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JACOBUS JAN CREMER ( 1827-1880)

Vijf'Loenense jaren
Wie door de Dorpsstraat van Loenen wandelt,
wordt getroffen door de mooie monumentale
panden langs de Vecht. Veel van deze panden
hebben een historische waarde en een eigen
geschiedenis.
Een huis met zo'n historie is de woning op
nummer 68, het Cremerhuis. Een gevelsteen
die boven een van de ramen is ingemetseld, met
daarop de naam J.J. Cremer en de jaartallen
1852-1857, herinnert ons aan de auteur (en
schilder) Cremer die ruim een eeuw geleden in
Loenen woonde en werkte.
Jacobus Jan Cremer werd op 1 september 1827
geboren te Arnhem. Zijn ouders, Alexander
Cremer en Louise Nagel, behoorden tot de
gegoede stand. In het gezin Cremer bestond

veel belangstelling voor toneel, poëzie, muziek
en zang.
De nog jonge Jacobus Jan speelde in het ouderlijk huis op zijn achtste jaar al in een stukje van
Kotzebue. Door dit optreden kwamen al vroeg
zijn talenten naar voren. Een van de toeschouwers, de heer Ising, was vooral onder de indruk
gekomen van zijn natuurlijke spel: „Daar komt
hij op, en in zijn rood pakje ziet de kleine Jacobus er alleraardigst uit. Maar hoe schrikken zijn
broers en zusters en verdere medespelers, nu hij
zijn rol niet opzegt, zoals het in 't boekje staat
.... Geen nood nochtans, Jacobus weet wat hij
doet. De woorden in het boekje waren hem te
stijf, en zonder dat hij er rekenschap van wist te
geven, te boekachtig; hij spreekt zoals het kind
moest spreken, zoals hij zelf in een dergelijk

Gevelsteen in het pand
Dorpsstraat 68, dat van
1852-1857 het woonhuis
van J.J. Cremer was.
Foto: W.F. Knijper, Loenen
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De Nederlandse dorpsvertelling wordt wel
gezien als een overgangsfase tussen de romantiek en het realisme. Enerzijds is zij een protest
tegen de wereldverachtende tendensen van de
romantiek, die in de literatuur leidde tot onnatuurlijkheid en gekunsteldheid. De dorpsvertelling zocht zijn stof niet langer in een geïdealiseerd leven uit het verleden, maar keerde
terug tot de werkelijkheid van het leven van

alle dag.

Jacobus Jan Cremer,
1827-1880.
Afbeelding uit:
H. Sanders, Jacob Cremer,
Haarlem/Antwerpen 1952.

geval zich geuit zou hebben, en hij verrukt
velen door zijn aardig, natuurlijk spel"".
Na het eerste onderwijs in Arnhem te hebben
genoten, kwam Jacobus Jan in 1837 op de kostschool bij de heer Roodhuyzen in Oosterbeek.
Zijn schoolprestaties waren niet zo goed. Wel
had hij aanleg voor tekenen en schilderen.
Hij besloot in 1844 in de leet te gaan bij de
landschapschilder Frederik Hendrik Hendriks.
Cremer heeft wel enkele fraaie werken geschilderd, maar bekend is hij door het penseel niet
geworden.
In 1847 vertrok Cremer naar Den Haag en
nam hij voor het eerst - zij het nog op bescheiden wijze - deel aan het letterkundig leven. Vier
jaar later verscheen in Amsterdam De lelie van
's-Gravenhage, een historische roman. Ondanks
negatieve literaire kritiek ging Cremer door met
het schrijven van novellen, verhalen, toneelstukken en romans.
Betuwsche novellen
Cremer is vooral bekend geworden door zijn
Betuwsche novellen en zijn Overbetuwsche
novellen. Hij was de eerste Noord-Nederlandse
schrijver die de dorpsvertelling tot een eigen
genre maakte.

