
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 JJ. Cremer, 19e eeuws schrijver, en Loenenaan de Vecht Het Kerkplein in het dorp Loenen, zoals het stuk in de Dorpsstraat directnaast de grote kerk ook wel wordt genoemd, is een van de plaatsen waar delaatste 100 jaar vrijwel geen veranderingen van enig belang nodig waren waar-door bij uitzondering een karakteristiek dorpsbeeld behouden bleef.Wanneer ik over dit plein loop, treft mij telkens de bijzondere sfeer die hierheerst. Ondermeer door de vorm en maat van de begrenzende bebouwingmet daarbij in het midden de stand en hoogte van de bomen is dit stukjeLoenen van een eenvoudige schoonheid die moeilijk te omschrijven valt.Door de beslotenheid is het er bijna altijd windstil en zijn er vrijwel geengeluiden van iets verder weg waar te nemen.Vooral 's zomers lijkt het zonlicht er vaak niet van opzij maar meer van boven ! o»r'&quot;-. ) ) \ ' I t :? .} Afb. 1 Rechts Huize

Kerkzicht en links de gepleisterde voorgevel van Cremer'shuis met boven het raam de gedenksteen (prentbriefkaart ca. 1910). 47



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 te komen waardoor de onregelmatige gevelvlakken van de eeuwenoude kerkop wonderbaarlijke wijze oplichten achter en door het groene gebladerte vande donkere bomen ervoor. In de iets gebogen huizenrij tegenover het Godshuisvalt vooral Huize Kerkzicht op met zijn indrukwekkende brede zwaar gedeco-reerde gevel. Lange tijd is dit de woning van de huisarts van het dorp geweest. Zeker niet minder interessant is het eenvoudigere even verderop gelegen pandDorpsstraat no. 68. Hier woonde van 1852 tot 1857 de in de 19'^ eeuw landelijkzeer bekende maar nu vrijwel vergeten schrijver Jacobus Jan Cremer waarvaneen gevelsteen boven het raam naast de ingangspartij getuigt (afb. 1). Cremer, die op 1 september 1827 te Arnhem werd geboren als zoon van eenwelgesteld koopman groeide zowel op in die stad als te Drie! in de Betuwewaar zijn ouders de buitenplaats De

Oldenhof bezaten. In de omgeving vandit buiten maakte Jacobus voor het eerst kennis met de Betuwse bevolkingwaarvan hij de gewoonten en het dialect later zou vastleggen in zijn &quot;Betuw-sche-&quot; en &quot;Overbetuwsche Novellen&quot;. Toen hij 10 jaar was werd hij naar de Oosterbeekse kostschool Het Hemeldalgestuurd. Daar toonde hij aanleg te bezitten voor schrijven en vooral tekenenen schilderen en hij besloot kunstschilder te worden. In mei 1844 ging hij in de leer bij de Oosterbeekse kunstschilder FrederikHendrik Hendriks en maakte bij deze zulke goede vorderingen dat hij zich in1846 kon laten inschrijven als leerling aan de Academie van Beeldende Kunstente 's-Gavenhage. Op deze Academie verbleef hij een jaar waarna hij zich als kunstschilder indie stad vestigde. Zag het er aanvankelijk niet naar uit dat hij juist met schrijvenroem zou oogsten, toch verplaatste zijn belangstelling zich langzaam maarzeker meer en

meer in die richting. In 1851 verscheen van hem een historisch verhaal &quot;De Lelie van 's-Gravenha-ge&quot; dat was geschreven op winteravonden wanneer het licht toch te slecht wasom te schilderen. Na zijn huwelijk op 19 mei 1852 met Johanette LouiseBrouerius van Nidek vestigde hij zich te Loenen in het huis tegenover de kerk.Toen Cremer er kwam wonen was hij een veel belovend schilder die regelmatigwerk inzond naar tentoonstellingen, maar hij begon in Loenen steeds meertijd aan zijn letterkundige arbeid te besteden. Zo schreef hij daar ondermeerde eerdergenoemde &quot;Betuwsche-&quot; en &quot;Overbetuwsche Novellen&quot; en illu-streerde beide zelf. Zijn toenemende bekendheid als auteur en voordrachtskunstenaar noopte hemin 1857 terug te keren naar 's-Gravenhage. Bij het verhuizen uit Loenen namhij als herinnering een jonge vlierscheut mee en plantte die bij zijn huis in de 48



