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Confidentieel!
WelEdele Heer! En Vriend!
Voor eenige dagen is mij door een mijner vrienden een manuscript toegezonden, waarvoor hij
gaarne een gerenomeerd uitgever had. Hoewel ik weet dat U enorm veel werk hebt, zoo waag ik het
toch om U dat manuscript aan te bieden. Na het genoegen uwer kennismaking gehad te hebben
herinner ik mij, uit een aangenaam discourt dat U mede behoord tot de echte liberale partij in het
godsdienstige, die vast houdt aan de beide hoofdgeboden van den Eenige onder de menschen: Hebt
God lief boven al en den naaste als uzelf.
Moge het niet in alle opzigten zijn, zoo is toch de strekking van het bedoelde manuscript in der
temen de meeste uitingen ook mijn innige overtuiging en daarom wenscht ik wel dat U het kondt en
wildet uitgeven. “t is getiteld: Een woord tegen de Bijbelvergadering van de orthodoxie en de
Bijbelverguizing van de Dageraad door Ferguson. Die naam is een speudoniem doch de auteur wil
zich aan zij uitgever gaarne bekend maken.
In het stuk komen zulke klare redeneringen dat ik zeg: die man moet gelezen worden: zulk een
wrijving bevordert zeker het licht.
Tevens heerst er in het werk een hoogst ernstige zin: ik wilde wel dat u toestemdet; de zaak is
bovendien voor u niet bezwarend. Hij verlangt F14 voor het vel druks. T zijn in manuscript 218 halve
bladzijd. van +- 25 regels, de regel +- 26 lekkers.
Kan het zijn dan ontving ik op dit verzoek gaarne uw toestemmend antwoord.
Ik hoop dat uw vriendelijke gade en uw lieve jeugd welvarend zal wezen. Vele groeten svpl.
Van vr. Sam hoorde ik dat U onlangs in den Haag waart. Ik weet t Uw tijd is er kort.
Salut Waarde Heer en Vriend!
Uw DWZ
J.J. Cremer
S Hage
19 Julij 60
PS ok ben er verlegen mee zoo mooi als de Koning ’t met me gemaakt heeft.

