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Beste Duim, 
 
      Het is nu al meer dan een week geleden dat Uw briefje met de 
droeve tijding kwam en verschillende malen begon ik U te schrijven, 
maar het wilde niet vlotten. Nu hoop ik dat het beter zal gaan. De 
moeilijkheid is eigenlijk om woorden van deelneming te vinden, terwijl 
woorden Uw aller groot leed toch moet kunnen verzachten. Dat kan 
alleen de tijd, die misschien langzamerhand het fijne gevoel afstompt 
dat men elkaar niet kon missen, maar die niet beletten kan dat de 
nagedachtenis steeds even mooi en scherp bewaard blijft zoolang je 
leeft. Ik wensch U toe dat alle beslommeringen van het dagelijksch 
leven niet in staat zullen blijken te zijn de lieve herinnering aan Uw 
zuster ook maar in ‘t minst te vervagen. Veel heb ik aan u gedacht in de 
heel moeilijke dagen die U doormaakte. Wat moet het een 
verschrikkelijk idee zijn geweest voor Uw zwager die als vakman de 
verschijnselen zag, om zoolang vooruit te weten wat zoo gaan 
gebeuren! Heerlijk dat je dezen zomer nog samen kon genieten van 
Parijs.  
De doorgestane angst, de zware taak der verpleging en het verdriet zij 
allen zullen maken dat ge verlangt naar een tijd van rust. Zoo juist komt 
Uw kaart met bericht dat U zaterdag in Haarlem komt. Ik hoop dat U 
daar die rust en opbeuring zult vinden die nu zeker noodig is. Of het op 
den duur verantwoord is op den duur van U de verzorging van ons 
beiden te blijven vragen, terwijl U misschien voelt dat in het huishouden 
te Utrecht Uw roeping ligt, is een vraag die we beter eens kunnen 
bespreken zonder overhaasting. De mogelijkheid van een middenweg is 
dunkt mij niet uitgesloten. 
Misschien heeft U van tante Coba gehoord van enkele huishoudelijke 
zorgen waar ik haar over schreef; dat is vermoedelijk alles goed terecht 
gekomen. Hierover mondeling nader. Zondag waren wij in Breda; de 
tantes waren zeer vervuld over Uw droevig verlies. 
Na vele omzwervingen kreeg ik hier een annonce van het huwelijk van 
Jaan Scholte. Ik zond op de trouwdag een telegram: Hartelijk 
gefeliciteerd A. Dumont, familie B.G. Ik hoop dat U dat goed vindt. 
Moeten we er nog meer aan doen? 
Deze brief nog eens overlezend zie ik dat hij toch niet precies uitdrukt 
wat ik zeggen wilde. Wil de bedoeling voor den daad nemen. Zou U ook 
mijn hartelijke deelneming kunnen overbrengen aan Doctor en de 
jongelui Offerhaus.  
      Veel liefs, Wim 


