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Jacob(us) Jan Cremer (1827-1880).
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Op vrijdag 13 april 2018 wordt in het dorp Driel een bronzen 
beeld onthuld ter ere van Jacob(us) Jan Cremer (1827-1880). 
Het beeldwerk is een geschenk van de Historische Kring Driel 
aan de bewoners van het dorp. Weinig dorpsbewoners kennen 
de historische betekenis van deze sociaal bewogen schilder, 
schrijver en voordrachtskunstenaar die in zijn jeugdjaren de 
zomers doorbracht op het deftige buitenhuis De Oldenhof in 
Driel. Met deze brochure hopen wij dan ook de belangstelling 
voor, en de kennis over, Jacob Jan Cremer te vergroten.

Cremer neemt een belangrijke plaats in binnen de negen-
tiende-eeuwse cultuurgeschiedenis van Nederland. Momenteel 
bevinden zijn schilderijen zich in de collecties van het Rijksmu-
seum in Amsterdam, het Museum Arnhem en het Literatuur- 
museum in Den Haag en is zijn literaire werk opgenomen in 
‘Het pantheon’ van hoogtepunten uit de Nederlandse litera-
tuur. Daarnaast heeft de sociaal bewogen Cremer ook een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van 
het ‘Kinderwetje van Van Houten’, waarmee er een landelijk 
verbod kwam op het tewerkstellen van kinderen tot 12 jaar in 
een fabriek.

In zijn kunstzinnige werk heeft Cremer veelvuldig het 
Gelderse landschap, met name de Betuwe en dan specifiek het 
dorp Driel, vastgelegd. Hoewel zijn olieverfschilderijen vaak het 
boslandschap van de Veluwezoom tonen, is in zijn tekeningen 
geregeld een Betuwse boerderij of kolk te bewonderen. De Be-
tuwsche novellen en Over-Betuwsche novellen waarin Cremer 
de Betuwse bevolking op idealistische wijze literair portretteert, 
zijn deels in de streektaal van het gebied geschreven en door 
het gebruik van plaatsaanduidingen kan het dorp Driel als pre-
cieze locatie van de korte verhalen worden aangewezen.

Afgezien van zijn beeldende en literaire werk, zijn er in 
Nederland overigens nog maar weinig tastbare herinneringen 
aan Cremer overgebleven. Zijn geboortehuis in de Arnhemse 
Roggestraat bestaat niet meer, evenmin als de latere woning 
die zijn vader liet bouwen op de Stille Hoek van het Velperplein. 
Het buitenhuis De Oldenhof van de familie Cremer in Driel 
werd in de jaren tachtig van de negentiende eeuw afgebroken. 
In Arnhem en Driel is er dus - met uitzondering van de Jacob 
Cremerstraat in beide plaatsen - maar weinig dat nog aan de 
schilder, schrijver en voordrachtskunstenaar herinnert. 

Zijn woning in Loenen aan de Vecht bestaat nog wel. Er 
is een gedenksteen in de gevel aangebracht en de tekening 
met bijschrift die Cremer bij zijn vertrek naar Den Haag op een 
van de muren maakte, is - achter glas - nog steeds zichtbaar. 
In Den Haag zijn de twee huizen waarin hij gewoond heeft 
verdwenen en zijn graf op de Algemene Begraafplaats aan de

Kerkhoflaan is in 1972 geruimd. Wat rest is eigenlijk alleen nog 
de monumentale Cremerbank uit 1881 in de Scheveningse Bos-
jes. Een tastbaar eerbetoon aan Cremer in de vorm van een 
bronzen beeld in Driel vormt dus niet alleen een mooie, maar 
ook een nodige aanvulling op hetgeen er in Nederland nog aan 
hem herinnert. 

In Driel geen standbeeld of buste van Cremer zelf, maar 
liever een kind dat een rol speelt in een van zijn novellen, was het 
idee. Niet alleen maakt dat het beeld speelser, minder plechtig, 
maar ook refereert het daarmee aan Cremers succesvolle actie 
tegen kinderarbeid. Uiteindelijk is gekozen voor het 10-jarige 
meisje Kruuzemuntje uit Cremers gelijknamige Over-Betuwse 
novelle. Naast informatie over de persoon Cremer kunt u in 
deze brochure dan ook meer over het door hem verzonnen per-
sonage Kruuzemuntje lezen. Daarnaast wordt kort ingegaan op 
de betekenisvolle locatie waar het bronzen beeld komt te staan.

De komst van het bronzen beeld van Kruuzemuntje wordt 
breed gedragen. Dat onderstreept het belang ervan. Behalve 
door de Historische Kring Driel wordt het project ondersteund 
door de Gemeente Overbetuwe, de Dorpsraad Driel en twee 
basisscholen van het dorp te weten De Kameleon en De 
Meeuwenberg. Voor beide basisscholen wordt een lesprogram-
ma ontwikkeld waardoor de Drielse schooljeugd de betekenis 
van Cremer en Kruuzemuntje ook leren kennen.

Bovendien is er een indrukwekkend comité van aanbeveling 
met belangrijke deskundigen uit de wereld van de negentiende-
eeuwse beeldende kunst en literatuur: Prof. dr. Lotte Jensen, 
hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis 
(RU); Prof. dr. Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar moderne 
Nederlandse letterkunde (UvA); Dr. Peter van Zonneveld, 
universitair docent Nederlandse letterkunde (LEI); Dr. Henk 
Eijssens, literatuurhistoricus en publicist over Cremer; Wiepke 
Loos, kunsthistorica en publicist over Cremer en ten slotte Aad 
Meinderts, directeur van het Literatuurmuseum in Den Haag.

Het bronzen beeld wordt financieel mogelijk gemaakt door 
genereuze subsidies van de Gemeente Overbetuwe; het Prins 
Bernhard Cultuurfonds; het Rabobankfonds Oost-Betuwe; De 
Frans Mortelmans Stichting en Baltussen Konservenfabriek, die 
wij daarvoor zeer dankbaar zijn.

Wij wensen u veel kijk- en leesgenoegen aan deze brochure 
en hopen u in april te mogen begroeten bij de onthulling van het 
bronzen beeld van Kruuzemuntje.

Namens het bestuur van de Historische Kring Driel,
Freddie Coenders



J.J. Cremer, Betuwse boerderij aan zeeg (jaartal onbekend). Particuliere collectie, Arnhem.
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Jacob(us) Jan Cremer schetst in het bovenstaande fragment, 
afkomstig uit een van zijn novellen, als een panoramisch schilde-
rij het uitzicht vanaf de Rijndijk bij het Overbetuwse dorp Driel. 
Met in het oosten de torens van de stad Arnhem, in het noorden 
de bergen zand van de Veluwe en de blinkende torens van 
kasteel Doorwerth, en in het westen kronkelend de rivier de Rijn. 

Uitgebreider staat Cremer stil bij het zuiden waar het ‘mooie 
lapje grond’ van de Betuwe ligt met zijn aardige weggetjes 
tussen de velden met koolzaad, de akkers met graan, de weiden 
met moddervet vee en de wallen met tabaksplanten. Ook de 
populieren-, wilgen-, en elzenlaantjes worden niet vergeten, 
net als de boerenhofsteden en de kenmerkende kersen- en 
appelboomgaarden van de Betuwe. 

De negentiende-eeuwse schilder, schrijver en voordrachts-
kunstenaar beschrijft met het oog van een landschapsschilder 
de directe omgeving van Driel waar hij tijdens zijn jeugd de 
zomers doorbracht op het deftige buitenhuis De Oldenhof.

D e  B e t u w e  v a s t g e l e g d  d o o r 
J a c o b  J a n  C r e m e r  ( 1 8 2 7 - 1 8 8 0 ) 
Een sociaal bewogen schilder, schrijver en voordrachtskunstenaar

‘Nou stoa’j midden op den diek, en ge ziet - ien’t Oost veur oe uut, heel ien’t verschiet - de stadstorns, niks grooter 
as zwêvelstökskes. Rechts - ien’t Zuud - hei’j de Bêtuw.
Mollig lepke grond! Alschoon de minsen duk ondankboar heiten, gij bint dankboar, went, as z’oe moar ‘en bietje goedoen, dan gêf 
ie honderd- en duuzendvoud weer.
Mooi lepke grond! Zandbargen hei’j er niet, zooals links oan de Vêluw; moar andere bargen he’j ‘r; doar mo’j ‘t noajoar 
um kommen; van die bargen as halve torns, met weit en rog en boonen d’r ien; jennig zukke bargen! 
Mooi lepke grond! Wat oarige wêgskes hei’j d’r ien; wat velden met koolzoad, en akkers met groan, en weiës met moddervet vee, 
en wallen tabak, en peppel- en wilgen- en elzenloantjes, en boerenhofstêjen, en karse- en appelbongerden, 
en - o nog veul meer! 
A’j oe umdreit - achter oe, noar ‘t West - doar zie’j ‘en kronkel van den Rien; en volg ie den kronkel noar veuren, dan zie’j ien’t  
woater de moan op de gölfkes ketsen, schimp, schamp, altied trillen; dan zie’j de torns van ‘en oud kastêlje 
blonkeren; - ‘t kastêlje leit op de Vêluw, links ien’t Noord - en, nou zin we rond gewêst.

