
DEINE-MEU – J.J. Cremer 
Geschreven in september 1855. 

Handschrift Deine meu : Een Betuwsche novelle. Door de Koninklijke bibliotheek in 

1952 gekocht van Antiquariaat Gijsbers en Van Loon te Arnhem (cat. 84, nr. 18). 23 fol. 

Aanvraagnummer: KW 134 B 11 / 12. Aanvraagnummer: KW CREM 2. 

 

 

1e druk in: De Geldersche Volksalmanak, 1856. Arnhem : A. Nijhoff & Zn., p. 103 e.v. 

 

2e druk in: Betuwsche novellen. Haarlem : De erven Loosjes, 1856. Deel 2. p. 29-84. 

 

3e druk in: Leesmuseum, 1857, deel 4. p. 172-219 

 

4e druk als: feuilleton in De oostpost (Soerabaya) van 15 en 18 juni 1857. 

 

5e druk in: Betuwsche novellen. Haarlem : De erven Loosjes, 1860. 2e druk. p. 90-123 

 

6e druk in: Betuwsche novellen. Haarlem : De erven Loosjes, 1869. 3e druk.  

 

7e druk in: Romantische werken, dl. 1. Leiden : P. van Santen, 1877.p.65-90 

 

8e druk in: Betuwsche novellen en een reisgezelschap. Leiden : A.W. Sijthoff, 1887. 6e 

druk. 

 

9e druk in: Leidsche herdrukken. Leiden : A. W. Sijthoff, 1905-1908.   no. 10: 't Hart op 

de Veluw - Deine-Meu - Van binnen en van buuten 

 

 

Vertaling: 

In: Le foyer des familles, 1860. Vertaling Abt Caruel. Met ill. 

 

In: Scenes villageoises. Paris etc.  : H. Casterman, 1861. p. 7-59. 

 

Holländische Novellen : nach dem Niederländischen von W. Lange, Fr. Schnettler und A. 

Steinbach. Leipzig: Druck und Verlag von Philipp Reclam jun, [1880]. 613 p. p. 516-651:  

Tante Dina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Advertentie in Algemeen Handelsblad van 10 december 1856: 

 

 

 

 

 

Bespreking in: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1856, p. 52: 

Aangenamer dan op die zoo donkere zijde te zien, is het ons op lichtzijden in het 
Geldersche volksleven te staren. Zulk eene lichtzijde wordt ons door den 
Heer J.J. CREMER te aanschouwen gegeven, waar hij in ‘Deine-meu’ ons eene 
eenvoudige boerin schetst, die, vreemd van kwezelarij en uiterlijk vertoon, rijk is 
in werken van waarachtige liefde. Dit stukje, dat voor het grootste gedeelte in 
den Betuwschen tongval is geschreven, onderscheidt zich door losheid en na-
tuurlijk gevoel, die grond geven om van den jeugdigen Schrijver, indien hij in 
dit genre zich wil oefenen, in het vervolg veel goeds te verwachten. ‘Vrijheid en 
Verdrukking’, eene schets uit het Graafschap, van ARNOLD DE V, dat, deels in het 
daar gesproken dialect is geschreven, is noch wat vorm, noch wat inhoud betreft, 
met de novelle van CREMER te vergelijken. Intusschen verdient ook dit stuk, 
zoowel als ‘En redenoasie oaver de belastink op 't gemoal’ (Hoogveluwsche 
tongval), waarin over de algemeene bedilzucht onzes tijds op niet ongeestige 
wijze wordt geklaagd, en, eene belasting op dat gemaal als een probaat middel 
wordt voorgesteld, waarvan in een gepast voorbeeld uit vroeger tijd de kracht 
wordt bewezen. Zij die belang stellen in onze Nederduitsche taal, zullen derge-
lijke stukjes, waartoe ook ‘Schepen Herman’ behoort, met genoegen lezen. En 
van die zijde zijn Provinciale Volks-Almanakken, waarin dergelijke proeven voor-
komen, zeker niet te verwerpen. 

Wat voor 't overige de verzen betreft die hier voorkomen - deze behooren tot 
het zwakste gedeelte van den Gelderschen Volks-Almanak, maar hoe het moge-
lijk is dat zoutelooze rijmen als die van T.C.S. hier eene plaats kunnen vinden, be-
kennen wij niet te begrijpen. 



 

 

 

 

 

Feuilleton in de Oostpost van 15 juni 1857: 

 

 

 

Leesmuseum, 1857, deel 4, p. 172: 

 
 

 



 

Algemeen Handelsblad, 30 april 1860: 

 

Middelburgsche courant, 3 mei 1860: 

 
 

 

Afbeelding van Cremer bij uitgave van Loosjes 1860. 2e druk van de Betuwsche 

novellen: 

 
 

 



Algemeen handelsblad, 20 december 1861: 
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