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Beste Kruseman! 

Allereerst hartelijk dank voor het keurig, prachtig verguld op snée! T is ‘en Reuske om in de glaasdere 

kast te zetten. Nu, en ze prijkt er in! En mijne vrouw vindt het allerliefst van U en laat U nogmaals 

door mij zeer zeer vriendelijk dankzeggen. 

En nu, gauw mijn antwoord op uw zoo hulpvaardige vraag: Best. Heel best. 3 april in de Schouwburg.  

“Laat alles maar gerust aan mij over!!” Allemachtig graag en royaal als van ouds! Ook daarvoor een 

handdruk; een Warme! Toch mag ik wel een paar vragen doen. In Amstr. Utrecht enz waren de 

kaarten in de laatste jaren – tengevolge van de stijging der levensmiddelen !!! F 1.50. in leiden enz F 

1,25. Misschien zou dat even goed in Haarlem kunnen. Maar acht gij ’t minder goed …. Zóo als gij ’t 

bepaalt is ’t mij uitmuntend. T is maar een opmerking. – Waar ge mij bepaald pleizier mee zult doen 

Amice, ’t is net – noch op de kaarten (I) noch in de advertenties den prijs der kaarten te zetten. 

Eenvoudig: kaarten zie te bekomen bij die en die, en ’s avonds aan de zaal, - Goed breed adverteren 

is echter in dit saisoen wel wat noodig. – Maar ik zeur al te lang! T was immers vroeger ook altijd 

alles uitmuntend in orde; en ’t verzoek van die niet prijsnotering geschied alleen omdat de 

Haarlemsche Courant zoo overal komt; in de Amsterdamsche Couranten zetten ze het ook nooit 

erbij. 

Sterk licht, liefst boven den katheder heb ik voor ’t Reuske zeer noodig. Want t is zwaar. Als ik zooals 

in vroeger tijd vóor ’t gordijn zal staan, zou ik ’t heerlijk vinden indien men mij een kamerschut achter 

den katheder wild geven. 

En nu vergeef me dat ik tóch nog zooveel noten op m’n zang had. Groet Mevrouw heel vriendelijk en 

– nóg een handdruk van je ZeerDW en liefhebbende vriend 

J.J. Cremer 

Den Haag 23 maart 77. 

 

(I) Maar hoe kondt gij zoo iets kunnen doen! 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


