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Waarde heer en Vriend!
In Alkmaar wil men volstrekt dat ik den 5de maart zal komen. T is me erg kras – maar wat te doen.
Men had er al vroeger op gerekend en - zonder mij te vragen – ’t op de lijsten gezet. Nu wil ik ze niet
teleurstellen. ’T Is nu de maar vraag of ik de vreeselijke brutaliteit mag hebben woensdag den 6de bij
u aan te komen stappen en dan tot vrijdag smorgens te blijven. In Alkmr. blijf ik niet omdat ik er
niemand ken, en veel liever kom ik dadelijk naar u dan in Am-m bij familie te blijven die ik toch
spoedig hoop te zien. Dus, is er bij U volstrekt geen bezwaar, zie mij dan - ofschoon wel een beetje
schroomvallig – den 6de arriveeren. Maar gij weet het ik kan zeer gemakkelijk het station Amsterdam
verlengen, en laat het dus noch u nog uw lieve vrouw een oogenblik bezwaar geven. – Zoo gij
toestemd reken er dan maar op dat ik moe aankom, en u s avonds niet te lang van den straat zal
houden. Gij gaat uw gang, alsof ik er niet was.
Nu nóg iets. T is me helemaal door t hoofd gegaan of ik bepalld heb wat ik zal voordragen! Zoo het
niet bekend is gemaakt zal het zijn:
Kruuzemuntje en Jan Pier en Kloas. Broer Japik.
Dat is nog al bijzonder goed bevallen. En daarom wil ik Haarlem graag t zelfde geven. – Het viel mij
zelf mee bij de voordracht. T is heel eenvoudig. –
Mag ik nu nog op een en ander een paar woorden van u verwachten.
Groet uw vrouw hartelijk en - den zoon als hij bij u is - en geloof mij uw zeer DW vriend :
J.J. Cremer
Den Haag
25 febr 67 .Ik zal toch donderdag – als jullie mij ontvangen kunt eerst na t eten bij u zijn.

