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Geachte Heer! 

Deze morgen ontmoette ik den Heer Verhulst en hoorde van hem dat hij nog geen proef van ’t 

muzijkstukje gezien heeft ; intusschen is zulks volstrekt noodzakelijk en ik schrijf u daarom terstond. 

Temeer dewijl de Heer Vh. donderdag morgen uit den stad gaat en eest zaturdag terugkomt. ZE 

woont: Veenlaan ’s Hage. 

Aangezien mijne Mama den 28sten deze verjaart zou ik zeer gaarne den 26sten dezer (ter 

verzending) een exemplaar van Arme S. ontvangen. ‘t Komt er minder op aan of dat laatste vel nog 

niet geheel zuiver gecorrigeerd is; ’T is slechts om de hoofdzaak te doen; eene Moeder let zoo nauw 

niet. 

Als bestelling vind ik 84 ex. van den boekhandel juist niet veel maar, geloof mij, gij hebt waarlijk niet 

het slechtste wat ik tot heden aan de pers gaf – men koopt tegenwoordig wanneer met ’t ziet, of 

liever men wil zien wat men koopt, en bovendien wordt een tweede druk zoo spoedig uitverkocht? 

Dit verzeker ik U, dat de Heer Thieme mij eergister verzekerde dat het Sinteklaas enz bijzonder goed 

gaat terwijl hij toch altijd groote oplagen neemt en die vier stukjes niet nieuw en slechts schetsen 

zijn. – ’t Zou mij spijten maar inderdaad ook bevreemden (ik zeg dit laatste zonder eigen lof – maar 

door de ervaring en door andere heeren uitgevers geleerd,) indien U geen rekening met het werkje 

maakte. 

De tijd moet ’t leeren. Later eenvoudig uw ja of nee! 

In grooten haast uw dwd 

J.J. Cremer. 

Zend nu heden woensdag svpl per post proef aan den heer Verhulst indien ’t per diligence moet, dat 

’t dan aan hem franco zij ; maar de dilige bezorgd eerst gewoonlijk des avonds. 

Dingsdag 20 Dec laat. 

’t Muzijkstukje is mooi gezet. En ’t plaatje? Zenf het mij svpl met de afgedrukte bladen ; Ik ga in 

Schiedam 3 hoofdstukken voordragen (30ste dec. 

Dit raefelverhoog in haast gesteld, was beter voor een mondelinge behandeling geschikt: geweest. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