Jhr. J.N. Tjarda van Starckenborgh Stachouwer tot Wehe, De Oldenhof (1878).

1



J.J. Cremer, Wodanseiken te Wolfheze (1849). Museum Arnhem.
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Geboorteakte van Jacob(us) Jan Cremer (1827).

Jacob Jan Cremer werd op 1 september 1827 in Arnhem geboren 
als eerste zoon van het echtpaar Alexander Cremer en Louise 
Nagel. Het echtpaar Cremer behoorde tot de gegoede stand 
van de provincie Gelderland. De koopman en grondbezitter 
Alexander Cremer had bezittingen in Arnhem, Driel, Heteren, 
Doorwerth en Elst. Met zijn handel in koffie en de opbrengsten 
van meerdere tabaksvelden wist hij een aanzienlijk vermogen 
op te bouwen.

Zodoende stond Alexander in het jaar 1850 op de 25ste 
plaats van de 160 hoogst aangeslagenen van de provincie. 
Gelderland telde rond die tijd ruim 350.000 bewoners en deze 
lijst van 160 namen werd in verband met de verkiezingen voor 
de Eerste Kamer regelmatig in nieuwsbladen gepubliceerd. 
De naam van Alexander Cremer moet tussen de vele dubbele 
namen van de Gelderse adel zijn opgevallen want hij stond als 
eerste zonder adellijke titel opgesomd. 

Ook Louise Nagel, een dochter uit het eerste huwelijk van 
Carel Ferdinand Nagel, de rector van de Latijnse School te 
Tiel, was van goede komaf. Het grootste deel van haar jeugd 
woonde zij in het deftige herenhuis De Oldenhof bij Driel, waar 
zij na de dood van haar moeder in 1806 door pleegouders werd 
opgevoed. 

Alexander Cremer en Louise Nagel trouwden op 2 september 
1824 te Heteren. Na de kerkelijke inzegening van het huwelijk 
in Arnhem trok het bruidspaar met hun gasten naar Driel. Bij 
de toegangsweg naar het Betuwse dorp werd de feestelijke 
stoet ingehaald door een erewacht en begeleid naar de speciaal 
opgetuigde erepoorten bij De Oldenhof, waar alles voor een 
statige ontvangst gereed stond. Het ganse dorp onthaalde de 
pasgehuwden en de drinkbeker ging lustig rond. 

Na het huwelijk betrokken de twee echtlieden aanvankelijk 
een huis aan de Roggestraat in Arnhem. In deze woning werden 
de eersten van de in totaal acht kinderen geboren, waaronder 
ook Jacob Jan. In 1832 verhuisde het jonge gezin naar een 
groot huis dat het in de ‘Stille Hoek’ van het Velperplein had laten 
optrekken. Dit huis stond later ook wel bekend als het ‘Cremer-
huis’ en werd lang gezien als het geboortehuis van Jacob Jan, 
maar dit laatste berustte dus op een misverstand.

Ook het Drielse herenhuis De Oldenhof kwam in het bezit 
van het echtpaar en het diende als buitenplaats waar het gezin 
met name de zomermaanden doorbracht. Als eigenaar van dit 
buiten bezat de familie Cremer in de hervormde kerk te Driel een 
zogenaamde herenbank die ook wel als ‘Cremerbank’ bekend 
stond. Helaas is dit eikenhouten familiegestoelte verloren ge-
gaan toen het kerkgebouw in de nacht van 10 op 11 juni 1915 
werd getroffen door een blikseminslag en als gevolg daarvan 
grotendeels uitbrandde.
 

‘Drielse’ jeugdjaren

1

Hoewel de jonge Jacob Jan Cremer de zomermaanden in 
Driel doorbracht volgde hij zijn eerste onderwijs in Arnhem. 
Op tienjarige leeftijd werd hij vervolgens door zijn ouders naar 
de kostschool Het Hemeldal in Oosterbeek gestuurd. Deze 
eliteschool voor jonge heren stond onder leiding van Hendrik 
Roodhuyzen en had het Frans als voertaal. Van 1837 tot 1842 
bezocht Cremer deze kostschool waar zijn schoolprestaties op 
het gebied van de leervakken weinig indrukwekkend waren. 
Jacob blonk eigenlijk alleen uit in de meer creatieve onderdelen 
van het onderwijs zoals in tekenen, schrijven en toneelspelen.

In een toespraak naar aanleiding van het veertigjarige 
jubileum van Roodhuyzen in 1866 richtte Cremer zich tot de 
vrouw van zijn vroegere leermeester en prees in dichtvorm met 
name haar culinaire gaven: ‘Wat stuitte op literair gebied, den 
schier onleschb`ren dorst? Om slachttijd versche balkenbrij, met 
meel of leverworst.’  Na zijn vijfjarige verblijf op de kostschool 
kreeg Jacob Jan nog twee jaar privéles van een gouverneur 
maar ook dit leverde niet de gewenste studieresultaten op. Zijn 
ouders zagen uiteindelijk in dat een universitaire studie voor 
hun zoon niet was weggelegd en besloten daarom hun zoon te 
steunen in zijn verlangen om kunstschilder te worden.

2
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J.J. Cremer, Bij den Oldenhoff (jaartal onbekend). Particuliere collectie. 

3

4

Op de kostschool Het Hemeldal in Oosterbeek had Jacob Jan 
Cremer al enige aanleg voor tekenen en schilderen getoond. 
En ook voor het huiselijk toneel verzorgde de jonge Cremer  de 
kunstzinnige decors. Jacob Jans vader was onder de indruk van 
het kunnen van zijn zoon en ging op zoek naar een kunstschilder 
bij wie zijn zoon in de leer kon gaan. Ver hoefde hij niet te zoeken 
want in Oosterbeek woonde de landschapsschilder Frederik 
Hendrik Hendriks en hoewel deze iets minder enthousiast was 
over de kunstzinnige prestaties van de jonge Cremer stemde hij 
toch in om hem tot landschapsschilder op te leiden.

Het besluit van Hendriks om naast zijn al eerder aangeno-
men leerling Pieter Oerder een extra leerling aan te nemen, 
werd waarschijnlijk ingegeven door een aankomende gezinsuit-
breiding en de aanstelling werd dus vooral om financiële redenen 
aanvaard. En zo bracht de zestienjarige Jacob Jan in mei 1844 
voor het eerst een bezoek aan het boerenhuisje van Hendriks 
aan de Weverstraat in Oosterbeek. 

Jaren later, in 1865, beschreef Cremer vanuit zijn herinnering 
het uitzicht bij het atelier van Hendriks als volgt: ‘Verre, verre 
in het blauw verschiet verliezen zich de Nijmeegsche bergen; 
lager rust de rijke Betuw in haar heerlijken Mei-dos, vriendelijk 
omarmd door Waal en Rijn, de laatste zichtbaar waar hij recht 
voor u uit de vette Betuwse weiden van den Veluwezoom 
scheidt, en straks zich nog even ter rechterzijde vertoont om 
achter den hoogen bergrug van den Duno te verdwijnen. En o, 
hoe bekoorlijk ligt daar het dorp!’

Cremers leermeester Hendriks was een landschapsschilder 
pur sang die zijn leerlingen de liefde bijbracht voor het Gelderse 
landschap in het algemeen en voor de bossen, heidevelden en 
sprengen rondom Wolfheze in het bijzonder. Met het Drielse 
veer stak Cremer ‘s ochtends vroeg de Rijn over van Driel naar 
Oosterbeek. 

Aldaar trok het drietal er bij goed weer op uit om het landschap in 
de nabije omgeving te bestuderen en vast te leggen in schetsen, 
die later in het atelier verder werden uitgewerkt. Hendriks gaf 
Cremer opdrachten als: ‘Teeken mij eens die heuvels met die 
struiken er op, en ginds het verschiet er overheen; nauwkeurig, 
vooral die speling van `t zand niet vergeten.’ 

