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Aan de Weledelgeb Heeren
A.C. Kruseman
C. de Konint
W. Macdonald
Van der Ven
J.J. Krelage
Te Haarlem
Zeer Waarde Heeren!
Ontvangt mijn vriendelijken dank voor de moeiten die gij hebt willen getroosten om het Haarlemsche
publiek nog eens aan mij en mij nog een aan het Haarlemsche publiek voor te stellen. (of omgekeerd
wat het minst pedant is).
Als de hernieuwde kennismaking aan publiek zoo goed is bevallen als aan mij, dan kom ik vast een
volgend jaar weerom. Ik zou dood moeten zijn als ik ’t niet deed en dat hoop ik niet. – Eéns aan ;t
hopen, druk ik den wensch nu dat uit dat wij elkander met z’n zessen van zessen klaar in dat wijn
drinkkamertje – of hoe heet het – zullen terugvinden. T zou mij mede een bewege zijn dat de drukte
aan zoo’n soiree verbonden u niet hebben afgeschrikt.
De koude zaal is mij best bekomen.
En het publiek bracht toch ook zijn natuurlijke warmte mee – die zich vooral later aangenaam deed
voelen.
Ik heb al eéns van pedant gesproken.
Als het dus niet pedant is dan ga ik binnenkort naar een fotograaf (ik zeg niet dat die gang pedant is –
maar dat ik het dan wagen zal aan de vriendelijke Haarlemsche Heeren een portretje van mij te
zenden. – Een dat niet in den handel zal te krijgen zijn en minder leugenachtig dan de bestaande
portretjes, omdat de altijd aktieve tand – lees hand des tijds den ondergetek. vooral ferm bij den kuif
heeft gehad.
En nu Zeer Waarde Heeren! Ik groet u vriendelijk. Leeft tevreden en gezond met de uwen! En geloof
mij steeds, met dankzegging voor uw welwillendheid.
Uw Zeer DWH
J.J. Cremer
S Gravenhage 15 Maart 1867.
W.M. zit met verlangen zie beloofde phottogr gestuurd van den hr cremer
Van der ven niet minder.