Anderzijds is de dorpsvertelling deels ook
navolger van de romantiek. Het romantische
levensgevoel is er wel degelijk in aanwezig.
Bovendien vindt men de waardering voor de
volkstaal, de folklore en voor oude zeden en
gebruiken tijdens de romantiek, ook terug in
de dorpsvertelling.
Tussen 1852 en 1855 schreef Cremer vijf
Betuwsche novellen:
Wiege Mie (verschenen in augustus 1852),
De rechte Jozef(augustus 1853),
De oude Wessels en zijn gezin (augustus 1854),
De reis van Gerrit Meeuwsen en zien zeun noar
de Amsterdamsche Karmis (november 1854),
Deine-Meu (september 1855).
Na deze Betuwsche novellen verschenen er nog
elf Overbetuwsche novellen tussen 1856 en
1877 '. O m de realiteit van het Gelderse leven
op het platteland zoveel mogelijk te benaderen,
schreef Cremer deze novellen in het Betuws
dialect.
Loenen
De vijf Betuwsche novellen kwamen uit in de
tijd dat Jacobus Jan inwoner was van Loenen.
Hij had zich in juni 1852 hier gevestigd, nadat
hij een maand hiervoor in het huwelijk was
getreden met Johanette Louise Brouerius van
Nidek.
Op letterkundig gebied was hij gedurende deze
periode zeer actief. Naast zijn Betuwsche novellen verschenen hier van zijn hand de eerste
Overbetuwsche novelle 't Kriekende Kriekske, de
roman Daniël SUs en nog een aantal andere
novellen in 'gewoon' Nederlands.
Cremer hield zich echter ook met andere literaire activiteiten bezig.
In de tweede helft van de achttiende eeuw ontstonden er in de Republiek meer en meer
genootschappen, waaronder de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen, in 1784 opgericht. De
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maatschappij groeide snel naar 52 departementen, met in 1 800 meer dan 3500 leden.
In Loenen werd in 1821 een afdeling van het
Nut opgericht. Al wat zich notabel kon of wilde
noemen, nam eraan deel. Een van de leden was
de schilder P.J. Lutgers, die met tal van fraaie
aquarellen van de Vechtstreek naam had
gemaakt in de regio.
Niet lang nadat Cremer inwoner van Loenen
was geworden, werd ook hij lid van deze kring.
Uit notulen van een vergadering blijkt dat hij
op 22 september 1852 rot deze eliteclub werd
toegelaten ".
Regelmatig heeft Cremer, die een meester was
in het reciteren, zijn medeleden gettakteerd op
vurige, meeslepende voordrachten. Hiervoor
gebruikte hij vaak stof uit zijn Betuwsche
novellen. Enkele voorbeelden: ,,Met eene bijdrage treedt vervolgens de Heer Cremer op, die
een Gelderschen boer met zijn Zoon, in hun
eigenaardig karaktet voorgesteld, eene reis naar
de Amsterdamsche kermis laat doen, en in den
Gelderschen tongval hun wederwaren en naïeve
gesprekken zeer natuurlijk wedergeeft" '.
Ongeveer acht maanden later wist hij wederom
zijn toehoorders te enthousiasmeren: „Ook
Heer Cremer ontvangt toejuiching en goedkeuting met zijn stukje getiteld Jan Boer en zijn
gezin, waar hartstocht, maar ook gevoel van
maatschappelijken stand werkzaam zijn en de
kracht van gemoedelijke en geveinsde godsdienstigheid uitkomt" '. Op 11 november
1855 droeg Cremer zelfs zijn complete novelle
Deine-Meu voor °>.
In zijn privéleven moest Ctemer in 1853 een
enorme klap verwerken. In maart van dat jaar
was de verslagenheid groot, toen zijn eerste
dochter al na veertien dagen overleed. De
gezinsuitbreiding vond twee jaar later toch
plaats, toen op 20 juni 1855 zijn vrouw het
leven schonk aan een tweede dochter, Louise
Alexandrine. Vlak voor hun vertrek uit Loenen
werd huize Cremer, op 22 maart 1857,
opnieuw verblijd met een geboorte. Dit maal
was het een zoon, Alexander Lodewijk.
Nog in datzelfde jaar vertrok het gezin Cremer
naar Den Haag. Dit vettrek werd door de leden
van het Nut betreurd.
De inmiddels bij een groot publiek bekende
auteur J.J. Cremer keerde terug in de residentie. Hier stond hij middenin het letterkundig