Tijdens deze tochten in de Gelderse natuur ontstond een 
vriendschappelijke band tussen de landschapsschilder en zijn 
leerlingen. Hoewel Hendriks een streng gelovig man was, die 
zich al op jonge leeftijd had aangesloten bij de Afscheiding van 
1834, had hij Jacob Jans vader uitdrukkelijk moeten beloven om 
alleen te onderrichten in teken- en schilderkunst en geen enkele 
geloofspressie op zijn zoon uit te oefenen. 

Toch heeft Hendriks’ sterke geloofsovertuiging op Cremer 
een blijvende invloed gehad en wel in de vorm van een reactie: 
angstvallig verdraagzaam, afkerig van theologische twistge-
sprekken en haast onverschillig voor de dogmatische inhoud 
van het christendom. Cremer hechtte later juist waarde aan een 
meer praktische beleving van zijn geloof waarin een werkelijke 
liefde voor de medemens op de eerste plaats komt.

Niet alleen op religieus gebied heeft Hendriks een blijvende 
invloed gehad op Cremer, want ook in zijn schilderijen is een 
sturende hand van de leermeester terug te zien. Nu niet als 
tegenbeweging maar juist navolgend. Net als Hendriks nam 
Cremer namelijk hoofdzakelijk het Gelderse boslandschap 
als onderwerp voor zijn schilderijen. De veel voorkomende 
grillig gevormde bomen bij een kronkelende beek of aan een 
slingerend bospad verraden een romantische benadering van 
het door de schilder gekozen onderwerp.   

Daarnaast bevatten de werken ook altijd een verhalend 
bestanddeel. Cremer stoffeert het landschap met kleine hande-
lende figuren zoals bijvoorbeeld rustende wandelaars, herders 
met schapen of jagers te paard. Doordat in de schilderijen ook 
een streven zichtbaar wordt naar de weergave van stemming 
en atmosfeer, kan Cremers schilderwijze geplaatst worden in 
de overgang van de door Koekkoek en Schelfhout gevestigde 
romantische traditie naar het impressionisme van de latere 
Haagse School. 

Na twee jaar bij Hendriks in de leer te zijn geweest, vertrok 
Cremer in 1846 naar Den Haag waar hij een kamer betrok en zich 
voor één jaar inschreef bij de Haagse Teekenacademie. Voordat 
hij naar Den Haag vertrok had Cremer al aan tentoonstellingen in 
Nijmegen en Amsterdam deelgenomen. Het werk van de jonge 
landschapsschilder werd door kunstcritici goed ontvangen en 
meerdere tentoonstellingen in het land volgden. Het is opmerke-
lijk dat tentoonstellingscatalogi uit die tijd aangeven dat Cremer 
in Arnhem of Driel woonde. 

Schilderkunst
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J.J. Cremer, Kolk in de Betuwe (jaartal onbekend). Verblijfplaats onbekend.

Mogelijk keerde hij na één jaar Haagse Teekenacademie 
weer terug naar zijn ouders in Gelderland al is het zeker dat 
hij Den Haag regelmatig bleef bezoeken. Uit de verschillende 
catalogi blijkt tevens dat het oeuvre van Cremer heel wat meer 
schilderijen heeft omvat dan er tegenwoordig bekend zijn. 

Vandaag de dag behoren maar vier olieverfwerken van de 
schilder tot de collectie van een museum. Het Rijksmuseum in 
Amsterdam en het Literatuurmuseum in Den Haag bezitten beide 
één olieverfschilderij, respectievelijk; Gelders boslandschap met 
reizigers uit 1849 en Duinlandschap uit 1873. Museum Arnhem 
bezit twee werken, te weten; Wodanseiken te Wolfheze uit 1849 
en Bosgezicht met figuren op zandpad uit 1852.

Daarnaast is een aantal schilderijen bekend die in particulier 
bezit zijn. Hetzelfde kan gezegd worden over zijn aquarellen, te-

keningen en schetsen want ook daarvan is maar van een klein 
deel de vindplaats bekend en bevindt een nog veel kleiner deel 
zich in openbare collecties, zoals dat van het Museum Haus 
Koekkoek in Kleef, het Museum Veluwezoom in Doorwerth en in 
de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 

Cremer legde in zijn werken ook het Betuwse landschap 
vast, zoals te zien is op het schilderij Betuwse boerderij aan zeeg 
en de tekeningen Bij den Oldenhoff, Boerderij in de Betuwe en 
Kolk in de Betuwe. Toch zal het totaal aantal beeldende werken 
niet enorm groot zijn geweest omdat Cremer naarmate hij ouder 
werd steeds minder tijd besteedde aan schilderkunst en omdat 
hij relatief vroeg overleed. 



J.J. Cremer, Gelders boslandschap met reizigers (1849). Rijks Museum AmsterdamJ.J. Cremer, Gelders boslandschap (1849). Rijksmuseum Amsterdam.



J.J. Cremer, Duinlandschap (1878). Literatuurmuseum Den Haag.
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Schrijverschap
In het najaar van 1850 vertrok Jacob Jan Cremer naar Amsterdam 
waar hij de gehele winter zou doorbrengen. Hij voltooide tijdens 
deze wintermaanden een groot Gelders bosgezicht maar 
verruilde in de avonduren het penseel voor de pen. Cremer 
verwoordde het als volgt: ‘Wanneer de avond met zijn’ valen 
sluijer het aardrijk bedekt, en de heerschende duisternis de 
verwen kleurloos heeft gemaakt, dan schuift de kunstenaar zijn 
palet tot de volgende ochtend ter zijde, en verschaft zich eene 
uitspanning naar welgevallen.’ 

En zo ontstond Cremers eerste pennenvrucht De lelie van 
’s-Gravenhage een historische roman die de eigentijdse literaire 
kritiek niet weerstond en als mislukt beschouwd mag worden. 
Het boek miste de liefde voor geschiedenis van een Oltmans, 
het vermogen tot een psychologische karakterontwikkeling van 
een Toussaint en de vlotte en spannende verteltrant van een 
Van Lennep ofschoon hij zich door deze laatste tijdgenoot het 
meest liet inspireren. 

Later verklaarde de nieuwgeboren schrijver dat hij het voor 
een historische roman wel voldoende had gevonden om de 
Vaderlandsche Historie van Wagenaar er eens op na te lezen. 
Cremer zou zich nooit meer aan een historische roman wagen. 
Wel verschenen er van zijn hand vijf andersoortige romans, 
maar de roman als literair genre heeft hem als schrijver nooit 
roem gebracht. Literaire vermaardheid verwierf hij wel met zijn 
korte proza. 

Met name zijn Betuwsche Novellen en Over-Betuwsche 
Novellen brachten Cremer literaire roem en landelijke bekend-
heid. Zoals de titels van deze zeventien korte vertellingen al 
doen vermoeden, spelen ze zich hoofdzakelijk af in de Betuwe. 
Doordat hij in zijn verhalen meermaals gebruik maakte van 
plaatsaanduidingen als: Den Oanval, De Hazenkamp, De Roo-
jen Toren, De Lindeboom, `t Heunings-arf, `t Hoenderveld,  
`t Hoogeland, `t Lêge Veerhuus en `t Hooge Veerhuus, kan het 
Betuwse dorp Driel en zijn directe omgeving als precieze locatie 
worden aangewezen. 

Hoewel de schrijver in zijn eerste novellen het Betuwse 
dialect nog niet heel consequent toepaste, kreeg dit later in 
de dialogen en beschrijvingen steeds meer nadruk. Wel moet 
hierbij worden opgemerkt dat Cremer er vaak een eigen onof-
ficieel dialect op na hield. De streekgebondenheid van zijn ver-
halen en het toepassen van dialect maakten hem de eerste 
echte representant van de negentiende-eeuwse dorpsvertelling 
in Nederland, waarmee hij aansloot bij contemporaine Europese 
schrijvers als Auerbach, Gotthelf, George Sand en Conscience.

Cremer schreef zijn eerste van de vijf Betuwse vertellingen 
in het jaar 1852 op De Oldenhof bij Driel. Hetzelfde jaar trouwde 
hij op 19 mei met Johanette Louise Brouerius van Nidek en

samen verhuisden zij naar Loenen aan de Vecht en kregen 
drie dochters en een zoon, van wie de zoon en een dochter in 
hun eerste levensjaar overleden. In het plaatsje aan de Vecht 
schreef Cremer ook de andere vier Betuwse novellen die alle 
werden gepubliceerd in de Geldersche Volks-Almanak en in 
1856 werden gebundeld als Betuwsche Novellen. 

