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Handschrift in de Koninklijke bibliotheek in Den Haag:

Pauweveerke. Inleiding tot de voordracht in Den Haag op 23 november 1857.
Diligentia s Gravenhage
Oefening kw kennis
23 nov 57
Mijne dames en heeren!
T is de derde maal dat ik voor u optrad; de eerste maal als werkend lid van Oefening kw kennis.
Reeds tweemalen genoot ik de eer als spreker voor u op te treden, en dezen avond deed ik zulks met
te meer genoegen als medelid uwer hooggeachte vereeniging; -wilt mij met dezelfde goedwiligheid
als vroeger hooren ; ook wanneer ik op nieuw veel van uw geduld te vragen heb. En wat zal het zijn
dat ik u geven waarvoor dat geduld wordt ingeroepen. Alweder en Eén ding heb ik vóór bij vroeger, t
is, dat mijn geschrift nog niet in zetters handen gevallen is. T is iets geheel nieuws wat ik u geven zal.
En toch alweder een eenvoudige Ob. B. novelle. Helaas! Geen eenvoud! Wilt ge nader weten wat ge
krijgen zult, welnu; gij bekomt een preek op bijzondere wijze; een preek met een pauw in ’t midden,
met heel wat afdelingen. Met den tekst aan ’t einde, maar toch met een titel of hoofd en dat hoofd is
Het Paauwenveerken

Voordracht in Arnhem op 22 februari 1858.

Inleiding bij de voordracht door J.J. Cremer in Arnhem op 2 januari 1859

Arnhem Nut 2 jan 1859
Mijne dames en Heeren!
Het is mij een groot genoegen dat ik in staat was het gegeven woord te houden om dezen avond als
spreker voor u op te treden.
Mag ik (mijne hoorderessen en H.) veronderstellen dat mijne OverBetuwsche novellen aan eeniger
uwer niet geheel onbekend zullen zijn, het genoegen u een te mogen voordragen had ik tot heden
niet. Thans werd mij Door het voor Door het vereerende aanzoek van 11 11 bestuurderen deze
Nutsafdeeling is de gelegenheid er toe mij aangeboden en / ik maak er volgaarne gebruik van.
Alzoo voor een Over B. novelle – nog niet in druk verschenen,- vraag ik uw welwillende aandacht.
Wilt gij nader weten wat gij krijgen zult t is een bijzonder soort van preek die ik houden ga welnu gij
bekomt een preek, op bijzondere wijze * een preek in heel wat afdeelingen, met een pauze in t
midden, met den tekst achteraan, maar toch met een titel of hoofd en dat hoofd is:
‘t Paauwenveêrke
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