leven. Veelvuldig droeg hij voor uit eigen werk,
werd lid van het letterkundig genootschap
Oefening kweekt kennis en tedacteur van het
tijdschrift De Eijdstroom.
Enige jaren later ging hij met een deel van de
redactie over naar De Nederlandsche Spectator.
In Den Haag bleef Cremer werken tot aan zijn
dood in juni 1880.
Waardering
Cremer was een zeer verdienstelijk recitator.
Aan zijn geroemde voordrachtskunst had hij
veel succes te danken. De bekende auteur Nicolaas Beets (pseudoniem Hildebrand) zei over
hem het volgende: „Men kan door 't oog niet
dan een weinig hooren van 't geen hij ons te
aanschouwen geeft door de ooren" '\
Over de produkten die uit de inkt van Cremers
pen voortvloeiden, spraken de critici in de
meeste gevallen niet zo waarderend. De novellen werden wisselend ontvangen. Zo reageerden
Bosboom-Eoussaint en Bakhuizen van den
Brink positief op de Overbetuwsche novellen.
Laatstgenoemde verklaarde „een paar dagen
van zijn leven te willen geven om Oan 't kleine
revierke geschreven te hebben" 8 '. Anderen oordeelden negatief. Men vond de verhalen te
oppervlakkig en de karakters werden te weinig
psychologisch uitgediept.
Op zijn romans kreeg Cremer veel kritiek. In
zijn Nederlandsche Bellettie schreef Busken
Huet over de roman Dokter Helmond en zijn
vrouw onder meer: „Men kan Dokter Helmond
en zijn vrouw beschouwen als eene op zich zelf
staande compositie, buiten verband met vroegere soortgelijke proeven van denzelfden schrijver; en wie dat doet, zal den onzuiveren indruk
ontvangen, dat de heer Cremer een auteur is
met banketbakkersgaven. Hij blaakt van ingenomenheid met al wat goed en edel is, doch
discht dat goede en edele in zulke zoete vormen
op, doet er zoo veel suiker, zoo veel vanille, zoo
veel oranjebloesemwater bij, dat het eer naar
minder dan naar meer smaakt. Men zou zeggen: eene te groote portie roomtaart" 9 '.
Huet, en anderen, mochten dan bezwaren hebben tegen deze in hun ogen zoetelijke verhalen,
het publiek stoorde zich hier niet aan.
De talloze uitgaven in verschillende tijdschriften en jaarboekjes en de zich snel opvolgende
herdrukken kunnen als bewijs gelden dat de
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J.J. Cremer,
Riviergezicht 1849.
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verhalen van Cremer bij het grote publiek
gewaardeerd werden.

Afbeelding uit
H. Sanders, Jacob Cremer,
Haarlem/Antwerpen 1952.

Sociaal bewogen
Jacobus Jan Cremer was een man met een
opvallende sociale belangstelling. Mede hierdoor en door zijn grote populariteit bij het
publiek zette Cremer zich in tegen de kinderarbeid.
Op 7 maart 1863 sprak hij voor een talrijk
publiek zijn rede Fabriekskinderen, een bede,
maar niet om geld uit. Cremer scheen de juiste
toon gevonden te hebben: men juichte de oratie toe en sprak van een nationale plicht zo
spoedig mogelijk een einde te maken aan de
kinderarbeid. Mede door de inspanningen van
Cremer lukte dit dan ook, al zou het nog zon
tien jaar duren.
Zijn verdiensten werden door de regering
erkend, toen hij op 20 mei 1874 benoemd
werd tot ridder in de orde van de Nederlandse
Leeuw. In onze letterkunde neemt Fabriekskin-
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deren een bijzondere plaats in. Niet vanwege
zijn literaire kwaliteiten: het strekt niet de
auteur, maar de mens tot eer.
Door zijn sociale bewogenheid was Cremer bij
velen een geliefd man. Nadat Cremer op de
vroege morgen van de vijfde juni van het jaar
1880 aan een leverkwaal was overleden, vond
vier dagen later de begrafenis plaats. De heer
L.G. Greeve, een goede vriend van Cremer,
voerde het woord. „Uit naam van Loenen, waar
Cremer vijf jaren heeft vertoefd, waar hij de
eerste vadervreugd, doch ook de eerste vadersmart gekend heeft en dat het de stof voor een
paar zijner meest populair geworden vertellingen opgeleverd heeft. Had men hem steeds
gevolgd op zijn letterkundige loopbaan en zich
in zijn welslagen verheugd, het was de mens in
de eerste plaats, dien men te Loenen had leren
liefhebben en aan wien men daar bleef denken.
Cremer had zich daar met onverbreekbare banden van vriendschap aan velen gehecht. Bij het
verlaten der woning te Loenen schreef zijn
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h a n d eenige regels o p den m u u r , die geheel den
m a n k e n m e r k e n , die zich in lief en leed blijm o e d i g o n d e r w i e r p aan h o o g e r o r d e n i n g "
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"En dat, d a t is nu die w o n d e der a r m e

