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Boschlaan 7
Beste Renzo,
Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere
24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven
o ver zij� belevenissen, wat ik natuurlijk graag doe.
Zijn luchtreis ging via de Zuidelijke route over de Azoren, New Foundland, New York,
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Paramaribo. De Noordelijke route over Schotland kon niet gevlogen worden,

o mdat de Schotscha vliegvelden onder sneeuw lagen. Tot Trinidad was de reis heel voorspoedig,
maar aldaar kregen ze motorstoornis en -reparatie, waardoor zij een etmaal oponthoud hadden.
Je vader logeerde daar in de hoofdstad van Trinidad, Port of Spain genaamd, in een heel mooi
hotel. Na vier uren vliegens werd het vliegveld van Paramaribo, 40 KM van deze plaats gelegen,
bereikt. Te New York werd hij door twee Billitonneezen verwelkomd, die hem vol stopten met
goede sigaretten en lucifers. Hoe jammer, dat mijn Dies niet kon weten, dat je vader zoo dicht
in de buurt was, anders was zij zeker

uit Washington naar New York gegaan om hem te ontmoeten.

Opwekkend vond hij Paramaribo en Surlname niet; de stad deed denken aan het armoedigste p laatsje
in Indië en het land aan een stuk van Borneo. Je vader logeert te P.

bij Ir. van Arkel, zoon van

den vroegeren secretaris van de Billiton Mij., die bij dat vreeslijk vliegtuigongeluk op Schiphol
met al zijn medepassagiers en de geheele bemanning verongelukte en den dood vond.
Het moet daar in Suriname broeierig warm zijn en hij zou er voor geen geld ter wereld
langer dan een jaar willen verblijven. De bevolking schijnt hem nu al goed gezind te zijn,
daar men weet, dat voorouders van ons, Schotten,

(mijn grootmoeder Cruikshank genaamd was

in haar eerste huwelijk getrouwd met een Schot, Adam, die in Suriname een plantage had, genaamd
"Paradise")

in Suriname gevestigd zijn geweest.

Het is nu je vaders plan om zich naar dat
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Paradise te begeven en zich daar te laten photographeeren. Maar nu moet je eens hooren, wat
hi,j mij in zijn twe·�den brief schrijft. Bij den Gouverneur van Suriname op bezoek zijnde,
vertelde deze hem, dat niet lang geleden een zekere heer Adam, Directeur van de 11European
Division of the Quaker Oats Meal Company", die in Holland zou wonen,
om nasporingen te doen naar zijn voorvaderen,

in Suriname was geweest

die daar een plantage zouden hebben bezeten.

Die man moet dan toch zeker familie van ons zijn. Nu vraagt je vader mij via mijn Dies te

Washington informaties in te winnen naar dien Directeur om te weten te komen, waar ergens i n
Holland die man woont.
Je was zeker al onderweg naar Italië,
door Han Helb, mijn schoonzoon,

toen ik plotseling uit den Haag werd opgebeld

je natuurli,jk bekend, die uit Washington was over komen

vliegen om een blijde boodschap over te brengen aan onze Regeering over de Indonesische
kwestie. En wat was die blijde boodschap? Dat Amerika voor bijna

10� achter ons stond i n

die kwestie en finantieelen steun aan ons Indië beloofde. Na een week van druk confereeren
met onze ministers en andere autoriteiten is Han weer naar Amerika teruggevlogen. Natuur-lijk ben ik naar den Haag getogen

om hem te ontmoeten en te spreken. In het week-end,

d at ik in den Haag was, had Han zoo weinig tijd, dat wij elkaar in het geheel niet veel
meer dan zes uren hebben gesproken. Bij zijn terugkeer kwam het vliegtuig wegens slecht
weer zoo laat te New York aan, dat hij dien avond niet naar Washington door kon gaan,
waarom hij Dies opbelde om haar te vertellen, dat hij eerst den volgenden dag te Washingèn
zou aankomen. Dies was bi.j dit telefoongesprek heel opgewekt en had zich over niets te be-klagen. En stel je voor, R enze, dat Han thuis komende moest hoeren, dat Dies juist was
geopereerd, waarbij haar eenige galsteeoen werden weggenomen. Gelukkig, is de toestand van
de patiente goed, zooals Han aan zijn ouders in den Haag telefon�rde,

Na dit laatste be-

-richt heb ik tot nu toe niets naders meer gehoord, waaruit ik convludeer, dat de gunstige
t oestand voortduurt. "Geen bericht is goed bericht" is een Hollandach gezegde en daarmede
stem ik volkomen in.
En hoe gaat het nu wel met je moeder, met Joly, met haar kleine baby en met je zelf?
Als je lust en tijd hebt, schrijf me dan een paar woordjes, maar ik neem het je vol-strekt niet kwalijk, als ik niets van je hoor. Met uitzondering van je vader en mijn per-soon zijn de Adams luie schrijvers, wat de broers en zuster aangaat; hoe de neven en
nichten van ons op dat gebied zijn, weet ik niet precies.
Met harteli,jke groeten, ook aan je moeder en Joly,
je je toegenegen

P.S. Ook schreef ik vandaag aan Diesje in Boekarest.
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Daar bedenk ik plotseling, dat je op 14 Februari a.s.

35 jaar oud wordt.

Hartelijk

gefeliciteerd, beste Renzo, je het allerbeste toegewenscht, vooral een voortreffelijke
gezondheid, immers gezondheid is de grootste schat!

