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Beste Jérome,
Allereerst onze hartelijke dank voor de goede wensen bij gelegenheid van mijn 
verjaardag. Tegelijkertijd doen we jou en de jouwen dezelfde toekomen. Nog vele 
gelukkige jaren erbij. Met Leny is alles goed. De dokter komt deze week nog eens 
kijken en dan maar afwachten en alles is klaar op het kraambed na. Dat komt komende 
week. Vanavond hebben we de geboortekaartjes opgesteld en de namen uitgezocht, zodat 
we daar geen werk meer mee hebben als het kind er eenmaal is. Het gasbrandertje 
brandt goed en Leny zal wel geen last hebben van kou. Nu nog even over jouw brief. 
Jérome, als ik ’t nog eens moest doen had ik me de moeite gespaard om alles even? na 
te gaan, want het blijkt tijd verknoeien te zijn geweest. Voordat ik verder ga kan ik
je mededelen, dat wij met alles accoord gaan, zij het dan met tegenzin. Als zwager 
bemoei ik me liever niet met deze zaken. Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat ? op 
alles ? ja gezegd wat moeke voorstelt en dat er geen rekening mee wordt gehouden dat 
er van een deling in feite geen sprake is. Jullie zijn er van overtuigd dat er ruzie 
komt als moeke iets gevraagd wordt en zij haar zin niet krijgt. Wij zien dit zo gauw 
niet in. Wel weten we, dat moeke tot op heden op alles van ?  gereageerd heeft. Haar 
reactie is geen praten geweest, maar schelden en een tocht naar de advocaat.
Leny – en ik ook – was wel erg verrast, dat de houding in eens zo veranderd is. Met 
Pasen en later hebben we geen goed woord over moeke gehoord en waren allen er over 
eens dat er niet gekropen behoeft te worden. Over de dankbaarheid zullen we maar niet
praten. Tot slot nog enkele rechtzettingen wat jouw brief betreft:
ad ad b  Voor de successie is verwarming en vloer niet opgegeven Volgens lijst zijn 
alleen de roerende lichamelijke goederen opgegeven
ad ad c Dat contanten verwaarloosd zijn is goed te begrijpen. Onder contanten wordt 
normaliter echter geen giro-tegoed (minimaal f240) verstaan

Dit zijn enkele rechtzettingen waarmee overigens geen rekening gehouden behoeft te 
worden.
Hoe de deling zou gebeuren is van minder belang maar het minste wat wij gedacht 
hadden was, dat de lijst van de aanwezige goederen juist was opgemaakt. In feite Op 
papier komt het er nu op neer, dat moeke 1/5 deel gekregen heeft terwijl het in feite
meer dan dan de helft geweest is. Leny heeft de lijst voor successie getekend. dat 
was de inventaris. Ik teken deze lijst als accoord voor de schatting en zal eventueel
ook nog tekenen voor het bedrag wat Leny krijgt als haar deel. Maar twee 
tegenstrijdige lijsten tekenen heeft geen zin.
Wat de piano betreft ’t volgende. Als de piano in eens betaald moet worden hebben wij
geen interesse. Als het bedrag van f600 in eens aangezuiverd moet worden (verschil 
part/kosten) is het bedrag ons in eens te groot. Kan het verschil in bv. 3 of 4 keer 
betaald worden dan hebben we wel interesse.
Voor de andere dingen hebben we geen interesse. Wij hebben ons huis ingericht en 
hebben geen plaats voor dingen die er niet bij passen en we niet nodig hebben.
Jerome ik stop er mee. Hopelijk kunnen we jullie gauw de geboorte melden van de 
nieuweling. Het allerbeste. Groeten aan Riet en de kinderen en een prettige 
verjaardag
Kène   Leny
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