net zo echt als met bert. Bert die ook veel leed reeds 
ondervond. Bar. Nou ja ik heb geen huis om noch Bert noch jou je 3en te 
ontvangen. Alsjeblieft blijf hier weg. Bert heeft tabak van d’r en jij zal ’t nu al 
hebben als ik je vertel dat ze me gisteren zei: Schrijf toch niet aan je dochter, je lijkt wel 
gek! 

Zie je : Ik ben hier bij een zeer onbeschaafde ongevoelige kat in huis die me t kaas 
van ’t brood durft te halen en ik haar wegens haar vrekkige , gierige, hebzuchtige aard 
, de les lees  en dan meer kaas neemt zonder dat ze een kik durft te geven. Rare 
mensen zijn er waar! 

Krenge van dinge?  

Je brief en, zonder deze  zelfs , hebben mij niet doen geloven dat jou alleen geld maar 
bewogen heeft. Niets  van dat alles. Bert was al als bedelkind bij z’n moeder 
opgevoed om geld van me los te peuteren. Had als kind nog zijnde , over echten van 
hem t/o--- t/o --- tegenover jou!!! 

Zo vergaat ’t kinderen die door moeder worden  genaast op gehets tegen vader; geld 
moet er zijn. ’t Is de moeder die dan de verongelijkte is in ’t oog van het kind. 

Nu bert 18 is zei hij tegen me: 



Paps wat weet ik nu wat liefde is, van U heb ik altijd liefde gehad , de echte die mijn 
moeder niet voor me had. Dat is een andere. 

Ik hoop dat ik je alleen in zeer later tijd is een heel mooi huis waarin een wijfie met 
een hart van goud zal kunnen ontvangen. 

Ik kom eerstdaags wel eens op 55  en groet jou , je man en Maarten en hoop dat ’t 
je in je gezegende welstand je goed gaat. 

Met heel mijn liefde en mijn hartelijke groeten 

 

Je paps 

 Postbus 82  

 

 

 

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 weeeer 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’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. 

Paps 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Lieve allemaal. 

Wel bedankt voor je pittige brief. Genóten heb ik ervan. Eerlijk!!!! Zo was 
Wormerveer toen ze nog geen 30 waren en zo zijn ze nog. Dat las ik uit je 
belevenissen met Pet en Diet. Daarom, - dáárom kom ik er liefst maar zelden of 
nóóit. Daárom, ’t zijn andere mensen. 

Ome  Piet en Diet, mense je komt er nooit over uitgepraat. Niet omdat ze zo 
belangrijk zijn, maar zo onbehaaglijk netjes. 



Als je ’t nu precies wilt weten, ze waren met hun 40ste al oud en voórdien hebben ze 
’t pikante , ’t fijne van de zaak der liefde  Liefde in al zijn glorie nooit beleefd. Ja ze 
weten niet wat dat is, noch zij, noch hij, ook al waren ze 30 jaren jonger nog. ’t 
Waren kouwe droogstoppels, die geen enkele emotie beleefden, niet kónden beleven 
door ’t pratr (prat  wil zeggen: aan iedereen die ’t maar horen wil dat Piet een 
baan a/d spoor had waar pensioen aan vast zat en Diet, die de dochter was van een 
rijke oom Kees, (M’n vader) Wát heb ik overhoop met ze gelegen toen ik bruisend 
verliefd was op Co (Ik geniet er nog van als ik er aan denk) een fijne 
schooljuffrouw en een meisje! En ik maak de mimiek van 2  vingers naar m’n 
vooruitstekende lippen en halfdicht geknepen ogen en dan langzaam je vingers 
terugtrekken, Zooó dus. En genieten dat we deden van onze liefde, mense 
tadeloos!! 

‘Is  ‘t een wonder dat ik me elk avontuurtje van liefde en liefdeleven met Co nog  
herinner? Daverende lachen en daverende jubel als we met elkaar vrijden! Gek was 
ik op Co, voor mij een wezen wezen heel aparts (Maar laat ik Piet en Diet aan ’t 
woord): 

‘We hebben’s geïnformeerd jonge, in Rotterdam. Tjonge jonge, wat doe jij een 
raik huwelijk met Co, weet je  wel dat ze op ’n buiten ‘’woone”?  We zijn r geweest” 

 

“Zooooo?’’zei ik 

“’Ja, net zoooooooooo”zei Dietje moes je de oge uit  je kop sckame  zukk e arme troep 
is ‘t, - ezelskop , in ’n smerig  snoepwinkeltje wone’ die in ’n achterbuurt. Ja’jah 
(lachte Piet) Je doet heel wat op, ‘k zou maar gauw gauw gaan trouwê, din ke’je 
d’r vader en moeder meteen onderhouwe’.  Ís ’t zo’n troep? Zei m’n vader. 

“’Oom kees, [t is verschrikkelijk”zei Piet. 