Beide publicaties werden door Cremer tevens geïllustreerd 
met tekeningen, waarop naast de hoofdpersonages van de no-
vellen ook karakteristieken van het  Betuwse landschap te zien 
zijn. Thematisch gezien bezitten de novellen weinig variatie. In 
de vertellingen draait het meestal om een mislopende liefdes-
geschiedenis of een uit de hand lopende familietwist die in bijna 
alle gevallen toch goed afloopt. 

In zijn vijf Betuwse novellen lijkt Cremer nog te zoeken naar 
een goede vorm en juiste sfeer voor zijn vertellingen, maar in de 
eerste zeven van de in totaal elf Over-Betuwsche Novellen die 
zullen verschijnen, heeft hij deze vorm en sfeer zeker gevonden. 
Telkens gaat het in deze vertellingen om een prille liefde die 
wordt gehinderd doordat een van de personages één van de 
zeven hoofdzonden begaat. Achtereenvolgens komen bijgeloof, 
laster, hoogmoed, gierigheid, afgunst, schijnheiligheid en luiheid 
in de afzonderlijke novellen aan bod. 

J.J. Cremer, Betuwsche Novellen (1888). 
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De regelmatige afwisseling van dialoog en beschrijving, en het 
veelvuldig gebruik van zinnebeelden en personificaties, ma-
ken de Over-Betuwse Novellen literair krachtig. Cremer toont 
zich een ware meester in zijn beschrijvingen van het Betuwse 
landschap die ons hem de zwakke kanten, als de voor de 
negentiende eeuw gebruikelijke didactische en stichtelijke 
strekking van het werk, doen vergeven. 

Bovengenoemde zeven novellen werden in 1865 als Dis-
tels in ’t Weiland gebundeld met wederom illustraties van de 
schrijver. De goede literaire kritieken en de vele herdrukken 
brachten Cremer er later toe nog een viertal nieuwe Over-
Betuwse Novellen te schrijven. Ook schreef hij later een tweetal 
dorpsvertellingen in het Schevenings dialect.

Cremer idealiseert in zijn Betuwsche Novellen en Over-
Betuwsche Novellen het dorpsleven in het Betuwse Driel. De 
realiteit van het harde boerenbestaan in de negentiende eeuw 
maakt in deze werken plaats voor een gelukkige tevredenheid 
die past bij het genre van de dorpsvertelling. Maar dit wil niet 
zeggen dat hij geen oog had voor de sociale kwesties van 
zijn tijd. Zo schreef Cremer belangeloos een aantal novellen 
waarvan de opbrengsten bedoeld waren voor liefdadigheid.

Ook bracht Cremer een aantal sociale romans uit waarin hij,

net als Dickens, een scherpe tegenstelling beschrijft tussen arm 
en rijk. Alleen miste hij het talent van zijn Engelse tijdgenoot 
waardoor ze literair weinig betekenis hebben. Naast zijn aan-
dacht voor armoede had de schrijver ook belangstelling voor 
arbeidersvraagstukken. 

Hoewel Cremer zeker geen socialist genoemd mag worden, 
zag hij wel in dat de positie van werklieden verbeterd diende 
te worden. Deze positieverbetering van de arbeiders diende 
volgens hem alleen wel op een geleidelijke manier tot stand te 
komen en niet door revolutionaire denkbeelden zoals die van 
het internationaal georiënteerde communisme.

Als reactie op de oprichting van het Nederlandsch Werklieden-
Verbond, later vooral bekend als Eerste Internationale, schreef 
Cremer in 1871 zijn Brief aan alle Nederlandsche werklieden, 
leden en geen leden der Internationale, door Jan Stukadoor. In 
deze brief hekelde de schrijver de leus voor gelijkheid van alle 
standen omdat dit volgens hem onmogelijk te verwezenlijken 
was. Op de brief werd gereageerd door een onbekende socialist 
die zichzelf voorstelde als timmerman Jan Schaver, maar als 
beide brieven worden vergeleken, verschilden de stukadoor en 
de timmerman niet zo heel veel in hun maatschappelijke visie.

Vooral de erbarmelijke werkomstandigheden en het lot van 
de jeugdige arbeiders had de sociaal bewogen Cremer zich 
aangetrokken. Na een aantal textielfabrieken in Leiden bezocht 
te hebben, schreef hij in 1863 de rede Fabriekskinderen. Een 
bede, maar niet om geld, waarmee hij kinderarbeid op de poli-
tieke agenda probeerde te zetten. Hoewel dit pleidooi qua vorm 
niet echt literair hoog staat is het inhoudelijk wel opvallend. 
Voor het eerst riep de schrijver namelijk niet op tot liefdadig-
heid, maar tot een direct ingrijpen van de overheid: ‘Edelen en 
grootmachtige wetgevers in den Staat! Ziet, aan uwe en mijne 
kleederen, waaraan de handjes dier kleinen werkten, kleven 
droppelen bloeds.’ 

Cremer sprak zijn rede uit in aanwezigheid van een aantal 
Kamerleden en stuurde een afdruk naar minister-president 
Thorbecke. De trage voortgang van het onderzoek van een 
staatscommissie en de weifelende houding van de regering 
brachten Cremer ertoe om nogmaals de pen op te pakken en 
via dagbladen als Het Vaderland de publieke opinie wakker te 
schudden. 

Het zou echter tot 1874 duren voordat het ‘Kinderwetje van 
Van Houten’ op initiatief van de Tweede Kamer werd ingediend. 
Bij de behandeling van de wet, die een jaar later in werking zou 
treden, werd meermaals Cremers naam met ere genoemd. 
Zijn verdiensten werden ook door de regering erkend met een 
benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.  

J.J. Cremer, ’t Pauweveerke (1877). 



J.J. Cremer, Handschrift eerste pagina Fabriekskinderen (1863). Literatuurmuseum Den Haag.



J.J Cremer, Landschap met bomen (1854). Particuliere collectie, Den Haag. 
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J.J. Cremer, ’t Kriekende Kriekske (1877). 

Voordrachten
Vanaf 1852 zou Jacob Jan Cremer zich steeds meer richten op 
het schrijverschap en minder op zijn schilderkunst. In een brief 
uit 1856 schreef hij: ‘Inkt vloeit beter dan verw’ , waarmee hij 
waarschijnlijk doelde op het succes van zijn eerste novellen. 
Toch bleef Cremer zichzelf tot 1865 zien als kunstschilder, daar-
na zag hij zich meer als schrijver en verruilde beroepsmatig zijn 
penseel voor de pen. Wel bestempelde Cremer zijn literaire 
werk als beeldende kunst in schrift en bleef hij uit liefhebberij 
schilderen. Deze schilderijen waren ook nog regelmatig te be-
wonderen op de Tentoonstellingen van Levende Meesters. 

Inmiddels was Cremer in 1857 verhuisd naar Den Haag 
waar hij zich mengde in het literaire leven. Zo werd hij lid van het 
letterkundig genootschap Oefening Kweekt Kennis en droeg hij 
steeds vaker voor uit eigen werk. Hoewel Cremer af en toe nog 
wel schilderijen verkocht, leverden zijn geschriften financieel 
meer op, waardoor de schrijver in Nederland één van de eerste 
literatoren was die van het schrijverschap kon bestaan. 

Bij uitgevers van zijn werk wist hij voordelige contracten af 
te sluiten waarin hij de kopierechten maar voor enkele jaren 
verhuurde. In een brief uit 1878 schreef hij aan een van zijn 
uitgevers: ‘In geldzoaken, placht voader te zeggen, mo’j altied 
glad wêzen.’   Zijn zakelijk inzicht paste hij ook toe bij zijn voor-

drachten. Zo zag hij snel in dat als hij voor eigen rekening 
optrad, dit uiteindelijk meer opleverde dan wanneer hij 
zich voor een vast bedrag liet contracteren door lokale 
genootschappen en verenigingen.

