
17 September 1934

Beste Lout,
Net had lk •amorgens vroeg een brlef aan Freddy at

gezonden toen lK de Jouwe van 5 ••pt. ontvlng. Ik moet straks
Toor een paar dagen naar Am8terd8Dl~ en geef Je nu meteen maar

antwpord, zoodat je het nog v6Ar October ontvangt.

Er 1s tusschen ons gesproken over 1+ niet " 1/2 ;t.
Maar wat lk nleJ gezegd heb, doch vanzelf spreekt, 18 dat je
zeker nlet met atbetallng moet beginnen T66r het nleuwe 3aar.
Jul11e hebben natuurlyk tal Tan extra-onkosten nu, en je kunt
het waarschynlyk best gebrulken. V rder w1lde ik dat je 81s

algemeene regel aannam by deze wmsandelyksche afbetalingen.

dat Je dlt alleen doet wanneer het je werkelyk convenieert;
doet het dit de een of andere maand of maanden niet, dan 18

het volko-Jlen voldoende a1'l~ J,yaf freddy 1n een van de brleven
zegt: d1t keer doene e het nlet; het ls een fr1end1y under
standing en g~én wet van eden en ersen zoodat lk edan nlet

wl1 persen of knypen. Please yourselt.
y zyn brleschend n1eu sglerlg naar de toegezegde totoe van

de.ontv ngst en n ar de waarschynlyk weldra ln omloop komende
fotos van jul1esehe home. Arme Freddy, afgeknaagd door de
mustleten. iaarom zlt en loop je nlet et een sluier van klam
boe-gaas? Het stelletje bedlenden sounds allrlght, en wat een
leuk lotje 0 mee te spelen! DleD~uln lykt me heerlyk. Oehja
Lout, een mensch ls maar .ln gewohelts Tbler dat meestal het
tevredenste 14. als het zyn geregelde werk kan doen, voor een

vrachtkar of een race-wagentje. damnlng the files anyway.Ik
toeter der ook tegen maar lk zou het niet wlllen àlssJn. En
op de vliegen en uskleten reageer lk co,~'11eg1aal aangezien
~k tot de Pers-dl tos behoor.

Dag lieve jongens, lout knutfelt Freddy wel eens voor
me. ,Pa-Kg!
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