D e regels die C r e m e r samen mer een zelfporrret

academiestad.

bij zijn vertrek uit Loenen achterliet op de

begrijpt het n u wel, dat het een d r i n -

m u r e n van zijn Loenense w o n i n g , k e n m e r k e n

g e n d verzoek is o m artsenij, waarmee de

Zij

is

afgrijselijk!

Gij

een gevoelige, godsvruchtige en beminnelijke

boodschapper

man:

zoek? N e e n , een smeekschrift; w a n t hij

zich belastte.

Een

ver-

„Leeg is het huis

is d e eerste b o o d s c h a p p e r niet; hij dringt

Vol is mijn

slechts tot spoed. Vermoord! Vermoord!

hart

God was met ons

buidert

In vreugde en

smart

fabriekskinderen, ze w o r d e n

snel

wen v o r m gaf ik u die o u d e , maar des te

Vijfjaren

wind.

En

ja,

die

arme

vermoord

naar ziel en naar ligchaam. In een nieu-

zijn

Als de ad'laar

de

Gevloden

vreeselijken waarheid. Slechrs wat ik zelf

Heil'. Heil!

gezien of g e h o o r d , of o o k d o o r oogge-

Vaart allen wel

ruigen h e b v e r n o m e n , gaf ik u weer in

3 0 april J.J. Cremer.

vlugrige trekken. E n dat mijn verhaal u
niet heeft voldaan, dat gij het niet m o o i

B.W. Jagt

h e b t g e v o n d e n , zie, dat zou mij verheugen, indien ik u m a a r getroffen

had;

i n d i e n ge m a a r diep gevoeldet, dat daar
ginder n a t u u r g e n o o t e n , zwakke k i n d e ren, armelijk gekleed en ellendig gevoed,
1 3 - 1 4 - 1 5 u r e n daags m o e t e n werken in
een
NOTEN:

klein

bestek,

ja - somtijds

b o v e n d i e n der ganschen langen

nog
nacht

w a a r o p de z o n d a g m o e t volgen. En een
1 > Levensberichten tier afgestorven medeleden van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden. 1880, p. 121
2> Brink. 1. ten. Geschiedenis der Noord
Nederlandsche letteren in de negentiende eeuw,
1830-1900. tweede druk. dl. 2. Rotterdam, p. 394
3) G.A. Loenen. Notulen van de vergadering van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
22 september 18S2
4) Ibidem. 16 februari 1833
3) Ibidem. 26 oktober 1833
6) Ibidem, 11 november 1855
7) Winkel. J. te. De ontwikkelingsgang der
Nederlandsche Letterkunde dl. 2.
Utrecht/Leeuwarden 1973. p. 280
8) De Nederlandsche Spectator. 1880. p. 190.
9) Busken Huet, C, De Nederlandsche Belletrie
1857-1876. Amsterdam 18^6. p. 109-110
Ho Maas. \ (red.). Vaderland: grote daden. Nijmegen
1986, p. 7-11.

groot deel van die ongelukkige schepsels, ze zijn de kostwinners voor h u n
luije o n b a r m h a r t i g e

o u d e r s , ze zijn...

D o c h i m m e r s , ik h e b ze u geschetst,
naar w a a r h e i d geschetst al sprak ik u
niet van de verregaande zedeloosheid diehen

almede

besmettend

omringt;

en

gelooft gij mij niet: w e l n u , bezoek de
Leidsche fabrieken; gij zult zien en, zoo
u w harte al a a n s t o n d s niet bloedt, d a n ,
d a n zult ge t o c h voorzeker - weergekeerd
in u w e w o n i n g , bij het

aanschouwen

van u w l i e f e n bloeijend kroost, m o e t e n
u i t r o e p e n : g r o o t e G o d ! bestaat zulk een
ontzettend

kwaad

in

ons

dierbaar

N e d e r l a n d , in het land welks grootsch
vetleden van vrijheid spreekt en van regt
voor allen!"
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