Correspondentie L. Adam en H.J. van Mook
09-11-1948

L. Adam [W. de Zwijgerlaan 1, Den Haag] aan HJvM

Arme displaced people! Ik durf jullie haast geen welkom toe te roepen. Wat raar moet het zijn te rusten, niets
meer te doen te hebben, zo ineens, in 4 dagen ambteloos burger. Vroeger was je aan boord nog zo’n beetje
resident of gouverneur, na Suez begon dan ‘n geleidelijke overgang naar de ambteloosheid. Maar nu gaat dat
per vliegtuig zo abrupt.
Huib, je tart natuurlijk alle mogelijke Haagse vijandelijkheid (ons huis zit vol met anti-Van Mook’s! ik kan je er
mooie verhalen over vertellen) en zult dan wel eens hierheen komen. Helaas! zijn we – ook al wegens Jet’s
physieke toestand – niet meer in staat grote gastvrijheid te geven. Bovendien woont nu een zuster van Jet bij
ons in. Logeren kunnen we niemand meer. Maar we zijn zeer verlangend naar rustige gesprekken met jullie.
Sinds 1946 hebben we Huib niet meer gezien.
Je hebt in je hotel de schoondochter van Jet’s zuster ontmoet, meen ik. Zij heeft als Mej. Dekker onder Huib
gewerkt, blijkbaar.
Nu, mensen, tot spoedig ziens. Hartelijke groeten, ook van Jet en Fred
22-11-1948

HJvM [Doelenhotel, Amsterdam] aan L. Adam

Beste Lucien,
Hartelijk dank voor je brief, die ik kort na aankomst hier kreeg. Het spijt mij daarin te lezen, dat het met Jet nog
steeds niet helemaal goed gaat, maar ik hoop jullie toch binnen niet te lange tijd eens te kunnen opzoeken en
in redelijke welstand aan te treffen. Voorlopig ben ik nog erg bezet met het zoeken van onderdak en het
voorbereiden van allerlei werk, maar daarin zal eerstdaags wel enige luwte komen.
Van Wulfften Palthe moest ik helaas teleurstellen; ik ben voorlopig niet van plan mij aan lezingen of
voordrachten te bezondigen, omdat ik liever zelf publiceer en daar mijn volle tijd – voor zover niet door andere
beslommeringen in beslag genomen – aan wil geven. Misschien komt er later wel eens iets van en dan zal ik
zeker ook aan Rotterdam denken.
Met hartelijke groeten aan jullie allemaal, ook van Bep,
26-11-1948

L. Adam [W. de Zwijgerlaan 1, Den Haag] aan HJvM

Beste Huib,
Op 4 Januari moet ik iemand van 11 tot 12 uur spreken. Bestaat er een kans, dat ik je in de namiddag eens kan
ontmoeten? Ik brand van verlangen je eens te spreken en hier thuis is de gelegenheid niet zó geschikt voor een
vertrouwelijk gesprek, omdat Jet’s zuster bij ons inwoont. In de NRC las ik met belangstelling je artikelen en
ook, dat je een kamer hebt gekregen in het Willet-Holthuisen-museum. Ik hoop, dat dit persbericht nu waar is,
want aan dat adres zal ik deze brief verzenden. Zitten jullie nu in De Witte te A’foort? Of hebben jullie al wat in
De Bilt?
Onze hartelijke groeten, ook aan Bep en Bertha
Je Lucien
31-12-1948

HJvM aan L. Adam

Beste Lucien,
Ik denk dat ik op 4 Januari wel op Herengracht 605 zal zitten. Het telefoonnummer is 36805. Wanneer je dus
even opbelt om 12 uur, dan kunnen wij verder afspreken.
Met beste groeten aan Jet,

