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Waarde heer Sijthoff 

Wees zoo goed en zie den geïll: volksalmanak van 1857. Daarin staat Het Jawoord. ’T zal echter 

alvorend het te drukken nog wat moeten herzien worden. Zeg mij wanneer u ’t hebben moet, 

uiterlijk, dan zend ik ’t U in orde. –  

Ik verzeker u dat ik, ’t u gezondene Env: van ’t Nederl. Tijdschrift waarin van Binnen en vB voorkomt 

niet met Kruuzemuntje terug ontving. Zie dus s.v.pl nog eens na, en zend mij ’t boek, nadat ’t er uit 

overgenomen – gezet is – voor de “compleetheid” van die Zuid Ned: uitgave, terug.  

Ja, ik weet wel dat vriend Thieme een reeks van Rom: werken heeft aangekondigd, waaronder ook 

mijn naam: maar begrijpen die ‘k het niet. – Toen ik er eens terloops over sprak zeide hij (omdat hij 

natuurlijk niet alles had) er staat immers ik wensch – En nu bovendien heb ik zwart op wit van hem, 

dat ik in of na 1870 alles wat ik tot 1862 bij hem uitgaf geheel vrij in een verz: uitgave kan opnemen. 

Hij gaf mij dat cordiaal op verzoek uit eigen beweging. Dat is zonder de minste objectie. – Ik meen, in 

de loyale overtuiging dat den auteur eenig stoffelijk blijk van de publieke erkenning of waardering 

zijner werken toekomt.  

Gij ziet nu wel waarde heer dat ik met mijne contractjes dikwijls nog vragen moet, hoe zit ét nu 

eigenlijk. Maar ik laat Thieme en u gaarne uw gang gaan omdat ik op uwe loyaliteit vertrouw. 

Contractjes maak ik – zoo goed mogelijk voor ’t geval dat ik er niet meer zijn zal. – 

Nu zou mij ’t beste dunken dat U eens met Thieme spraakt; de wensch van Thieme op den omslag 

van Ned: auteurs; kan hij zelf regelen. 

Al mijne contracten toonen duidelijk aan, dat het de bedoeling was een verzamelrecht aan den 

schrijver toe te kennen, (eene bepaling in zijn of zijne erven voordeel) laat dat nu zoo uitgemaakt 

zijn. Koop met U beiden al mijne rechten. Ik geef ze u altijd gaarne voor minder bedrag dan een 

ander. Behalve nog een paar rechten op honoraria bij eventuele herdrukken van Sils en Een 

Reisgezelschap  (zie Loosjes laatste uitgave a 75 ct …!?? / benevens F500 voor Helmond) heb ik in 

eigendom. 

De lelie van ‘s Gravenhage 1 deel. Twee novelletten. De dansles op Meydervoort. Achter de 

schermen (Nijgh). Betuwsch klaverblad (Roelants). Anders gedichtjes. – De schilder van Wolfheze. – 

De reus van Antwerpen. – Te Wolfhezen. Het oude en nieuwe orgel van es. De victorine+ . – De 

droom eener moeder. Op een oudejaarsavond. Twee tooneelstukken. Boer en edelman. Emma 

Berthold (Belinfante). Thijs de smid. – Versjes: ’t zonneke en ’t maantje. Het ijs (geïll. Volksalm.) enz. 

enz. 

Denk, en spreek er nu samen eens over in ‘t belang van ons driën. 

Vindt U ’t nu goed dat ik tegen 15 Aug: over F250 disponeer. 

Me dunkt dat zal geen bezwaar voor u zijn. – 

En nu hiernevens de contractjes ter onderteekening. Laat ze onnoodig worden door ’t gezamenlijk 

koopen mijner auteursrechten. 

Met vriendelijke groeten 



Uwzeerdwv 

Den Haag 

J.J. Cremer 

2 Juli 70  

(+ Novelle in ’t schoone en goede zou iets gewijzigd moeten worden.)  

Ik vond nog een Jawoord zooals ’t in een boekje voor arme vrouwen met versjes van Quack enz 

gestaan heeft. Alleen in Elst en omstreken weininge exn- verspreid. 

Moet et toch nog corrigeren. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


