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Zeergeachte Heer! 

1 Nov ontving ik uw geeerde letteren en gisteren van vriend Keller de assign: à F150 waarvoor ik UE 

bij deze dank zeggen. 

Voot ’t overige heb ik U weinig te aantwoorden alleen dit – dat het mij (in ’t belang van het 

voordragen van den Ar” Sam”) zeer aangenaam zal wezen, indien u ’t maar eens vlug laat zetten. 

Juist de laatste hoofdstukken heb ik noodig. 

Het verheugt mij dat mijn schrijven over mijn oom den postdirekteur, U tot een nauwkeurige 

betrachting van ZE handelinge wil leiden. Geloof mij tien vellen druks met 20 centen erbij en zonder 

correspondentie erin, zullen even goed teregt komen als ‘h half velletje met 1 cent erbij enz enz. Op 

uw laatste proef aan mij stond franco twee vel ’t was er maar één, want de copij erbij behoorende is 

vrij. U betaalde dus teveel (t geen mijn oom zelf niet zou aangenomen hebben, wanneer hij ’t 

bespeurd had evenmin als de beide vorige proeven die ik van uw drukkerij ontvang en waar twee vel 

op stond, terwijl ’t er drie waren.) Nog eens: de heer Nagel is een van de striktregtvaardige 

menschen die er zijn en ook als ambtenaar een braaf man. ______  

Als ’t kon zou ik zeer gaarne t vignet eerst in schets ; de uitdrukking der Kopjes doet hier alles. Mag ik 

t muzijkstukje ook een zien wanneer ’t gecomponeerd is. In de hoop u bij ontvangst dezes meer 

geheel hersteld zult wezen noem ik mij met de meeste hoogachting na vr. groeten, Zeer Geachte 

Heer!  

Uwzdwd 

J.J. Cremer. 

21 Nov. 59. 

Eilieve, heb de goedheid mij de afgedrukte vellen toe te zenden, ‘tis noodig voor de uniformiteit. – 

Vooreerst heb ik nog geen plan om weer te verzamelen. 

 

 



  

 



 

 



 

 



 

 



 


