Brief aan Th. Jorissen van 6 februari 1870
In bezit van literatuurmuseum C.4241 B.1
Betreft eventuele voordracht in Doesburg.

HoogGeachte Heer!
Uw waarde letteren brengen mij in een groote moeielijkheid. Ik zou U zoo gaarne toetstemmend
schrijven, maar waarlijk ik kan niet aan uw wensch voldoen om nú te bepalen of ik in de tweede helft
van maart de voordracht zal kunnen houden. T is mogelijk maar niet waarschijnlijk. Een aantal
plaatsen wachten mij nog tegen ’t voorjaar. Er zijn er die mij niet loslaten ofschoon ik er graag voor
bedanken zou. Neem nu daarbij aan dat ik niet te veel hooi op mijn vork wil nemen en ik juist in
verband met Doesborgh een paar andere voordrachten heb aangenomen. Was ’t nu niet beter om de
soireé maar tot een volgend jaar (bij leven en welzijn) uittestellen. De terugkomst van lijders uit ’t
zuiden van Fr. is dunkt mij toch nooit zoo heel vast te bepalen, en ligt zou er maar een beletsel
kunnen komen.
Inderdaad – indien U mijne correspondentie kende (over ’t houden van lezingen) u zoudt me
aanstonds toestemmen dat ik ’t wel als regel mocht aannemen om evenmin aan uitstellen (om kleine
locale aangelegenheden) te denken, als ik zelf ooit ergens zonder zeer wettige verhindering een
publiek na mij laat wachten.
Terwijl ik er vast op reken dat gij u van mijn goeden wil overtuigd houd hoop ik spoedig van u te
vernemen of de zaak onbepaald tot later wordt uitgesteld, of wel dat de voordracht – (bij welzijn van
den onderget.) den 22 Febr zal doorgaan.
Met de meeste hoogachting noem ik mij na zeer vriendelijke groete
UWDWD
J.J. Cremer
Den Haag 6 Febr 70. –
Ik moet op spoed aandringen dewijl indien D. vervalt een andere plaats in Gelderland die beurt kan
krijgen. -

