
Voordrachten in 1857: 

Inleiding bij de voordracht door J.J. Cremer in Arnhem op 2 januari 1857 (of 58?) 

Arnhem Nut 2 jan 1857 

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  

 



8 maart 1857 of 1858: 

Inleiding bij de voordracht van ’t Pauweveerke, 8 maart in Amsterdam 

Doctrina Amsterdam 8 maart (1857 of 58) 

Mijne Heeren! 

Hoogst aangenaam is het mij aan de vereerende uitnodiging te kunnen voldoen om u *dat ik in staat 

was om het gegeven woord te houden en als spreker voor u op te treden. Door een uwer geachte 

leden werd mij uit namens heeren bestuurderen dezer societeit de voordragt der OverBetuwsche 

novellen gevraagd welke nog niet in druk is verschenen . Voor haar mijne heeren vraag ik uw 

welwillende aandacht. 

Wilt gij nader weten wat gij krijgen zult - ? Welnu gij bekomt een preek op bijzondere wijzen een 

preek in heel wat afdeelingen met een pause er in in ’t midden met den tekst achteraan maar toch 

met een titel of hoofd en dat hoofd is :’t  Paauwenveêrken. 

 

 



Pauweveerke, voordracht voor de Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen 

te Amsterdam 9 november 1857. 

 

Mijne hoorderessen en hoorders! 

Het is voor de tweede maan dat ik de eer heb het woord tot u te voeren. Mocht ik een vorige reize 

door den nood er toe gedwongen mijn toevlugt tot een der Betuwsche novellen nemen welke reeds 

sinds lange in druk was verschenen (als bijdrage kom het er door) thans echter als lezer of spreker 

voor u opgetreden heb ik mijn laatste Over Betuwsche pennevrucht voor mij liggen, die tot heden 

nog niet in zettershanden gevallen is. Gaf ik u m.h. en h: bij vorige gelegenheid in de reize van 

Meeuwesen met zijn Gijs naar den Am: kermis een proefje van Betuwschen eenvoud, dezen avond 

heb ik u helaas! op geheel iets anders dan eenvoud te wijzen … Schenkt mij u goedwillige aandacht. 

’T Is een bijzonder soort van preek die ik houden ga, in heel wat verdeelingen met een pauze in ’t 

midden, met den tekst achteraan. Maar toch met een titel op hoofd. 

En dat hoofd is: 

’t Paaauwen veêrke 

 

 



Algemeen handelsblad, 9 november 1857: 

 

Ferdinand Jacob Domela Nieuwenhuis was Luthers predikant in Amsterdam en de vader van 

Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de socialistische politicus. In 1859 werd de familienaam officieel 

uitgebreid met de toevoeging ‘Domela’. Daarvoor was de naam officieel ‘Nieuwenhuis’.  

 

Schiedam, 18 nov: 1857: 

Mijne hoorderessen en hoorders! 

’t Is mij regt aangenaam op nieuw  als spreker vóór u te staan. Met goedwilligheid hebt gij mij 

tweemalen aangehoord, mogt het gaz licht waarin we ons te verheugen hebben niet het gebrekkige t 

(vroeger voorbij gezien) nu te veel in ’t oog doen vallen. Wat ik vóór heb bij vroeger, ’t is dat mijn 

geschrift nog niet in zettershanden is gevallen. ’t Is iets geheel nieuws wat ik u geven ga, alweder een 

eenvoudige Betuwsche historie. Helaas! geen eenvoud! Wilt ge nader weten, wat ge krijgen zult, 

welnu gij krijgt een preek op bijzondere wijze, een preek met een pauze in ’t midden, met heel wat 

afdeelingen, met den tekst aan ’t einde maar toch met een titel of hoofd en dat hoofd is Het 

Paauwenveerke 



 

 

 

23 november 1857 in Den Haag bij Oefening kweekt kennis.  

Pauweveerke. 



Inleiding tot de voordracht 

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 
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