
De romantische werken van J.J. Cremer 

 

Van de  “Romantische werken” van J.J. Cremer zijn vier edities verschenen. 

De eerste editie verscheen tussen 1877 en 1881.  

 

Hoewel Sijthoff in Leiden veel werken van Cremer heeft uitgegeven was het Pieter van Santen die als 

eerste uitgever de verzamelde werken van Cremer ging uitgeven. Helemaal verrassend was dat niet. 

Van Santen was een jonge uitgever met lef die niet terug schrok voor grote projecten.  

Vanaf 1871 had hij meerdere werken van Cremer uitgegeven zoals: De oorlog een noodzakelijk 

kwaad? (1871); Hanna de freule ( 1873); Tooneelspelers  (1876); de gezamelijke dichtwerken van 

G.H.J. Elliot Boswel (redactie Cremer) (1876).  

Behalve het beroepsmatige contact zagen ze elkaar ook in de zomermaanden in Scheveningen waar 

Van Santen verbleef in Villa Riva en Cremer bij Joh. Zuurmond in de Nieuwstraat, de huidige Prins 

Willemstraat in Scheveningen. 

 

 

Het lijkt er op dat Van Santen tijdens de zomermaanden van 1875 Cremer benaderde met zijn wens 

om de verzamelde (complete) werken uit te geven.  

Cremer was bepaald niet enthousiast over dit plan, omdat hij grote twijfels had over het succes van 

een dergelijke onderneming. Cremer verkocht, met name via uitgever Sijthoff, erg goed en geloofde 

niet dat er een nog markt was voor de verzamelde werken. Van Santen bleef aandringen waarna 

Cremer eind van de zomer  alsnog overstag ging. Cremer liet Van Santen overigens een aanzienlijk 

bedrag betalen voor de kopijrechten. Van Santen had de verwachting dat de werken een succes 

zouden worden en ging uit van een minimale inschrijving van 3.000 exemplaren.   

Behalve de vraag of de editie succes zou hebben, had Cremer twijfels over de kwaliteit van een 

aantal werken. Na intensief overleg met van Santen kwam hij tot de afspraak dat hij de werken 

opnieuw zou redigeren, hoewel hij erg opzag tegen deze klus. Volgens het voorwoord nam hij echter 



“het snoeimes zeer krachtig ter hand”. Met name zijn vroege werken noemt Cremer “zwak, zeer 

zwak en verouderd”.  

Cremer wilde alleen de belangrijkste werken opnemen. Maar Van Santen drong er op aan om al zijn 

werken te bundelen ongeacht omvang, succes of kwaliteit. Cremer bleef echter bij een selectie van 

zijn werken. Aldus werd met Van Santen afgesproken. In het voorwoord noemt Cremer dit: “met 

weglating van enkele stukjes”. 

 

Vóór deel een was verschenen overleed plotseling Van Santen op 21 juli 1876 op zijn vakantieadres 

in Scheveningen op 39-jarige leeftijd.  



 

Volgens Het vaderland was van Santen rond 10 juli 1876 als vakantiegast aangekomen om hier de 

zomer in villa Riva door te brengen. Cremer arriveerde dezelfde dag en had verblijf bij Joh. Zuurmond 

aan de Nieuwstraat 38. (De huidige Prins Willemstraat).   

 

De eerste twee delen waren echter al zo ver in productie dat deze onder de naam van Van Santen 

verschenen. In deel 1 staat een foto van Cremer en zijn voorwoord op de verzamelde werken 

gedateerd 15 oktober 1877.  

Kort voor de vakantieperiode in 1877 start uitgever P. van Santen de publiciteitscampagne voor de 

verzamelde werken van J.J. Cremer.  

Van Santen gebruikt daar nadrukkelijk zijn krant Het nieuws van de dag voor.  

Op 9 mei 1877 maakt hij voor het eerst melding van het verschijnen van de Romantische werken. 

Waarna kort daarop de meer informatieve advertenties volgen.  

 

Op 26 mei 1877 verschijnt de eerste (korte) recensie in de krant van van Santen.  