Uit verscheidene getuigenissen kan worden opgemaakt 
dat Cremers voordrachten niet bestonden uit het simpel-
weg declameren van zijn Betuwsche Novellen en Over-
Betuwsche Novellen. Hij toonde zich een waar voordrachts-
kunstenaar die zijn toehoorders imponeerde met een erg 
levendige voordracht. Met zijn stem en mimiek, houding 
en gebaren zorgde Cremer ervoor dat zijn Drielse boeren 
en boerinnetjes tot leven kwamen. Levendige passages uit 
zijn werk werden dan ook geestdriftig uitgebeeld terwijl de 
ontroerende gedeelten juist op een ingetogen wijze werden 
veraanschouwelijkt. 

Om ruimte te hebben voor zijn levendige voordracht 
gaf Cremer van te voren meestal aanwijzingen voor het 
plaatsen van het spreekgestoelte. In een brief uit 1876 aan 
zijn uitgever staat dan ook te lezen: ‘goed staan is het hal-
ve werk.’   De auteur Beets wijdde zelfs een gedicht aan de 
voordrachtskunstenaar: ‘Wie Cremer LEEST, kent slechts 
zijn twintigste deel; Alleen wie Cremer HOORT, kent hem 
geheel. Men kan door `t oog niet dan een weinig hooren, 
van `t geen hij ons te aanschouwen geeft, door de ooren.’

Door het hele land zaten de zalen afgeladen vol als 
Cremer uit eigen werk kwam voordragen. Het afreizen 
naar deze vaak afgelegen plaatsen en de snikhete lokalen 
die blauw stonden van de tabakswalm maakten het voor 
Cremer, die al zijn hele leven last had van een zwak gestel, 
steeds zwaarder om op te treden. Het grote succes en zijn 
slechte gezondheid brachten de voordrachtskunstenaar er 
toe het honorarium telkens te verhogen. Ondanks deze ver-
hoging bleef Cremer een veel gevraagd spreker. 

Cremer was dan ook niet zomaar een spreker die een-
voudig uit zijn werk voordroeg. Hij was meer een toneelspeler. 
De voordrachtskunstenaar had dan ook een buitengemene 
belangstelling voor toneel. Deze belangstelling toonde Cre-
mer niet alleen door veelvuldig theaterbezoek, maar ook 
door zelf een drietal toneelstukken te schrijven. In 1864 vol-
tooide hij Boer en Edelman en het jaar daarop ging het stuk 
Emma Berthold in première. Dit laatste toneelwerk schreef 
Cremer voor de opening van de nieuwe schouwburg te Arn-
hem in 1865. 

Van deze kennis maakte hij dan ook gebruik in zijn breed 
opgezette roman Tooneelspelers uit 1876. Hoewel Cremer 
voor deze roman gegevens uit zijn eigen leven gebruikte, is
het geen autobiografie. Toch kunnen de opvattingen van de 
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Aankondiging voordracht J.J Cremer (1880). 

J.J. Cremer, Kruuzemuntje (1877).

hoeven te bekommeren om een lange ontwikkeling van het 
verhaal en bijbehorende karakterontleding. Dit werk kan 
daardoor ook beschouwd worden als zijn beste toneelstuk. 
Hoewel Cremer met zijn toneelwerk niet echt uitsteeg bo-
ven de bestaande middelmaat, lokte zijn bekendheid als 
schrijver wel meer publiek naar de schouwburg.

Naast bovengenoemde toneelstukken getuigen ook nog 
enkele novellen en een roman van Cremers belangstelling 
voor het toneel. In die novellen probeerde Cremer vooral 
het negatieve beeld dat in de negentiende eeuw bestond 
van het theater, en met name van de ‘zedeloze’ acteur, te 
weerleggen. Cremer had namelijk tijdens de repetities van 
zijn toneelstukken en gedurende zijn werkzaamheden voor 
het Toneelverbond, een vereniging die zich inzette voor de 
verbetering van het nationale toneel, de toneelwereld op 
een heel andere en meer positieve manier leren kennen. 

hoofdpersoon over toneelkunst gezien worden als die van 
de auteur zelf. Zo pleit de hoofdfiguur van de roman, net als 
Cremer zelf in zijn geschriften, voor betere toneelstukken 
die gebaseerd zijn op het werkelijke leven en die op een 
meer natuurlijke wijze worden voorgedragen in alledaagse 
omgangstaal in plaats van hoogdravende boekentaal. 

Aan het slot van de roman schetst de auteur dan ook een 
toneelstuk zoals het volgens hem eigenlijk zou moeten zijn. 
Maar van de eisen die hij zelf stelde, blijkt weinig overge-
bleven. De voordrachtskunstenaar lukte het dus niet om zijn 
eigen talent in spreken te vertalen naar toneelteksten voor 
anderen.

Deze twee toneelstukken hadden wat betreft de bezoek-
ersaantallen in diverse steden een wisselend succes en 
waren daarnaast zeker niet slechter dan de meeste stukken 
die in deze tijd door de verschillende toneelgezelschappen
in het land werden opgevoerd. Toch ontbrak het Cremer, zo-
als al duidelijk was geworden in zijn romans, aan voldoende 
aanleg voor opbouwende dramatiek. 

In 1874 werd zijn derde en laatste toneelstuk Titulair, 
klucht of geen klucht ten tonele gebracht. Het betrof een 
zogenaamde eenakter waarbij Cremer zich dus minder had 



J.J. Cremer, Wachten op de dagvangst (1876). Verblijfplaats onbekend. 



- 18 -

11

Laatste levensjaren
Jacob Jan Cremer leed aan een leverziekte waardoor hij re-
gelmatig geplaagd werd door pijnlijke aanvallen. Deze pijnen 
maakte het reizen en voordragen uit eigen werk dikwijls onmo-
gelijk. Regelmatig moest hij dan ook zijn voordrachten op het 
laatste moment afzeggen. 

Tijdens zijn laatste levensjaren besteedde Cremer veel tijd 
aan het herzien van zijn eigen verzamelde werken. In deze Ro-
mantische Werken, die uit veertien delen bestond en tussen 
1877 en 1881 werden gepubliceerd, werd op aandringen van zijn 
uitgever al hetgeen door hem was geschreven, opgenomen. Cre-
mer vond inmiddels dat zijn geschriften erg zwak en verouderd 
aandeden en bracht daarom vele tekstuele veranderingen aan. 

In het voorjaar van 1880 volgden de aanvallen van zijn lever-
kwaal elkaar steeds sneller op waardoor het hem onmogelijk 
werd nog te schilderen, te schrijven of voor te dragen. Daags 
voor zijn dood sprak hij nog de hoop uit snel met verwanten af te

reizen naar zijn geboortestreek, zodat hij weer Gelderse lucht 
mocht inademen en op krachten kon komen. Maar deze wens 
om nogmaals het gebied, dat hij in zoveel van zijn werken had 
vastgelegd, te bezoeken, kwam niet meer tot vervulling omdat 
hij voortijdig overleed. 

Kort na zijn dood op 5 juni 1880, nog geen drieënvijftig jaar 
oud, verscheen er in De Nederlandsche Spectator een laatste 
groet van Cremer aan zijn vrienden: ‘Aan de vele goede hartelijke 
vrienden, die mij – ook bij mijne winteruitstapjes – het leven zoo 
zeer veraangenaamden, roep ik `n dankbaar ‘vaart wel’ toe. Al 
noem ik geen namen: wie mij gekend hebben, weten nu dat ik 
in mijn laatste dagen ook bepaaldelijk aan hen heb gedacht, en 
hen, als het ware, de hand ten afscheid heb gedrukt.’  

Freddie Coenders en Rien Vos

Voormalig dorpsgenoten uit Loenen aan de Vecht brengen een bezoek aan het graf van J.J. Cremer.
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J.J. Cremer, Kruuzemuntje (1878). Verblijfplaats onbekend.
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J.J. Cremer, Detail Kruuzemuntje (1877).

Het is niet alleen het verhaal zelf ‘dat zoo sterk spreekt tot ieders 
gemoed’, waarover hij enthousiast is. ‘Stukken van andere schrij-
vers kan men even goed aan ‘t hoekje van den haard lezen’, meent 
Kneppelhout. ‘Cremer moet men hooren, want Cremer is dubbel 
kunstenaar. Al zijne personen doet hij met de strengste objectiviteit 
en de beknoptste hulpmiddelen voor uwe oogen leven; aan zijne 
vingers kleeft een landschap, op zijn gelaat zetelt een karakter; zijn 
zeldzaam liefelijk en buigzaam spreekorgaan vertegenwoordigt 
alle leeftijden met de meest juiste en nooit falende intonatie.’  

