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Handschrift 't Paauwenveérke : Een Betuwsche novelle. 

Gedateerd Arnhem 6 september 1857. Handschrift in bezit van de koninklijke bibliotheek. Fol. 2-24: 

oorspronkelijke handschrift. Fol. 28-49: afschrift 'ter voordracht'. Fol. 26-27 en 50-51: 7 inleidingen 

tot voordrachten in 1857-1858 v.   

 

1e druk in: De Tijdspiegel, dl. 1. Arnhem : D.A. Thieme, 1858. dl. 1, p. 335 e.v. 18 

2e druk in: Distels in ’t weiland. Leiden: A.W. Sijthoff, 1865. P. 67-98 

3e druk in:  Nieuwe Over-Betuwsche vertellingen. Leiden: A.W. Sijthoff, 1867. p. 81-120 

4e druk in : In de Betuwe. Licht en schaduw. - Leiden: A.W. Sijthoff, z. j. (c. 1868). 51 p. 

5e druk: ‘t Pauweveerke : Overbetuwsche vertelling. Leiden: A.W. Sijthoff, [1870]. 4e druk.  

Algemeene bibliotheek, dl. 1.  51 p. 

6e druk in: Overbetuwsche novellen. Leiden: A.W. Sijthoff, [1872]. p. 41-80. Met Bruur Joapik 

7e druk in: Overbetuwsche novellen. Leiden: A.W. Sijthoff, [1872] 

8e druk in: Overbetuwsche novellen. Leiden: A.W. Sijthoff, [1877]. p. 41-80 (met 8 andere novellen) 

9e druk in: Overbetuwsche novellen. Amsterdam: Gebr. Koster, [1880]. p. 41-80. Samen met Bruur 

Joapik. 

10e druk in: Romantische werken, dl. 12. Amsterdam: D. Noothoven Van Goor, 1881. p. 31-61.  

11e druk in: Overbetuwsche novellen. Leiden: A.W. Sijthoff, ca. 1885. 7e druk. p. 28-56. Vijftig-cents-

editie, no. 18.  

12e druk in: Overbetuwsche novellen. Leiden: A.W. Sijthoff, ca. 1900. 9e druk. P. 28-56. Vijftig-cents-

editie, no. 18. 

13e druk. Overbetuwsche novellen. Leiden: A.W. Sijthoff, ca. 1905. 10e druk. p. 28-56. Bibliotheek van 

Nederlandsche schrijvers. 

14e druk in: Leidsche herdrukken. Leiden: A.W. Sijthoff, 1905. Leidsche herdrukken, no. 1. p. 1-31. 

15e druk in:  ’t Pauweveerke, enz. tien novellen. Leiden: A.W. Sijthoff’s uitg.-mij., [1909]. p.  3-31. 

Bibliotheek voor het Nederlandsche volk. Deel 2. (Nieuwe uitgave van de Leidsche herdrukken). 

16e druk in: Overbetuwsche novellen: ’t kriekende kriekske […et al.]. Leiden: A.W. Sijthoff’s uitg.-mij., 

ca. 1920. 11e druk. p. 28-56. 

17e druk in: Overbetuwsche novellen: ’t kriekende kriekske […et al.]. Leiden: A.W. Sijthoff’s 

uitgeversmij., ca. 1935. 12e druk. Romantische werken. p. 28-56. 

18e druk in: De kleine boekerij : een serie voortbrengselen uit de Nederlandse letterkunde, 

voornamelijk ten dienst van het M.U.L.O.: uitgegeven en van inleidingen en aantekeningen voorzien 

door J.J. Borger en F.J. Schmit. Groningen : P. Noordhoff n.v., 1937. 87 p. De kleine boekerij, no. 3, J.J. 

Cremer: ‘t pauweveerke. 



19e druk in: Overbetuwsche novellen: ’t kriekende kriekske [et al.]. Leiden: A.W. Sijthoff’s uitgeverij 

n.v.., [1940]. 13e druk. 365 p. 

20e druk in: Schoeffele ien de hof : Betuwsche vertellingen. Nijmegen : Drukkerij Trio, 1980. p. 22-46. 

Bewerkt door Thijs van Woerkom. 

21e druk in: Distels in ’t weiland : Over-Betuwsche vertellingen … [ingeleid door H.J. Eijssens. ’s-

Gravenhage : Kruseman’s uitgeversmaatschappij b.v., [1980]. p. 67-98. Met afb. Fotografische herdruk 

van de uitgave uit 1865. 

Vertaling in het Duits: 

Die Pfanenfeder. In: Holländische Novellen : nach dem Niederländischen von W. Lange, Fr. Schnettler 

und A. Steinbach. Leipzig: Druck und Verlag von Philipp Reclam jun, [1880]. p. 442-492.  

Bewerking in het Fries: 

It pauwefearke - Jacobus van Loon, Jz. [S.l. : s.n.], [1875]. 22 p. Naar J.J. Cremer, iets verkort ; de 

dialoog in het Friesch. 

 

Bewerking tot toneelstuk: 

’T Pauweveerke : toneelspel in vier bedrijven. Bewerking door U.G. Dorhout. Drieborg : J. Bakker, 

1912. 

 

2e druk: Scheemds : De Noordstar, 1930. 

 

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  

 

 

 



 

Afb. uit Distels in ’t weiland, 1865. 

 

 

Arnhemsche courant, 3 februari 1865: 

 

Zutphensche courant, 1 maart 1878: 

 

Zutphensche courant, 15 maart 1865: 



 

Arnhemsche courant, 17 maart 1865: 



 

Harlinger courant, 30 oktober 1867: 

 

Opregte Haarlemsche courant, 11 maart 1868: 

 

 



Harlinger courant, 22 april 1868: 

 

 

Harlinger courant, 29 april 1868: 



 

 

Het vaderland, 8 november 1869: 



 

Het vaderland, 10 november 1869: 



 

 

Het vaderland, 8 januari 1870: 



 

Franeker nieuws en advertentieblad, 2 maart 1870: 

 

Harlinger courant, 20 april 1870: 



 

Zutphensche courant, 18 oktober 1870: 

 



Het vaderland, 11 februari 1871: 

 

 

 



 

Brief van 16 oktober 1871: 



 

 

 



 

Vlaardingsche courant, 19 februari 1870:

 

 

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 2 oktober 1872: 

Algemeen handelsblad, 26 januari 1877: 



 

Zutphensche courant, 22 januari 1878: 



 

Twentsche courant, 23 maart 1878: 



 

 

Brinkman 1901-1910: 

 

31 augustus 1927: 



 

Brinkman 1936-1940: 

 

Laatst bijgewerkt: 13 januari 2022. 
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