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De andere exemplaren van t Reuske ontvang ik dan s.pl hier niet-waar? Nero! Den Haag 11 maart
1877. Indien gij niet naar Antwerpen verzendt krijg ik van Beers terug.

Beste Kruseman!
In de hoop dat Gij u met uw lieve echtgenoot en verdere dierbaren in den best mogelijken welstand
zult verheugen en de Amersfoortsche verwachtingen met zegen en voorspoed zullen bekroond
worden, zend ik U een paar woorden, met een vriendelijk verzoek. – Van de exempln. die Gij mij van
de uitgaven ‘tRv’TD hebt toegezegd zou ik zoo gaarne eenige exemplaren door u zien verzonden. Dit
kan immers wel tegelijk met uwe verzending geschieden! Gij zoudt mij veel genoegen doen indien Gij
zulks wilde bestellen en dan in die exemplaren de strookjes dezer plakken die ik hierbij insluit. De
adressen heb ik aan de keurzijde geschreven. Ik hoop nu maar dat het niet al te veel van uwe
goedheid zal gevergd zijn. – Kan het niet, om bijzondere redenen zeg het dan gerust. Zoo ja, ontvang
dan vooruit mijn vriendelijke dank. Ik heb ’t Reuske – tot de helft verkort nu te Am-m, te Leiden en te
Zutphen gelezen. Donderdag a.s. hoop ik het nog in Utrecht te doen. Ik laat er dan steeds inkomen
dat men (b.v. die landbouwtentoonstelling) aan Eigen Haard later nog eens wat nauwkeuriger zal
kunnen beschouwen. – ’t zal U zeker ook beter voorkomen dat ik ’t stuk te Haarlem eens in een
volgende saisoen lees. Mocht gij denken, dat het nú nog in de laatste dagen van Maart wenschelijk
(of goed) zou zijn, dan zou ik daar voor een afzonderlijke avond nog wel toe kunnen besluiten. Maar
ik zou uw hulp erbij nodig hebben – en misschien is het beter later. – “t is mij hetzelfde. - En nu
ontvang met Mevrouw mijn zeer hartelijke groeten en ook de vr. complimenten van vrouw en
dochters. – Lindo ook al weer van ons heengegaan! T is een groot verlies! – t Gaat mij nog al wel. ‘K
moet naar Mariënbad in ’t voorjaar. Salut beste vriend. Groet ook mr. Tj.W. en ontv nog een
handdruk van uw liefh. Vriend.
J.J. Cremer