 

Op 24 juni verschijnt in het Zondagsblad van het Nieuws van de dag, de zondagkrant van Van Santen, 

een paginagroot hoofdartikel over de romantische werken geschreven door Jan ten Brink. Volgens 

ten Brink heeft  Cremer “aanspraak … op de dankbaarheid van het gantsche Nederlandsche volk”.  

Ten Brink wordt ook geciteerd in de prospectus, blijkbaar om het belang van de uitgave extra te 

ondersteunen. 

De prospectus verschijnt rond 1 juli 1877 samen met de eerste aflevering, en is te bekomen in de 

boekhandel.  

 



In de maand juli wordt met een opvallende advertentie over de hele breedte van de krant 

geadverteerd. 

 

 

Op 24 juli verschijnt aflevering twee.  

Het voorwoord van Cremer verschijnt bij aflevering 4-5.    

In augustus wordt geadverteerd over de voorwaarden van intekening. De werken zullen binnen drie 

jaren verschijnen in 60 delen à 50 cent of in 12 delen à 1,50. Aanvankelijk was de planning dat er 

twaalf delen zouden verschijnen, maar dat werden er door ingrijpen van de latere uitgever 

Noothoven van Goor, uiteindelijk veertien.  

Van Santen belooft de intekenaren een premie in de vorm van een grote staalgravure van H. Sluijter 

van schilderijen van Jozef Israëls: men kon kiezen uit Huiselijk leed of Na den storm.  Deze gravures 

worden geleverd bij de losse aflevering 17.  

 

In november ligt het eerste deel in de boekhandel. Van Santen geeft de editie in twee versies uit: in 

steendrukomslag waarvan de prijs 1,50 is, en met de bekende blauwe omslag waarvan de prijs 1,90 

is. Opmerkelijk is dat deel 2 in de blauwe uitgave door Van Santen wordt uitgegeven, maar dat bij de 

steendrukomslag Noothoven van Goor wordt genoemd.  



 

Na het overlijden van haar man besluit de weduwe van Santen te stoppen met de uitgeverij en 

verkoopt het fonds. Op 18 december 1877 gaan Romantische werken in Amsterdam via G. van 

Kesteren over naar de Leidse uitgever D. Noothoven van Goor voor 13.500 gulden. Voor dit bedrag 

kreeg hij ook de contracten.    

 

Uitgever D. Noothoven van Goor stelde nieuwe eisen aan Cremer. Evenals van Santen wilde ook 

Noothoven van Goor een volledig editie met alle werken van Cremer. Van Noothoven was een ander 

type man dan van Santen. Zo vriendschappelijk als de contacten waren met van Santen, zo moeizaam 

verliep het overleg met Noorhoven van Goor. Noorhoven van Goor zette Cremer zwaar onder druk 

en uiteindelijk ging hij overstag. Uit een brief blijkt dat Cremer niet graag zaken deed met Noothoven 

van Goor,  maar hij was echter contractueel gebonden via de contracten.  

In oktober 1878 adverteert Van noothoven van Goor nog steeds over een editie bestaande  uit 12 

delen met dezelfde condities als Van Santen.  

Opvallend is dat Cremer vrijwel al zijn gepubliceerde werken heeft opgenomen. Hij had blijkbaar een 

goed overzicht van wat hij wanneer geschreven had. Tot nu toe zijn er maar enkele werken 

toegevoegd die Cremer heeft gemist. (Zie overzicht op de website 

https://www.jacobcremer.nl/oeuvre/ voor de laatste stand van zaken). Cremer heeft met regelmaat 

een ander jaar van verschijnen opgenomen in de verzamelde werken. Inmiddels is bekend dat er 

diverse werken in voorpublicatie in tijdschriften zijn verschenen terwijl Cremer uit ging van het boek 

als verschijningsvorm. 



Achteraf was Cremer blij een nieuw editie van zijn werken te hebben uitgegeven onder zijn redactie. 

Hij wilde graag dat zijn werken in deze vorm gelezen zouden worden: “zoo goed als IK ze geven kon”.  

Aangenomen mag worden dat Cremer zelf de volgorde en indeling van zijn werken heeft gemaakt.  

Deze ziet er als volgt uit: 

1: Betuwsche novellen. Een reisgezelschap.  

2: Kees Springer, Arme Samuel en andere vertellingen 

3: Kleine vertellingen. Fabriekskind en werkman. 

