Brief aan Kruseman 9 februari 1867
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Waarde vriend!
T was mij recht aangenaam uw schrift weer eens te zien en uit uw letteren te mogen op maken, dat
gij het met Uw lieve vrouw en den zoon-student wél hebt. ‘K vond het tevens prettig te bemerken
dat mijn vrienden – of uw vrienden te Haarlem mij nog wel eens willen hooren en verklaar mij dus
gaarne bereid om uw vriendelijk verzoek te voldoen. Het hartelijke aanbod om weer bij u te komen
logeeren neem ik met beide handen aan – als het u of mevrouw maar niet te lastig is. – Maar als ik
aan uw vroegere hartelijkheid denk dan antwoord ik mijzelf: Dat hebben de vrienden Kruseman je
nooit getoond, en – wat mij betreffen ik kan er me op verheugen nog eens met u beiden te praten.
Ge hebt uw dak verplaatst naar uw hart blijft hetzelfde.
Op uw vraag omtrent het honorarium meld ik u, dat ik om niet al te veel aanzoeken van kleine
plaatsen te hebben het minimum waarvoor ik een voordracht houd op F150 heb gesteld.
Doorgaans is het bedrag veel hooger, doch herinner ik mij wel, dan is het Haarlemsche publiek dat
mij wil hooren niet zoo talrijk als elders.
In Februari zal t mij moeilijk zijn, wat dunkt u van woensdag 6 maart? Recht veel genoegen zult gij mij
doen mij eenige kaarten toe te staan en namens mij twee er van te doen toekomen aan den Heer mr.
Enschedé – twee aan den heer Winkler en twee aan den Heer Cd Busken Huët.
Ofschoon ik weet dat Gij met gemak de geheel zaak voor uw rekening zoudt kunnen nemen, zoo
moet ik ge echter zeggen dat ik het bepaald kwalijk zou nemen wanneer gij als vriend er een cent
voor uitgaaf. Alzoo hoop ik dat ge mij behalve de genoemde zes, zooveel kaarten zult reserveren als
gij denkt te gebruiken.
Dus hoor ik nader van u of alles zoo goed is. – Zal ik Oan ’t kleine revierke voordragen – of wilt ge een
andere Betuwschen? –
Geen grooter pleizier kunt ge me doen dan dat me ná de lezing zoo met z’n drieën – of als zoon Jan
er is – met z’n vieren nog een uurtje bijeen (?) keuvelen.
Salut! Groet mevrouw hartelijk, en geloof me uw Zeer dw en toegenegen vriend:
J.J. Cremer
denHaag
9 febr 67. -