“Stomme donder”ik hoor ’t Diet nog zeggen, met verheffing van stem, Co die geile 
meid, met d’r knappe smoel en d’r lachge, heeft zeker d’r ….. an je late zien, zoals 
elke hoer dat doet Om ‘r te ….    Heb je dr genome’en zij om je cente, dat gijle 
kreng. Om cente geef jij niet als je maar een liefie hebt. Nou geef ons maar cente 
hè? Piet (haar man)  En Piet ((haar man) zei niets. 

As je  dah maar weet dat wij niet op de brulluft (bruiloft) kome’zei Diet  en Pa en 
moe ook niet, h1e moe? Moe zweeg en  Pa zei: Geen cent krijg je en je zal dr late  
lope (helemaal opgewarmd door Piet en Diet) (en vader was gek op Co) en ga 
asjeblieft me huis uit. Ik weg en trouwde mijn fijn brokkie geluk. Wat ik op een dag 
en nacht met Co in m’n scharreltijd met haar beleefde  da t hebben Piet en Diet 
hun hele leven nog nooit beleefd. Wil je wel geloven Liefje dak mijn dorst  naar liefde 
en ze ponds ponds gewijs teruggeven me jong , sterk en vaardig houd. Nog altijd 
moet ik liefde beleven. Want als ik es een wijfie (war ik was hoei – goed lezen) een 
zoen geef dan beleef ik zoiets goddelijks  heerlijks door heel m’n lichaam, dat ik ’t voor 
geen goud zou willen ontberen. 

Toen Piet en Diet 12 ½ bruid  jaar getrouwd waren werd er een bruiloft van 
gegeven. Op die bruiloft werd en bruiloftsliedje rond gedeeld op de wijs van : 

Aan de oever van een snelle vliet 

Titel: Piet en Diet op de  divan in hun verlovingsdagen. 

’t Droge en de droge humor waren in ’t liedje zo raak , dat ik er nog van kan 
proesten van t lachen als daaraan me herinner. Dat komt door jouw brief over 
P&D. 

Toen t uitgedeeld werd was en Diet , de 12 en een ½  jarige bruid t las werd ze 
rood van woede, ze wou ’t niet hebbe’dat  ’t zongen werd, ’n schande. Nou moet je 
weten dah de dichters van dit liedje wisten  hoe ’n droge liefde  zij voerden en nou deed 



ie in dat liedje uitkomen alsof op die  divan…. De heerlijkste liefdesbelevenissen 
werden gehouden. En Diet maar op die bruiloft schreeuwen dah t nie waar was en 
ze aan dr  goeie naam kwamen  die in dat liedje werd bezoedeld. ’t Was een herrie 
van belang. Jaren lang heeft ze ’t niet kunnen verkroppen dat d1at op dr bruiloft 
gebeurde. 

Dit nu heb ik naar voren willen brengen om je te laten weten dat ik ( en ik grinnik 
van de lach) me dat helemaal niet verwondert. Ik Corrie aantrekkelijker maken? 
Jij? Zij? (maar nu laat ik Diet aan het woord) de dochter van….. Nou ze heb 
’t niet van een vreemde. ( De appel valt ---- je weet wel.) 

Zij hebben je moeder erbij gehaald. Jouw moeder deugde immers nergens voor als ze 
me maar zoende waar iedereen bij was, welke meid deed dat. ’n Hoer. En toen 
Co dus later  ( o noodlot) ontrouw werd, toen was Co een echte hoer in Diets’oog 
en Piet ‘s (haar man) . Jaloezie. Want  Piet was jaloers dat ik zo’n fijne meid 
en een schat van een lekker wijfie had; ( Hij was verpauperd, hij voelde  dat hij mis 
ge …. Had die lelijkers te trouwen, maar had geen lef om t ongedaan te maken. 

Diet was een mormel, een gedrocht. Ik heb Diet es gezien in een nieuwe jurk, die 
afgezet was met …ringen van bont, niet in de lengte natuurlijk bedoel ik maar in de 
breedte .  Van boven tot onder 8 ringen als hoepels om r nek . 

En ze was al poedel lomp dik en toen die jurk met die ringen? Co en ik hebben 
onbedaarlijk gelachen zo monsterachtig lelijk als t was. 

En zij---- vond t deftig. 

 

Toen Diet een jaar of dertig was was ze sproetig, dikwallige wangen, nikszeggende 
ogen en boersig. Piet was toen verre van mooi met z’n  neus vooral. Nou es Piet 
eigenlijk knapper t ook een raar smoelwerk. Enfin, kan je niks aan doen. Maar  



datCorrie door deze inteelt misvormd is en helemaal een oud sokkie is te begrijpen. 
Ik meen dat ze nadat ze 17 waren getrouwd is geboren. 

Omdat Diet een dochter was van rijke oom Kees heeft Piet z’n moeder Piet op 
Diet afgestuurd en liet ie de vrouw van Boersma (een scharreltje) lopen . Die 
ware nie zoveel cente zei ma.  

