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Geachte Heer!
Bij het gedurig menigvuldiger worden der aanzoeken tot het houden van voordragten in
letterkundige kringen, en, bij het bewaar aan mijne zijde van al te vermoeijende stukken (zooals mijn
jongste Betuwsche novellen) dacht ik gedurig aan de Arme Samuël, - niet om dat stuk in zijn geheel
te lezen, aangezien dan de toehoorders hun slaapmutsen wel mee mogten brengen, maar, om
nevens het verslag van den hoofdinhoud er de belangrijkste - laatste - hoofdstukken uit voor te
dragen. ’T Was in uw laatste brief dat U zelf te kennen gaaft dat zulks niet kwaad zoude zijn. Waarde
Heer, met het oog op ’t bovenstaande neem ik de vrijheid U eens te verzoeken, het stuk wat spoedig
te doen zetten en afdrukken. T zal zeker bij de grootsche inrigting uwer drukkerij van die zijde geen
bezwaar opleveren, en mij zou het, zooals gezegd is: om het stuk bij voorkomende gelegenheden te
bezitten (misschien in ’t belang van ’t debiet erbij) zeer aangenaam zijn.
Ik verzocht U een paar malen mij te melden, of die schetsjes der koppen goed zijn voor de houtsnede
(natuurlijk moeten ze verkleind en verfijnd worden) doe ’t svpl nu eens ; en dan, hebt U vrede met
mijn voorstel bij mislukking van Uw speculatie ’t geen niet verhope! Te weten de mislukking. Is ’t
eindelijk uw wil dat ik 1 Nov: over ’t bedrag van F150 per assegn: disponeer of wilt U ’t mij dien dag
op een andere wijze doen geworden?
Nog eene vraag, bij aldien U wel eens een concert in Felix te Amsterdam hebt bijgewoond. Worden
die concerten in een bovenzaal dan wel in een beneden zaal gehouden. Ik weet dat niet juist. Zulks
komt voor in de Arme S. en anders moet ik er over schrijven naar Amsterdam. T kan zijn dat U t weet.
In afwachting na vriendelijke groeten,
Zeer Geachte Heer
Uedwz
J.J. Cremer.
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