
NICOLA AS BEETS (1814—1903) 

Portret door Thérèse Schwartze. 1881. Centraal Museum, Utrecht. Bruikleen 
van Mevrouw J. E. Verloop-Beets te Bilthoven. 

Op mijn portret door Thérèse Schwartze. 

Die vriendelijkheid past bij geen tabberd, roept men luid. 
Och, laat mij vnendlijk zien! Trek eer mijn tabberd uit. 

Nicolaas Beets. 
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E E N STANDBEELD VOOR BEETS OF E E N M O N U M E N T 
VOOR HILDEBRAND? 

„Il est plus facile d'être immortel de son vivant qu'après sa 
mort". W i e zich met Beets en zijn nagedachtenis bezig houdt, 
springt dit woord van Maurice Barrés in de Chambre des Dé
putés gemakkelijk in het geheugen. 

De eens zoo gevierde en vereerde dichter was op 13 Maart 
1903, 89 jaren oud, in zijn woonhuis aan de Boothstraat te Utrecht 
overleden en op 17 Maart op de Algemeene Begraafplaats onder 
groote belangstelling te ruste gelegd. 

Nog denzelfden dag eerden Burgemeester en Wethouders den 
overleden stadgenoot door aan een straat in aanleg op het ter
re in Voorzorg en een gedeelte van het voormalige exercitieveld 
het Sterrenbosch den naam Nicolaas Beetsstraat te geven. 

De wensch naar een meer opvallend herinneringsteeken scheen 
echter in veler gedachten aanwezig te zijn. Nog vóór de be
grafenis van den dichter waren er al stemmen opgegaan, die het 
oprichten van een standbeeld de beste wijze vonden om zijn na
gedachtenis in eere te houden, waarbij, naar ik hoop, het lezen 
en hel blijven lezen van zijn werken stilzwijgend als een nog 
betere aangenomen werd. Het amsterdamsche Handelsblad ont
ving daags na Beets' overlijden f 100 van iemand uit Hilversum, 
niet het bijschrift: ,,Een standbeeld voor Nicolaas Beets". ,,Wij 
zullen het bedrag bewaren", schreef het blad, „tot wij het kun
nen overdragen aan een commissie, welke zich ongetwijfeld zal 
vormen om Beets' nagedachtenis door een gedenkteeken te 
ceren" ' ) 

,,Ongetwijfeld". Het is de uitdrukking, waarmee men door
gaans eigen twijfel bij anderen wil weg-suggereeren. In dit geval 
blijkt achteraf, dat zich toch een commissie geformeerd heeft, 
waarvan echter noch de leden, noch de uitingen van activiteit 
in de couranten van die dagen of elders te ontdekken vallen. 
Zeker kwam zij niet tot stand in de eerste weken na den dood 
van Beets. W e l werd te Utrecht spoedig het oprichten van een 
standbeeld aan de orde gesteld door den schrijver van de ,,Kijk
jes van den Dom" (C. W . W a g e n a a r ) in de Utr. Courant, die 
zelfs al de plaats aanwees: het begin van de Maliebaan. De re
dactie nam het idee over, hing het beeld alvast den ,.wijden pro-
lessoralen mantel" om, zag Beets reeds staan, „het oog gewend 
naar de schoone singels en plantsoenen en vervolgde: 

„dat is waarlijk de aangewezen plek. — En nu dient de hand aan den 
ploeg geslagen, om dit denkbeeld te verwezenlijken: we doen een warm be
roep op onze lezers, op alle vereerders van Nicolaas Beets, om mede te 
w r k e n om den vereerden dichter deze hulde te bewijzen. W i e neemt het 
initiatief?" ' ) 

1) Alg. Handelsblad 14 Maart 1903. 
1) Utr. Courant 23 Maar t 1903. — 2) Utr. Courant 25 Maar t 1903. 
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Bewijzen van instemming met het voorstel kon de courant twee 
dagen later vermelden, en wat meer zegt, ook toezeggingen tot 
een vrij belangrijk bedrag „voor het geval eene commissie zich 
voor dat doel mocht constitueeren". Enkele toegezonden bijdragen 
werden aan de gevers geretourneerd: „het ligt niet op onzen 
weg — meenen we, —. zoolang nog geen commissie uit onze bur
gerij zich heeft gevormd, giften in te zamelen of te bewaren" 2 ) . 