De Wormerveersen vonden ’t allang al goed als ze is zoals Diet. Ze hebben wel 
gedacht natuurlijk dat Corrie es met  een goede boer zou huwen omdat haar ouders  
er goed bij zitten, maar ze realiseerden zich niet dat er niks aan is een meiske te vrijen 
die nog niet je dat heeft om een jongen aan te trekken.  Niets letterlijk niets.  

Een huwelijksoplichter zou ‘r nog niet naar talen als ze rijk  was. 

Omdat Co arm was , omdat je gescheiden bent en zij het goed hebben ben je vullis. 

Toen Piet 24 jaar aan het spoor was werd dit herdacht. Ik was die dag bij hun. 

Opgelet: 

’s Morgens van 10 – 12 uur kwamen komiezen, chefs en enkele andere z.g.n. 
hogen feliciteren. Taarten, fijne dranken, dure sigaren,snoep stonden voor t grijpen 
op tafel. En er werd ruim van genoten. Het werd  over 12  en nog nauwelijks was 
de laatste  de deur uit of met een vaart ging  alles naar de keuken, want Diet had de 
arbeiders van t station al zien aan komenen toen kwam er koffie met biscuitjes en 
slechte sigaren op tafel . ’t Zijn krengen van dingen Baantels. 

Tot spoedig nu en hartelijke groeten 

 

Paps 

 



 

Maandag ,  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 nodigzij 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 maken. 

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 mar 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 enrgie 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. K 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 

 

Je Paps. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

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 zn schouders eronder zetten. 

Gelukkig is het uitzonderlijk mooi weer steeds waardor 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. 



 

   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 opaaa 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. 

Je Paps 

 

30 december 57 



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 

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? 

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 chequea 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 
kkleine 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 imers gesproken over een wonder? Niett? 

’t Is echter een groot wonder. Alzoo: 

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 , 
Engelds 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, Jordanié, Sirië, 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 staanPaps! 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 naarder beroerdigheid. 
Jaja jaja allemaal een gelukkig Nieuwjaar en ik kom . 

Paps 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Naarden, Godelindeweg 50 2 februari 58 

 

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 OKee? 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 róntgenfoto 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. 

We hadden’t behoorlijk goed en kort nadien heel arm en ook weer kort daarna rijk. 
Scheppen geld verdienden we. M’n herinnering van die tijd zit muurvast in m’n 
hersenen, ’t vrijen, ’t verloven, t trouwen met je moeder  en jouw geboorte dat zou ik 
uit den treure zo in boekvorm kunnen verlevendigen. Waardoor? Omdat ik nog 
een leven lang vóór en ná t huwelijk met je moeder mooi meer zo verliefd nooit meer 
van iemand zo schoon zo heerlijk had gehouden als van je moeder. Ze was mijn 
smaragd een goddelijk wezen. Heel haar innerlijk, heel haar uiterlijk was voor mij 
een genot om te horen om te zien, te beleven. Onbevlekt en rein. Ik was ziels ziels 
gelukkig Geen fietstochtje, geen visite geen geen liefdesavontuur dat ik ben vergeten. 
Ik hoor haar nog jubelen op de fiets van Berkhout naar \Rotterdam dat ze onder 
Vinkeveen zong mon cher, mon cher mon cher ami, mon cher nest pas pour lui, enz. 
En ze zong maar een en al blijheid. Hand in hand op de fiets. Lachen en pret 
zonder weerga. En de verloving, die verloving in haar boothuis  Smit te Berkhout 
in die uilenstoel is t grootste moment van m’n leven geweest. Daar in die stoel vraag 
ik haar zic met me te verloven en ’t is me alles zo helder en duidelijk alsof ’t 
vanmorgen is gebeurd. Kun je  je voorstellen dat toen je moeder zich afgaf aan m’n 
bedrijfsleider ’t sieraad om m’n hals, de gouden gloed van m’n liefde , toen ik nog zo 
jong was, heel mijn geloof in haar, m’n hart brak van zulk gebeuren. Ik was niet 
teleurgesteld maar finaal verwoest. Ontzetting maakte zich van mij meester. Toch 
probeerde ik ter wille van jou, of m’n liefde voor haar wéér zou keren. Neen, alles was 
gedood. Ik leefde verder, maar die goddelijke macht die heerlijkheid van innerlijke 
blijdschap, dat verhevene dat een liefde in zich kan herbergen, kwam nooit meer met 
een ander tot z’n volle recht. Ik vocht erom, dacht dikwijls dat ik ’t gevonden had, 
maar ’t was m’n jonge hart dat vroeg naar een vrouw, naar liefde. Zo was mijn 
oogappel de hartstocht tot een ongekende belevenis ontsproot. 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  2 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 houd 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 ca 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 

 

      

 

 