In 1870 verschijnt Kruuzemuntje samen met enkele andere 
novellen in boekvorm bij A.W. Sijthoff in Leiden. De uitgever hoefde 
nauwelijks te adverteren voor deze nieuwe bestseller van Cremer. 
In totaal zijn er 14 drukken bekend van Kruuzemuntje. De laatste 
was die in de uitgave Schoeffele in den hof uit 1980, 100 jaar 
na het overlijden van Cremer. De populariteit van Kruuzemuntje 
blijkt ook uit het feit dat de novelle is bewerkt tot een toneelstuk. 
Enschede had daarvan op 10 november 1926 de première.

Jacob(us) Jan Cremer tekende, schilderde, schreef en droeg zijn korte verhalen enthousiast en met veel succes voor op 
drukbezochte avonden, in zaaltjes en bij mensen thuis. 
Het is mooi als al die artistieke vaardigheden in één persoon verenigd zijn. Ze kunnen elkaar dan ondersteunen voor maximaal 
effect en voor de kunstenaar zelf vloeien ze in elkaar over. 
Zo noemde Cremer zijn Over-Betuwse novelle Kruuzemuntje ‘eene teekening met de pen’ en hij bedoelde hiermee dat hij door 
middel van zijn verhaal als het ware met de schrijfpen, dus in woorden, een beeld van het meisje Kruuzemuntje wilde oproepen.
Cremer schreef zijn verhaal over het 10-jarige meisje in april 1866 in een onofficieel Betuws dialect; het handschrift wordt in de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bewaard. 
Hij zond het in naar het toen invloedrijke literaire tijdschrift Vaderlandsche Letteroefeningen, dat het in haar eerste nummer van 
1867 publiceerde.   Het verhaal was een groot succes en dat werd alleen nog maar groter toen Cremer het zelf op zijn 
onnavolgbare wijze vertelde, en dat deed hij.
Zijn bekende collega-schrijver Johannes Kneppelhout, ook bekend onder zijn pseudoniem Klikspaan, woonde aan de overkant 
van de Neder-Rijn bij Oosterbeek, op het landgoed De Hemelsche Berg. Hij was erbij toen Cremer in februari 1867 dit ‘juweeltje’ 
(want zo noemt Kneppelhout de novelle Kruuzemuntje) voor een afgeladen zaal voordroeg met ‘het fijne gevoel dat erin heerscht, 
de miniatuurvonkjes, die er in schitteren, de zachte, verteederende tinten, de natuurlijke overgangen en afwisselingen, de als in het 
voorbijgaan achteloos daarheen geworpene, somtijds diepste bedoelingen.’ 

W i e  g o e d  d o e t ,  g o e d  o n t m o e t 
K r u u z e m u n t j e ,  e e n e  t e e k e n i n g  m e t  p e n  
Een bronzen beeld ter ere van Jacob Jan Cremer in het dorp Driel
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Wie goed doet, goed ontmoet
Kruuzemuntje is het hoofdpersonage uit de gelijknamige Over-
Betuwsche novelle van Jacob Jan Cremer. Kruuzemuntje 
heet eigenlijk Anneke en is het 10-jarige dochtertje van de ar-
me dagloner Arie Winkels. Overdag is ze thuis en leest haar 
grootmoeder sprookjes voor terwijl die de aardappelen schilt. 

Bijvoorbeeld over een verdwaalde prins die van een boer 
te eten krijgt. Als de boer later aan de bedelstaf is geraakt, 
vergeldt de prins, die dan inmiddels koning is, diens goede daad 
door hem mee te noden in zijn rijtuig en in al zijn behoeften te 
voorzien: wie goed doet, goed ontmoet! 

Als haar oma op een dag buikpijn krijgt, maakt Anneke van 
kruizemunt een heilzame thee en grootmoeder doopt haar 
liefkozend ‘Kruuzemuntje’. Cremer vertelt het zo: ‘Met het 
boezelaartje ‘t warme hengseltje vattende, schenkt Anneke 
een kommetje van het groene vocht voor ‘t lieve grootje in, en 
grootje, als zij blazend telkens een teugje neemt, knikt ze tevens 
Anneke toe.’ 

“Doet ‘et goed grootje? Ku’j’t al vuulen? Zou ‘t bêter goan?” 
En ‘t goeng bêter. En een half uurtje later zei grootje: “Joa, klein 
dokterke, ‘t is bêter, Goddank!” En, als zij haar mokkelt en zoent, 
dan heeft grootje voor ‘t kleinkind haar duizend en eersten naam, 
en zegt ze: “Heel bêter, mien lief, mien oarig Kruuzemuntje!”’ 
Dit geneeskrachtige succes brengt Anneke op het idee meer 
kruizemunt te plukken om aan de dokter te verkopen.

Als ze daarmee onder langs de Rijndijk bezig is, krijgt ze 
vanaf een wagen vol hooi door een boerenknecht een appel 
toegeworpen, maar die rolt onder de afrastering door een eind 
een appelboomgaard in. Anneke aarzelt, maar besluit de appel 
te gaan halen. Daarbij wordt ze betrapt door de immer dronken 
veldwachter Bol en onterecht beschuldigd van appeldiefstal. 

Een gemene streek van de man die door Annekes vader al 
eens voor zijn dronkenschap terechtgewezen is en nu wraak 
neemt op diens dochtertje. Ze rent weg maar tot overmaat van 
ramp breekt haar klompje. Anneke is radeloos. Ze wordt voor 
de burgemeester geleid, maar die spreekt haar gelukkig meteen 
weer vrij. 

Dan komt de herfst en op een avond is er grote consternatie 
rond het huis van Bol. Hij heeft met zijn zatte kop vitriool gedronken 
in plaats van jenever en vergaat van de buikkrampen. Anneke 
weet raad: vrouw Bol moet kruizemuntthee zetten voor haar 
man! Naïef, inderdaad, maar als Bol sterft, houdt hij een takje 
kruizemunt in zijn hand als symbool voor de grootmoedigheid 
van Kruuzemuntje, die immers had geprobeerd kwaad met goed 
vergelden door haar poging de haar kwaadgezinde veldwachter 
te genezen.

Het gebaar van Kruuzemuntje bereikt ook de rijke heren-
boer Van Zwieten die vervolgens Arie Winkels aanstelt als 
zijn koetsier, waarbij het hele gezin op zijn deftige hoeve mag 
komen wonen. Na een armoedig leven breken betere tijden aan. 
Immers: wie goed doet, goed ontmoet. En als Anneke 20 jaar 
is, trouwt zij met Willem, de jonge tuinman van de hoeve, en 
rijdt zij met haar bruidegom, vader en grootmoeder in een rijtuig, 
net als de koning uit het sprookje waarmee het verhaal over 
Kruuzemuntje begon.

Met ogen van nu, lezen we een sentimenteel verhaal. Maar in 
Cremers tijd smulde men van deze geromantiseerde weergave 
van het eenvoudige boerenleven, de nogal opzichtige moraal 
van het verhaal en de sprookjesachtige goede afloop. Dit succes 
wordt versterkt door het gebruik van de zogenaamde Betuwse 
streektaal, een nieuwe mode in het tijdperk van de Romantiek, 
die Cremer in Nederland als eerste introduceerde. 

Cremer liet het overigens niet bij deze ‘teekening met de pen’. 
Hij tekende Kruuzemuntje ook nog met zijn tekenstift. Van het 
goedhartige meisje zijn drie afbeeldingen bekend, waarvan er 
twee zeker van de hand van Cremer zijn. De derde zou ook van 
hem kunnen zijn als we ze vergelijken met ander beeldend werk, 
maar dat blijft speculeren. Het zijn in ieder geval aansprekende 
illustraties bij het verhaal, die zo ook een mooi visueel beeld 
geven van een arm dorpsmeisje in Cremers tijd.J.J. Cremer, Kruuzemuntje (1875).
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Een beeld voor Cremer in Driel
Als u van oorsprong Drielenaar bent en niet al te jong, dan weet 
u vast nog wel dat wat nu het Sosabowskiplein heet, vroeger 
ook een echt plein was. Het Drielse ‘marktplein’, al werd er 
nooit markt gehouden: we hadden immers alles zelf?! Het was 
wel het plein waar de Drielse kinderen op koninginnedag de 
burgemeester als plaatsvervanger van de jarige vorstin toe-
zongen en waar begin september altijd de kermis was. 

Dat centrale plein heette toen Jacob Cremerplein, in een 
tijd dat verder nog vrijwel geen enkele straat in Driel naar 
iemand heette. Daarmee eerde men de schrijver en tekenaar 
van Kruuzemuntje die een groot deel van zijn jeugd in Driel 
doorbracht. Want Jacob Cremer was een man van betekenis.