4: De lelie van ‘s Gravenhage 

5: Daniel Sils 

6 en 7: Anna Rooze 

8 en 9: Dokter Helmond en zijn vrouw  

10:  Hanna de Freule 

11: Tooneelspelers 

12: Overbetuwsche novellen 

13. Vertellingen en schetsen 

14: Het orgel. Gedichtjes, gelegenheidsstukken. 

Hoewel Cremer aanvankelijk niet enthousiast was om zijn verzamelde werken uit te geven, moet dit 

toch altijd een wens van hem geweest zijn, aangezien hij in de uitgeverscontracten altijd een clausule 

opnam over de verzamelde werken. Cremer maakte met al zijn uitgevers de afspraak dat zij opnieuw 

voor het kopijrecht moeten betalen in geval van een verzamelde editie. 

Sijthoff liep deze uitgave dus mis. Niet bekend is waarom, maar waarschijnlijk heeft Sijthoff in 

totaliteit te weinig geboden. De bedragen die Sijthoff moest betalen lagen deels reeds vast in de 

oude contracten en waren met name voor het oude werk niet aan de hoge kant. Van Santen zal meer 

geboden hebben dan Cremer overeenkomstig de contracten had kunnen ontvangen van Sijthoff.  

Sijthoff liet het er overigens niet bij zitten.  

Kort na de dood van Cremer komt Sijthoff met het plan om een eigen editie van de Romantische 

werken uit te geven.  

In een advertentie in het Nieuwsblad voor den boekhandel laat hij weten van welke werken het 

auteursrecht bij Sijthoff liggen. Ook maakt hij duidelijk dat de Romantische werken niet in losse delen 

verkocht mogen worden.  

Sijthoff neemt kort na het overlijden van Cremer contact op met zijn weduwe om met haar de 

auteursrechten te bespreken. De weduwe zat niet te wachten op een juridisch steekspel met Sijthoff 

en verwijst afgemeten naar de uitgevers Van Santen en Noorhoven van Goor.    



 

Het duurde uiteindelijk tot 1887 voordat Sijthoff met zijn 12-delige editie op de markt kwam. De 

editie wordt in 1888 voltooit en bestaat uit de volgende delen: 



1. Dokter Helmond en zijn vrouw 

2. Daniel Sils 

3. Tooneelspelers 

4. Hanna de freule 

5-6. Anna Rooze  

7. Overbetuwsche novellen. 

8-9. Novellen en vertellingen 

10. Betuwsche novellen en een reisgezelschap 

11. De lelie van s-Gravenhage 

12. Emma Berthold, Boer en edelman, Titulair en gedichtjes. 

 

 
 

Sijthoff heeft de delen met de vertellingen en schetsen laten vallen en volgt daarmee de 

oorspronkelijk wensen van Cremer.   

In 1917 verschijnt bij Sijthoff de 3e en en later nog de 4e serie Romantische werken. Deze edities zijn 

op de kleur van de omslag na, (de ene serie is in rood en de andere is in blauw uitgegeven) identiek 

aan de serie uit 1887-1888. 



 

 

Sijthoff heeft naast de romantische werken nog andere series uitgegeven en wel onder de naam 

Vijftig-cents-edities, de Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers, de Leidsche herdrukken, en tot slot 

de Bibliotheek van het Nederlandsche volk. Cremer bleef nog lang een lucratieve handel voor 

Sijthoff.  

De boekhandelaren bleven tot 1939 adverteren voor de romantische werken van Cremer.  

Vanaf de jaren 30 ging het auteursrecht van enkele werken van Sijthoff over naar andere uitgevers. 

Maar daar is nauwelijks gebruik van gemaakt.  

 

De uitgeverij van de gebroeders Koster in Amsterdam was tussen 1880 en 1890 de derde uitgever die 

met zeer omvangrijke advertentiecampagnes de werken van Cremer aan de man bracht. Het betreft 

een heruitgave van de serie novellen en vertellingen die in de jaren ‘70 door Sijthoff was uitgegeven.   



 

Het is deze uitgeverij die in een advertentie aangeeft dat er van de werken van Cremer 100,000 

exemplaren zijn verkocht.  
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