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 Hofstad en vergat deze, inmiddels uitgegroeid tot een flinke struik, 14 jaarlater niet mee te nemen toen hij weer een andere woning betrok.Dat de struik hem nogal dierbaar was blijkt ook uit het verhaal &quot;Schuddenen Blazen, een ode of zooiets aan mijn vriend Sambucus&quot; dat hij aan de vlierwijdde. Toen Jacobus Jan Cremer op 52 jarige leeftijd in 1880 te 's-Gravenhage aaneen leverkwaal overleed, was hij een beroemd schrijver die o.a. landelijkebekendheid had verworven met zijn verhaal &quot;Fabriekskinderen, een bede maarniet om geld&quot; (1863) waarin hij de mensonterende arbeid van vaak zeer jongekinderen in fabrieken beschreef. Het was een felle aanklacht, mede waardoor later - in 1874 - een verbod werduitgevaardigd tegen deze misstand. Na zijn begrafenis verscheen, vermoedelijk in een krant, het hieronderstaandeartikeltje dat ik geheel onverwacht

in de topografische collectie van het Rijks-archief te Utrecht aantrof. 'fK^-- m 4] 'tl^. Afb. 2 Zelfportret van J.J. Cremer door hem geschilderd op een deur in hethuis waar hij te Loenen woonde. 49



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1988 &quot;Cremer's woonhuis te Loenen aan de Vecht Zooals reeds door Mr. Greeve aan het graf van wijlen J.J. Cremer werd inherinnering gebracht, heeft deze ongeveer vijf jaren te Loenen a/d Vechtgewoond. Het waren de eerste jaren nadat hij in den echt was getreden. Hethuis, waarin hij gewoond heeft, B no. 49, is eigendom van de familie Edema,en wordt thans bewoond door den militairen schoenmaker bij de pupillenschoolH. van der Velde. Cremer heeft daarin achtergelaten zijn portret, door hemzelven op een der wanden geschilderd, en het volgend afscheidsgedicht: Leeg is het huis.Vol is mijn hart,God was met ons In vreugde en smart. Vijf jaren zijn Als de adlaar, snel gevloden Heil! Heil! Vaart allen wel. 30 april 1857                            J.J. Cremer Een hem opvolgend bewoner heeft en portret en gedicht overgeplakt. De beplakking is echter zoodanig, dat beiden weder

kunnen worden te voorschijn gebracht. Te Loenen a/d Vecht had wijlen Cremer een kleinen, doch uitgelezen kring van vrienden, die hem om zijn beminnelijk karakter en fijnen geest hoog waardeerden. Aanvankelijk hield hij zich hier met kunstschilderen bezig, later met letterkundigen arbeid. Zijn eerstelingen op letterkundig gebied zagen te Loenen het levenslicht.Van een vroegere rederijkerskamer, die aldaar bestond, was hij een derwerkende leden. Dat het sombere, eentonige Loenen zelve - van de schooneomgeving spreken wij niet - Cremer ooit heeft kunnen inspireeren, betwijfelenwij. In eene vergadering der werkende leden van de tegenwoordige rederijkerska-mer, wier voorzitter ik de eer had te zijn, opperde ik het denkbeeld om eeneenvoudig gedenkteeken te doen plaatsen in gemeld huis.Dit voorstel vond dadelijk warmen bijval. Een commissie daartoe werdbenoemd, bestaande uit de heeren Ds. B.Ch. Ledeboer en Evert van

Beuse-kom Ezn., notaris vanwege de Nutsafdeling; Govert Vorderhake, gemeente- 50