 Daarom is binnen de Historische Kring Driel in 2015 
een projectgroep van start gegaan om een beeldwerk ter 
nagedachtenis aan Jacob Jan Cremer op te richten. Een beeld 
dat een iconische betekenis voor Driel moet krijgen, net als 
de beide kerken met hun van verre zichtbare, karakteristieke 
torens, de stuw met zijn indrukwekkende halfronde ‘vizieren’ en 
het oorlogsmonument op het Polenplein.

Geen portretkop of borstbeeld van Cremer zelf, zoals voor 
de hand zou liggen, maar liever een kind dat een rol speelt in 
een van zijn novellen, was het idee. Niet alleen maakt dat het 
beeldwerk speelser, minder plechtig, maar tevens refereert het 
daarmee aan Cremers actie tegen kinderarbeid. Gekozen werd 
voor het 10-jarige meisje Kruuzemuntje uit Cremers gelijknamige 
Over-Betuwse novelle. 

We hadden van Kruuzemuntje al ‘eene tekening met de 
pen’ (in woorden dus), drie visuele tekeningen met de tekenstift, 
maar nog geen driedimensionaal beeld. Gezocht werd naar 
een kunstenaar die Kruuzemuntje aansprekend zou kunnen 
vormgeven, realistisch en liefst in brons, ‘voor de eeuwigheid’. 
Na vergelijking van diverse kunstenaars, is gekozen voor de 
Betuwse kunstenares Lia Krol uit Erichem. 

Van meet af aan toonde Lia zich enthousiast voor deze 
opdracht, waarvoor zij zich ook uitvoerig documenteerde. Zij 
gebruikte niet alleen Cremers verhaal en de tekeningen die - al 
dan niet door de schrijver zelf - bij het verhaal gemaakt werden; 
zij zocht ook foto’s van plattelandskinderen uit Cremers tijd, deed 
moeite originele of gelijkende kledingstukken te bemachtigen en 
werkte naar levend model, dat wil zeggen: zij liet een meisje in 
Kruuzemuntjes leeftijd poseren.

Lia probeert in haar werk op karakteristieke wijze personen, 
karakters en situaties te treffen. De emotie speelt daarbij een 
zeer belangrijke rol. Bovendien maakte zij inmiddels meerdere 
beeldwerken met kinderen, zoals dat van het gezin van Willem 

van Oranje en dat van de twee Weeskinderen in de tuin van 
het Marechausseemuseum (het vroegere Weeshuis), beide in 
Buren. Daarom is Lia bij uitstek geschikt om Kruuzemuntje te 
verbeelden.

Haar professionaliteit komt tot uitdrukking in de uitvoerige lijst 
met exposities en opdrachten van particulieren, semi-particuliere 
instellingen en overheidsinstellingen als ministeries, provincies 
en gemeenten. Aansprekende opdrachtgevers zijn onder 
andere: de Gemeente Buren, de Gemeente Veenendaal, het 
Ministerie van Defensie, het Ministerie van Landbouw Natuur 
en Voedselkwaliteit, de Sociaal Economische Raad, de EO, de 
TROS, MTV, Endemol producties, UNIVE, Rotterdam Airport, 
Rabobank en KLM.

Detail van het kleimodel voor het beeld van Kruuzemuntje.

Kunstenares Lia Krol met afbeeldingen van Kruuzemuntje.



Cremer leed aan een 
leverkwaal waardoor 
hij regelmatig geplaagd 
werd door pijnlijke 
aanvallen. In het 
voorjaar van 1880 
volgden deze aanvallen 
elkaar steeds sneller 
op en was het 
onmogelijk nog te 
schilderen, te schrijven of voor te dragen. Vlak voor zijn dood sprak 
hij in zijn toenmalige woonplaats Den Haag nog de hoop uit snel af te 
reizen naar zijn geboortestreek, zodat hij weer Gelderse lucht mocht 
inademen en op krachten kon komen. Maar deze wens kwam niet tot 
vervulling omdat hij voortijdig overleed.

Nou stoa’j midden op den diek, en ge  ziet - ien’t Oost veur oe uut, heel ien’t verschiet - de 
stadstorns, niks grooter as  zwêvelstökskes. Rechts - ien’t Zuud - hei’j de Bêtuw.
Mollig lepke grond! Alschoon de minsen duk ondankboar heiten, gij bint dankboar, went, 
as  z’oe moar ‘en bietje goeddoen, dan gêf ie honderd- en duuzendvoud weer.
Mooi lepke grond! Zandbargen hei’j er niet,  zooals links oan de Vêluw; moar andere 
bargen he’j ‘r; doar mo’j ‘t noajoar um kommen; van die bargen as halve torns, met weit en 
rog en boonen d’r ien; jennig  zukke bargen! 
Mooi lepke grond! Wat oarige wêgskes hei’j d’r ien; wat velden met koolzoad, en akkers 
met groan, en weiës met moddervet vee, en wallen tabak, en peppel- en wilgen- en elzen-
loantjes, en boerenhofstêjen, en karse- en appelbongerden, en - o nog veul meer! 
A’j oe umdreit - achter oe, noar ‘t West - doar  zie’j ‘en kronkel van den Rien; en volg 
ie den kronkel noar veuren, dan  zie’j ien’t woater de moan op de gölfkes ketsen, schimp, 

schamp, altied trillen; dan  zie’j de torns van ‘en oud kastêlje blonkeren; - ‘t kastêlje leit 
op de Vêluw, links ien’t Noord - en, nou  zin we rond gewêst.

Jacob Jan Cremer, Op de Kniehorst (1859)

Wie goed doet, goed ontmoet
is het hoofdthema van de Over-Betuwse novelle Kruuzemuntje die in 1866 door Jacob Jan Cremer (1827-1880) werd 
geschreven. Cremer bracht in zijn jeugdjaren de zomers door op het statige buitenhuis De Oldenhof in Driel en deed in 
zijn naar huidige maatstaven niet zo heel lange leven veel goeds. Zo legde de sociaal bewogen schilder, schrijver en 
voordrachtskunstenaar met pen én penseel onder meer het Betuwse landschap vast en zette hij zich succesvol in voor het 
afschaffen van kinderarbeid in Nederland. Ter herinnering aan – en ter ere van – deze invloedrijke oud-dorpsbewoner 
is door de vereniging Historische Kring Driel het bronzen beeld Kruuzemuntje aan de Drielse bevolking aangeboden.
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Jacob Jan 
Cremer was 
schilder, schrijver 
en voordrachts
kunstenaar en zijn 
werk behoort op 

alledrie de terreinen in Nederland tot de hoogte punten uit de negen tiende eeuw. Zijn 
schilderijen en tekeningen hebben veelal het Gelderse landschap als onderwerp en zijn 
onder andere opgenomen in de collecties van het Rijks Museum Amsterdam, Museum 
Arnhem, Museum Haus Koekkoek in Kleef, Museum Veluwe zoom in Doorwerth en het 
Literatuurmuseum en de Koninklijke Bibliotheek beide in Den Haag.

Daarnaast was Cremer schrijver van romans en verhalen en met het 
voordragen van zijn veelvuldig herdrukte Betuwsche en Over
Betuwsche novellen – deels geschreven in een eigen onofficieel 
Betuws dialect – trok hij volle zalen in het hele land. Hierdoor 
verwierf hij onder meer zijn faam en kon hij als eerste Nederlandse 
schrijver leven van de pen. Cremer is daardoor een van de 100 
schrijvers die het Literatuurmuseum in Den Haag onderbracht in de 
literaire eregalerij ‘Pantheon van de Nederlandse Letterkunde’.

Cremer was ook sociaal bewogen. Niet alleen gaf hij een deel van zijn inkomsten aan 
goede doelen, hij schreef ook romans waarin hij de tegenstelling rijkarm kritisch aan de 
orde stelde. Zijn belangrijkste daad van sociaal mededogen is de rede Fabriekskinderen. 
Een bede, maar niet om geld, waarmee hij kinderarbeid op de politieke agenda zette. Hij 
gaf daarmee een zeer belangrijke aanzet tot het ‘Kinder wetje van Van Houten’, dat in 
1875 in werking trad en dat fabriekswerk door kinderen onder de 12 verbood.

