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Geachte Mevrouw!
Met innige ontroering vernam ik heden het bericht van den vreeselijken slag die u heeft getroffen.
‘T zal u door de vele vrienden van uw braven man zoo telkens worden gezegd hoe zijn onverwacht
sterven hen pijnlijk heeft verrast dat ik zulks niet behoeft te herhalen – Men kan het haast zich niet
voorstellen dat een man als hij zoo eensklaps wordt weggenomen, en als losgescheurd uit een leven
waarvan hij met honderde banden was vastgehecht.
‘T moet u en de uwen wel telkens wezen alsof Gij uit een droom ontwaak – maar helaas, uit een
droom van zoete herinneringen, in een sombere werkelijkheid.
Bitter zal de droefheid zijn die u en uwe kinderen vervult. En – weent vrij te zamen – al kan zijn leven
niet geeindigd zijn, na ’t verlaten van dit aardsche huis. Gij mist hem toch die u zoo lief was in uwen
kring, en o! wat zal dat gemis U in zonderheid zwaar vallen die zoolang zijn gezellin waart op den
vaak moeilijken – maar toch ook meestal zegenrijke levensweg en die slechts alleen, hem geheel naar
waarde kondt schatten als liefhebbenden Echtgenoot en zorgende vader. ’T Zij u een weldadige
gedachte bij uw leed dat er zoovelen zijn die – ’t zij minder of meer – in uwe droefheid deelen; want
van den Bergh leefde en zal blijven leven in veler hart, niet slechts als waardig Neerlandsch Dichter
maar ook als onvermoeid strijder voor al wat schoon was en goed!
Mijne vrouw en ouders verzochten mij u van hun oprechte deelneming te verzekeren. Ook zij
mochten uw talentvolle braven echtvriend leeren kennen en hoogachten.
Met de herhaling dat uw onherstelbaar verlies mij zeer heeft geschokt, neem ik mij, dat ge gesterkt
zult worden met de uwen, mede namens mijne Echtgenoot, geachte Mevrouw!
Uw zeer deelnemende en D.W. Dienaar
J.J. Cremer
Wageningen 26 Dec. 68
Mijn vader wil u nog zelf schrijven.

