
Mijnheer de Spectator! 

Twee ingezonden brieven van J.J. Cremer (1827-1880) in De Nederlandsche spectator, no. 3, 20 

januari 1866, p. 20-21, en no. 4, 27 januari 1866, p. 25-26. 

De brieven zijn herdrukt in: Het orgel: gedichtjes, gelegenheidsstukken. Amsterdam: D. Noothoven 

van Goor, 1881. Romantische werken, deel 14. p. 112-122. Met een aantekening gedateerd 28 

januari 1878 over het gebruik van de “G” en “CH”. In b.v. “ligt” en “licht” 

Het handschrift is in het bezit van de Koninklijke bibliotheek. Het eerste artikel is gedateerd januari 

1866, het tweede artikel is gedateerd 22 januari 1866. 

 

 

In De Nederlandsche spectator no. 1, 6 januari 1866, p. 3-5 verschijnt onder de titel “Een afscheid 

van de kerk” een artikel van Desiderius over het boekje” Aan zijne laatste gemeente” van dr. A. 

Pierson uit 1865. Pierson besluit in 1865 uit de kerk te treden vanwege zijn modernistische 

inzichten, die niet meer te verzoenen waren met zijn ambt. Pierson is van mening dat hij zonder 

kerk verder kan. Desiderus kan zich grotendeels vinden in de opvattingen van Pierson, maar wil 

niet zo ver gaan en uit de kerk stappen. Hij ziet de kerk graag veranderen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moderne_theologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moderne_theologie


Als reactie op het artikel van Desiderius verschijnt een artikel van Erasmus in de Nederlandsche 

spectator  no. 2 , 13 januari 1866, p. 14-15. Erasmus ziet het belang van vereniging in een 

kerkgenootschap. Hij haalt in zijn reactie de godsdienstige opvattingen van J.J. Cremer aan, zoals 

deze zijn verwoord in de novelle “Het oude en het nieuwe orgel”. Erasmus onderschrijft de 

opvattingen van Cremer.   

Cremer reageert in zijn eerste artikel op Desiderius en is van mening dat we niet zonder kerk kunnen 

leven. In het tweede artikel toont Cremer zijn afschuw over het lange wachten op de 

onderzoeksresultaten van een commissie inzake het afschaffen van de kinderarbeid en de lakse 

houding van de regering. Verder gaat Cremer in zijn tweede artikel in op twee andere kwesties: de 

grammaticale vernieuwingen, en het Nederlandse toneel. Met name zijn toneelstuk Emma Berthold. 

Dat kreeg geen goede kritieken, maar had b.v. in Rotterdam wel 16 voorstellingen gehaald. Cremer 

acht het belangrijk dat Nederlandse auteurs toneelstukken schrijven.  
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