Tijdens de behandeling van deze wet werd Cremers naam meermaals met ere genoemd. 
Zijn verdiensten werden ook door de regering erkend met een benoeming tot Ridder in de 

Orde van de Nederlandse Leeuw. Voor de Historische Kring Driel was dit tevens de reden om niet te kiezen 
voor een bronzen portretkop of borstbeeld van Cremer zelf, maar voor een beeld van een kind dat een rol 
speelt in een van zijn novellen. Gekozen werd voor het 10jarige meisje Kruuzemuntje uit Cremers 

gelijknamige OverBetuwsche novelle.

Kruuzemuntje is het hoofdpersonage uit de gelijknamige OverBetuwsche 
novelle van Jacob Jan Cremer. Kruuzemuntje heet eigenlijk Anneke en is het 
10jarige dochtertje van de arme dagloner Arie Winkels. Overdags is ze thuis en 
leest haar grootmoeder sprookjes voor. Bijvoorbeeld over een verdwaalde koning 
die van een boer te eten krijgt. Als de boer later aan de bedelstaf is geraakt, 
vergeldt de koning diens goede daad door hem mee te noden in zijn rijtuig en in zijn 
behoeften te voorzien: wie goed doet, goed ontmoet! 

Als haar oma op een dag buikpijn krijgt, maakt Anneke van kruizemunt een 
heilzame thee en grootmoeder doopt haar liefkozend tot Kruuzemuntje. Dit brengt 
Anneke op het idee meer kruizemunt te plukken en aan de dokter te verkopen. Als 

ze daarmee bezig is, wordt ze door de immer 
dronken veldwachter Bol onterecht 
beschuldigd van appeldiefstal. Ze rent weg 
maar tot overmaat van ramp breekt haar 
klompje. Anneke is radeloos. Ze wordt voor de 
burgemeester geleid, maar die spreekt haar 
gelukkig meteen weer vrij. 

Dan komt de herfst en op een avond is er 
grote consternatie rond het huis van Bol. Hij 
heeft met zijn zatte kop vitriool gedronken in 
plaats van jenever en vergaat van de 
buikkrampen. Anneke weet raad: vrouw Bol 
moet kruizemuntthee zetten voor haar man! 
Naïef, inderdaad, maar als Bol sterft, houdt hij 
een takje kruizemunt in zijn hand als symbool 
voor de grootmoedigheid van Kruuzemuntje. 
‘Kwaad met goed vergelden’ is natuurlijk nog een 
stapje hoger dan ‘wie goed doet, goed ontmoet’.

Het gebaar van Kruuzemuntje bereikt ook de rijke herenboer Van Zwieten die vervolgens 
Arie Winkels aanstelt als zijn koetsier, waarbij het hele gezin op zijn deftige hoeve mag komen wonen. Na een 
armoedig leven breken betere tijden aan. Immers: wie goed doet, goed ontmoet. En als Anneke 20 jaar is, 
trouwt zij met Willem, de jonge tuinman van de hoeve, en rijdt zij met haar bruidegom, vader en grootmoeder 
in een rijtuig, net als de koning uit het sprookje waarmee het verhaal van Cremer over Kruuzemuntje begon.

De Oldenhof was het statige buitenhuis van de gegoede familie Cremer. Hier vond de oudste zoon van 
het gezin – Jacob Jan – de inspiratie voor zijn tekeningen en verhalen waarin hij de Betuwe en met name het 
dorp Driel zou vastleggen. De Oldenhof is helaas omstreeks 1880 afgebroken, alleen een monumentale 
hallenhuisschuur stamt nog uit die tijd. Tevens herinnert de naamgeving van de naastgelegen woonwijk de 
Oldenhof en de Cremerstraat aan het toenmalige buiten en haar bekend geworden bewoner.

Het herenhuis was vanaf de Drielse Rijndijk te bereiken via de Oldenhofselaan, waarvan tegenwoordig nog 
maar een klein gedeelte bestaat. Vroeger liep de laan nog door tot aan een dakpannenfabriek die ook in 
bezit was van de familie Cremer. In zijn korte verhalen maakte Cremer meermaals gebruik van 
bekende plaatsaanduidingen waardoor het dorp Driel als locatie van zijn vertellingen kan 
worden aangewezen. In een van zijn novellen omschreef Cremer het uitzicht van de 
Rijndijk bij Driel als een panoramisch schilderij.

Als eigenaar van De Oldenhof bezat de vooraanstaande familie in de Hervormde kerk 
van Driel een zogenaamde ‘herenbank’ die ook wel als ‘Cremerbank’ bekend stond. 
Cremer hechtte veel aan een praktische beleving van zijn christelijke geloof waarin de 
liefde voor de medemens op de eerste plaats kwam. Helaas is het eikenhouten 
gestoelte van de familie Cremer verloren gegaan toen het kerkgebouw in de nacht van 
10 op 11 juni 1915 werd getroffen door een blikseminslag en als gevolg daarvan 
grotendeels uitbrandde. 
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U staat hier

Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl

LEGENDA
1 - Buitenhuis De Oldenhof

2 - Woonwijk Oldenhof
3 - Cremerstraat

4 - Oldenhofselaan
5 - Dakpannenfabriek

6 - Beschrijving uitzicht
7 - Hervormde kerk

J.J. Cremer,
’t Pauweveerke (1877)

J.J. Cremer,
Kruuzemuntje (1878)

J.J. Cremer, Betuwsche Novellen (1856)

De Oldenhof

J.J. Cremer, Boslandschap met reizigers (1849) Rijks Museum Amsterdam

LEGENDA
1 - Buitenhuis De Oldenhof
2 - Woonwijk Oldenhof 
3 - Cremerstraat 
4 - Oldenhofselaan 
5 - Dakpannenfabriek 
6 - Beschrijving uitzicht
     (zie pagina 4 van deze brochure) 
7 - Hervormde kerk

Kruuzemuntje
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Een betekenisvolle locatie
Toen het Jacob Cremerplein tot Sosabowskiplein werd omge-
doopt om daarmee terecht de bevelhebber te eren van de 
Poolse parachutisten die tijdens operatie Market Garden bij Driel 
streden voor een vrij Europa, verdween de naam Cremer niet uit 
de Drielse topografie. Er werd een straat naar hem genoemd in 
de nieuwbouwwijk, grenzend aan de plek waar het gelijknamige 
statige landhuis De Oldenhof stond. Op dat buitenhuis bracht de 
notabele familie Cremer - die zelfs een eigen bank in de Her-
vormde Kerk had - de zomers door. 

Jacob Jan vond er inspiratie voor zijn tekeningen, schilderijen 
en verhalen waarin hij de Betuwe en met name het dorp Driel 
zou vastleggen. Ook vlak voor zijn dood sprak hij in Den Haag, 
waar hij toen woonde, nog de hoop uit snel af te reizen naar 
zijn geboortestreek, zodat hij weer Gelderse lucht kon inademen 
en op krachten komen. Het kwam er niet meer van deze wens 
te vervullen, omdat hij kort daarna overleed aan de leverkwaal 
waar hij al lang onder leed. 

De Oldenhof is helaas omstreeks 1880 afgebroken, er staat 
alleen nog een monumentale hallenhuisschuur uit die tijd. Het 
veel jongere huis op hetzelfde terrein werd ook De Oldenhof 
genoemd. Het herenhuis van de Cremers was vanaf de Drielse 
Rijndijk te bereiken via de Oldenhofselaan, waarvan tegen-
woordig nog maar een klein gedeelte bestaat. Vroeger liep de 
laan nog door tot aan een dakpannenfabriek, die ook in bezit 
was van de familie Cremer. 

In zijn korte verhalen maakte Cremer meermaals gebruik 
van bekende plaatsaanduidingen waardoor we Driel als locatie 
van zijn vertellingen kunnen herkennen. Zo noemt hij een aantal 
nu nog bestaande boerderijen bij hun naam en beschrijft hij de 
blik op kasteel Doorwerth als je op de Rijndijk gaat staan. Het 
ligt voor de hand het beeld Kruuzemuntje ter herinnering aan 
Jacob Jan Cremer een plek te geven dicht bij de plaats waar 
haar geestelijk vader inspiratie vond voor haar verhaal. Het komt 
dan ook te staan op het grasveld dat de hoek Cremerstraat - 
Rijnstraat vormt, met het gezicht richting De Oldenhof.

Theo Vos 

J.J. Cremer, Betuwsche Novellen (1869).

J.J. Cremer, Romantische Werken (1881). 



J.J. Cremer, Romantisch gezicht in het Rijndal (jaartal onbekend). Particuliere collectie, Arnhem.
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