
/ Aan L!li jn liave vrou~~ 
op haur 26 sten vurjuuX'duGQ 

New York 11 Nov. '01. 

In geduchten sta ih eenzuam 
liier aan 't utnmd dar Goonan, 
Doeh ik wil mot U gl.}{llt:ouzaar.::., 
1Hju godachten lutO_ll gaall. 

«onderbaar11jk zijn Gods wogan, 
Ondool'grond' 11 jk z1 jn haad, 
~ljDbeid stroblt uit ull~u tugen, 
Mark het op tot eigen buut. 

Ik wil van uit Let vorre Wooton, 
Voar Uw Lestwil, lievtl vrcuv, 
Gada VrHg~n. dat Zijn tostan 
Ze6< .. m , U I wi ju acna t, bedauw , 

'k Wil Uw llerjurlng in g~d[iclltan, 
liier t herdenken, beste vrouw, 
En laat Jit Uw lead verzaehten; 
Ik heb U lief en bl1jf U tro~w. 

Dut het Gode mogt bohugeI1, 
Guo te zaug'nun In don ~t~ljd, 
trtieht tu aehellken om te druGan, 
~aLi.ent hat kriliu ona opgeleid. 

Bid dun ~lrig en gestndig. 
Ow kiiju bijotund dUd en Hliellt, 
,'iijl Hij iedurooll clOfiudig, 
10, die 't ul VWl n~m vor~acht. 
't Ie de menaeh die zijne wagen, 
OverJenkt en plunnun sDe~dt, 
Doch 't ia God die, o. wat zagen, 
Zijn gang beutiert en bestwll ·uoet. 

I t Is de Mensch die v-e gund , vlill t.md, 
Over lot en toukomat denkt, 
Doell 't iu God. die vri j 'Ii,jk Behi1::1i end , 
Voor- on togenspoild ons schonkt. 

It Is de mensch die in zijn zorgen, 
OVer deel en route ma~lt, 
Duel. 't 18 liod, dl ~ in It verborgcn • 
.bIke vce t.a tap .h.o~ft l)opu".ld. 

Duarom dan do knie gebogon, 
Den blik omlJ.oog, de handcn DUUW, 
Blddalld om Zijn Illedcdo0gen, 
Di t geda!m in -Je zue nuua , 

~at wij de liefdu Goda besotfen, 
Ono onwaurdlgen betoont, 
~ijl li1j 10 stAo VWl On~ to trcfi~n, 
Ons mot zogoningun krocnt. 

.. --'].._......._------~- 
. ._- - '-'-,- -_------- . 



Schoon door 'n Ooeuuu geaoheiden, 
Trots de vela tegollIH~en, 
De~e zaak wil on~ verblijden: 
Wij war eu , zijn en blijvell eJn. 

• t «e» de lieide d,1ti one aaarabr-ach t, 
H£?Xt aan hart to sumen kl~nk, 
Di~ aun ona d' onmiubre eendrucht 
En 'n drietal kindertJu schonk. 

It Is do liofde die on~ uHnBord, 
Die, wat mooite ook ten apijt, 
Hieuwe lGVenUlllOud OIlS iIltitort, 
Stoeds nabij io in dan Btrijd. 

Moga nieta mijn dee 1 verhinderell, 
Om in welstand, mijn Cathrien, 
1:.n ala It liod balieft, drie kilidcrun, 
In ge~ondheid weer te zien. 

Heb, geliefden, in gedaohteu 
Mijne groeten, ~eenlge zoeu, 
Wil met mij den tijd afvJachten, 
Dat we It in werkelijkheid weer doen. 

Uwe U zielalierhubbenda 
Heiman. 



• 

de brief met nummer 13 (1) 
Wederom ligt een brief voor ons. Hij is van 

26 juni 1907. Johanna Buis is al enkele jaren 
dood; vader Evert Jan schl'ijft vool'taan zelf. 

Dit keel' bij een heel bijzondel'~ gelegenheid. 
Zoon Heimen/Hijme, z'n vrouw Cathrien en twee . ~ 
kindel'en Jan en Jo gaan het a~an emigl'a- 
tie naar de Verenigde Staten aan. Ze zijn daal' 
zojuist aangekomen na een bootreis van enkele 
weken en Heimen heeft al werk gevonden. 

't Hel e e vorrt uu r wel'd een mislukking. 't Leek 
of Cathrien op allerlei verhulde wijzen protes 
teerde tegen het plan van de ovel'tocht. Maar Opa 
had doorgezet. Zo kwam Cathrien tijdens de boot- 
reis amper Llit haar hut. Ze leek ziek te zijn. 
In Amerika aangekomen, kreeg ze al meteen een 
overstelpend gevoel van heimwee naar Holland. 
Daarbij kwam nog dat ze in verwachting was; ook 
dat zal een rol hebben gespeeld. Reeds na enkele 
weken keerde Cathrien terug naar Nederland; mijn 
grootvader bleef nog een klein jaar, en kwam te- 
rug in maart 1908. 

Allerlei opmerkingen uit de brief van Evert 
Jan spelen in o~ de wat zorgelijke toestan~ van 
Cathrien. 
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de brief met nummer 13 (2) 
Enkele verklaringen bij de brief: 
"Boulonge" - lees Boulogne 
"den Heel' v.d. i<ieft en zijn Vrouw" vrien 

den van m'n O~ zij hadden Opa aange 
moedigd het emigratieavcntuur aan te gaan, en 
waren daar nauw bij betrokken 

"Corn g( Catr" - m ' n Opa's jongel'e broer Cot- 
nelis en diens vr ouw Cathrien Pijlman; Evel"-t Jan 
vel'haalt van de ongelukkige afloop van een be 
valling bi) hen 

"O~m Heimen" - Evert Jans oudel'"e bY-oer Heimen 
Stoffels (1830-1913), 'de man van ondervinding', 
naar wie mijn gyootvader was vernoemd 

"de jongens in Patet-son" - in F'aterson, een ,A/"- 

industriestad bi j f~e'..J York, woonden verscheidene ~ 
familieleden, vooniamelijk kinderen van de ge- p-- r 
noemde Heimen Stoffels; Opa had weI d~gelijk hun ~! 
adr essen, en heeft u i tvoer i gin kontakt gestaan ~ t-- 
met de familie d e ar , zelfs a I v~'~'r hij vertrok __ i"-- ~ 

"Mc.eder is goed in orde" - Evert Jan spreekt ~ ". 
nu over zijn tweede vrouw Jansje Hengeveld als 
M.:.eder 

"en Jan en Klaas, en Marie v.d. Zwaal'd" - zal 
weI zo gelezen moeten worden: Jan en Marie van 
del' Zwaard, kinderen uit Jansje Hengevelds eel' 
ste huwelijk, en Klaas Stoffels, Evert Jans 
jongste ;:c,,:.n 

"dat b e s c h i e t niet" dat zet geen zoden aan 
de dijk, dat brengt niet voldoende geld op 
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