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Beste Vriend! 

Uw allerliefste en zoo hartelijke regelen hebben mij regt veel genoegen gedaan maar, mij ook tevens 

beschaamd gemaakt. Immers nog altijd heb ik verzuimd U vriendelijk dank te zeggen voor de Aurora 

waarin ik dit jaar waarlijk veel moois heb gevonden. Het verhaaltjen van Koopman v.B. vond ik 

allerliefst en treffend. “Wat mijn droomstertje droomt”, een juweel in den volsten zin van ’t woord.  

T vers van den Kanter pittig; enz. In éen woord, ik heb t prachtboekje meestal met veel genoegen 

gelezen, maar, het van u (alsmede ondanks Bs. verbod) te ontvangen, als een bewijs uwer zoo 

hooggewaardeerde vriendschap, dat was mij een bijzonder, een nog grooter genoegen en, stond ik 

bij u, ik gaf er u een hartelijke handdruk voor. Dat ik U niet eerder bedankte zult gij mij gaarne 

vergeven; ik ben een luije brief! schrijver en toch moet ik er een groot gedeelte van den dag mee 

bezig zijn. Dat ik echter dikwijls aan U lieden denkt zult gij gaarne gelooven, en, nu kwam het mij zoo 

natuurlijk voor u voor Boer en edelman kaarten te zenden. Maar dat was dom – want neemt het mij 

niet kwalijk goeden vrienden. Zoo ziet ge al weer dat zelfs zij die waarachtig medegevoelden, nog 

verre zijn van geheel te gevoelen hoe diep zulke wonden zijn. Maar nu spijt het mij zelfs U zoo iets te 

hebben aangeboden. Enfin ’t is gebeurd, en gij hebt het met uw gewone humaniteit geheel 

vriendschappelijk opgenomen. Gij wist ook wel dat de bedoeling goed was. 

Disponeer natuurlijk voor uw zoon. 1ste rang en wil hij een paar vrienden meer mee nemen over drie 

kaarten. 

Ja, ’t zal U een heel gemis zijn als Uw Jan naar Leiden gaat studeren, maar ’t is een heel klein reisje en 

gij ziet hem dan toch zeker iedere week. T doet me regt veel pleisier dat hij flink en gezond is. Mogt 

gij lieden nog eens enorm veel vreugden aan dien stamhouder beleven!! 

Simon vd B. vertelde mij dat hij met heel veel genoegen bij u was geweest, en dat gij er allen best 

uitzaagt. Ja wel gaarne zou ik U weer eens bezoeken, maar gij weet hoe dat al  gaat. Voor de 

repetities ben ik een paar maal naar Amsterdam geweest, maar kwam den ’s avonds dood-moede 

terug.  

En nu beste vriend, ontvang met uw lieve vrouw mijn beste wenschen en vele groeten, ook die 

mijner vrouw, en geloof dat ik steeds blijf uw, Uw beiden hoogachtende en liefhebbende vriend: 

J.J. Cremer 

S Gravenhage  

19 jan 65 

 

 



  

 



 



 

 


