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Zeer Geachte Heer!
Hiernevens zend ik u mijn Arme Samuël : de zondag zal welligt een geschikte dag voor de lecture er
van wezen. Het spreekt van zelf dat er in het handschrift nog fouten of misstellingen kunnen zijn,
doch, u zult ze met het oog op een latere correctie in drukproef nu wel over t hoofd willen zien.
Wat nu het punt in kwestie betreft zoo moet ik hier nóg eens herhalen dat ik met bescheidenheid
reken dat een honorarium van F350 (met afstand van copyregt) mij voor deze novelle billijkerwijs
toekomt. Het bezwaar aan uwe zijde kan dunkt mij bij nadere beschouwing door deze waarheid
worden weerlegd : dat de heer uitgever slechts 120 a 150 exempl: behoeft te verkoopen voor dat
meerdere honorarium.
Al doende leert men zijn eigen werk eenigzins takseren, en dan geef ik U ten opzigte van dit verhaal
de verzekering, dat ik maar twee of drie novellen heb geschreven die ik acht in waarden en gelijk
mee te staan.
Heb de goedheid mij een half vel druks als bewijs van ontvangst p.o. toe te zenden; en dan berigt mij
spoedig wat gij besloten hebt. De laatste aflevering van de kunstkronijk is mij niet gezonden kan
zulks ook hier ten stede bij een boekverkooper schuiten?
Zeer aangenaam zal het mij wezen ook omtrent uw verlangen betreffende het vignet te worden
ingelicht. De losse schetsjes zal ik u gaarne zenden. U hebt zeker een knap teekenaar die ze op ’t hout
kan over brengen. Wilt u geen vignet ’t is mij hetzelfde. – ware het ook een goede speculatie muzijk
en vignet bij de door u voorgenomen tweede uitgave te voegen? Het bedoelde lied voor de muzijk
bladz 114. T zou mij aangenaam zijn indien, na gesloten overeenkomst, het zetten en drukken wat
spoedig plaats vond ; een letter als die van de Betuwsche novellen is wel verkieslijk.
In afwachting na vr. groeten en met de beste wenschen voor uw zieke kindertjes (?) neem ik met de
meeste achting,
Zeer waarde heer!
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