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Beste vrienden!
Met de aangenaamste herinneringen aan uw zoo recht gastvrije ontvangst kwam ik vrijdag heel
prettig thuis en vond alles in de beste orde. Natuurlijk had ik een heel boel te vertellen. Niet het
minst van de gezellige uren in uw vroolijke huiskamer doorgebracht. Wat hebben wij er genoeglijk
zitten keuvelen, althans t heeft mij best bevallen. Als gij lieden maar niet zegt: wat kan hij doorslaan
en vooral, als ik u maar niet te zeer tot last ben geweest.
Een heele mooie bedankbrief zou niet in harmonie met ons gekeuvel zijn en daarom nóg eens beste
vrienden. Ik dankje, ik dank je hartelijk Zoo! –
Nu zul je zeggen, we vinden wel het bedoelde quartet in den brief maar waar is het toegezegde
boek? Hoor eens, het werk moest eerst uit – Leijden komen en toen nog hier bij v.d.H. ingebonden
worden; dat gaat niet vlot.
Aangezien ik nu nog niets van U ontving zoo dacht ik dat het maar beter was u vast vooruit te
schrijven. Eens zijn er 25 Gl- aan mij geadresseerd verloren gegaan. Uit een zekere discretie – het was
reisgeld voor een lezing. – vroeg ik er niet naar, en later toen ik den afzender Ds- Scheltema sprak,
vernam ik dat hij het wel degelijk verzonden had. Mijn goede oom Nagel – de Leijdensche
postdirekteur zei toen wanneer het dadelijk was aangegeven er meer kans op terugvinden geweest
was – ’t moest ons een leer zijn enz. enz.
Denk nu niet beste vriend als Gij nog niets verzonden hebben dat ik er om verlegen ben. Gelukkig
heeft het niets niets geen haast, maar gij geeft mij gelijk: een ezel stoot zich enz. enz. enz.
De lezingen – ook in de koude zaal zijn mij best bekomen, uw lekkere oesterjes ook. Ze hebben me
weer Oester-moed gegeven.
Bij mijn neef Guérin, heb ik nog een paar minuten gepraat. Ze waren heel vrindelijk, een volgende
keer moest ik ….. Maar je begrijpt me – van wegens de harrnachementen , en de garniezoenen en de
rrijdende arrrtillerrrie.
Nou, die dan leeft dan zorgt.
Groet je zoon Jan bij gel: van me, en vriend v.Z. als hij nog bij je is.
Nogmaals hartelijke dank!!
Rekent steeds op de vriendschap van
J.J. Cremer
Den Haag 12 maart 67
Zend me s.v.pl voor mijn rekening de beide eerste deelen van De aarde en hare volken. Gebonden en wil je dan zoo goed zijn het van de afrekening in te houden. Je zult me daar veel pleizier mee
doen. T is mooi!
Ik dacht later of jelui ons groepje niet droevig stemmen zou, maar ik geloof het toch niet! Salut!
Salut!

T is waar ook mijne vrouw heeft haar verzen met vriendelijken groeten verzocht aan Mr en mev
Kruseman