De commissie zal dus eenigen tijd later geformeerd zijn. Heeft 
zij den juisten weg bewandeld om tot haar doel te geraken? Be
stond zij wellicht niet uit de geschikte personen? Men kan het 
betreuren of niet, het is reëel er rekening mee te houden, dat 
„klinkende namen", invloedrijke personen doorgaans meer weten 
te bereiken, zelfs in een zaak, die de algemeene belangstelling 
heet te hebben, dan qoedwillende menschen, die niet de persoon
lijke of maatschappelijke qualiteiten bezitten, noodig om ander
mans beurzen te openen. Of heeft de pers zich afzijdig gehouden? 
Het is wel opvallend, dat het Utr. Dagblad in het heele jaar 1903 
zelfs over het bestaan van het comité zwijgt. Had het denkbeeld 
van een Beets-monument moeten uitgaan van het blad, dat toen 
vooral in de bovenlaag van Utrechts bevolking gelezen werd en 
stempelde het initiatief van de Utrechtsche Courant de heele 
actie tot een van den kleinen middenstand, waarvan in het toen
malige Utrecht „het denkend deel der natie" zich op een veilige 
afstand hield? Het zijn vragen, die bij iemand opkomen, als men 
deze feiten waarneemt. En waar bleef „de gansche Utrechtsche 
wereld", door welker vereering, zooals Prof. Quack later schreef, 
Beets „gedrag*. werd en „de aanzienlijke geslachten van dat 
(zelfde) Utrecht", voor wier omgang en goedkeuring dezelfde 
hoogleeraar oordeelde, dat de dichter, „helaas veel te gevoelig 
was" geweest? ;;) 

Ja toch, er was tenminste iemand, die een daad stelde, om 
Beets' nagedachtenis in eere te houden. Of ongeduld over het 
teleurstellende verloop van de actie of anders het inzicht, dat 
heel Nederland bij al zijn veronderstelde bewondering en waar
deering er niet toe te krijgen zou zijn, de noodige gelden voor 
een standbeeld bijeen te brengen, meegewerkt hebben, in hoofd
zaak zal het wel diepe vereering voor den overleden predikant-
dichter geweest zijn, die mr. H. J. H. baron van Boetzelaer van 
Oosterhout te Zeist — hij woonde op Dijnselburg — er toe ge
bracht heeft op eigen kosten een gedenksteen te doen vervaar
digen en aan het hem toebehoorende woonhuis van Beets in de 
Boothstraat te doen aanbrengen. 

Op 4 November 1903 deelde de courant nuchter mede, dat den 
volgenden dag zonder eenig ceremonieel „het omhulsel zal wor
den weggenomen voor het huis van Nicolaas Beets, waardoor 
de gedenksteen, die thans in het huis is aangebracht, voor ieder-

3) H. P. G. Quack, Herinneringen. Amst. 1913, blz. 240. 
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een zichtbaar zal worden." De beschrijving der gebeurtenis ging 
vergezeld van de mededeeling, dat het ontbreken van iedere 
plechtigheid zijn oorzaak vond ,,m bijzondere omstandigheden , 
wat waarschijnlijk voor ingewijden duidelijk was, maar het na
geslacht in het onzekere laat. *) 

De sobere hardsteenen gedenksteen (2.35 X 1.40 m.) is uit
gevoerd naar het ontwerp van den architect L. W . R. Schütz te 
Zeist. De strak-omlijste plaat bevat het opschrift: 

NICOLAAS B E E T S 
woonde hier 

4 Augustus 1854 
tot 

13 Maart 1903 

Daarboven is een slinger van laurierbladeren, op het beneden-
gedeelte een palmtak uitgebeeld. 

Dat de steen werd aangebracht tegen den buitenmuur van het 
vertrek, waar professor Beets gewoon was zijn colleges te geven, 
was volgens de tot dan toe zwijgende, maar nu opeens spraak
zaam wordende courant, „ons een waarborg, dat zijn naam ver
eeuwigd zal worden en bewaard zal blijven tot in de nagedachtenis ' 
der verste geslachten". De kromme gedachtengang zal wel een 
slordigheid van een haastigen verslaggever zijn. de gedenksteen 
verricht nu al een halve eeuw zijn taak Beets' woning aan te 
wijzen. W i e weet. nog, waar andere beroemdheden, van Heusde, 
Opzoomer, Donders gewoond hebben? 

Wij bladeren verder in de stedelijke dagbladen. 
1904 
Het duurt tot 27 November 1905 voor het standbeeld van 

Beets vermeld wordt. Meteen voor het laatst. W e e r in de 
Utrechtsche Courant, die twee jaren geleden het denkbeeld ge
lanceerd had. Nu schrijft zij boven haar bericht: „Beschamend". 

„Men weet, dat er indertijd een commissie is gevormd om een standbeeld 
op te richten — althans een gedenksteen te stichten — voor Nicolaas Beets. 

Die commissie nu heeft haar werk moeten neerleggen! 
I)«* belangstelling was.. . zoo goed als nihil! Geld was er zoowat niet in- i 

gekomen... W a t zijn wij hier in Utrecht toch voor menschen? 
Ken oud spreekwoord zegt: ,,Heil het volk, dat zijn groote mannen eert!" 

Wij doen dat niet. Wij bezondigen ons liever aan kwaadsprekerij, aan krin-
getjes-politiek, aan koffiepraatjes en kransjesgedoe. 

Is er nu niet iemand van gezag en naam, die zich ervoor wil spannen? Die 
Utrecht de beschaming besparen wil, niets voor zijn grooten burger, Nicolaas 
Beets, te hebben gedaan? 

Wij zullen gaarne, met alle macht, die in ons is, onze medewerking geven, 
en er zijn toch mannen van smaak en karakter te over in Utrecht, die de 
leiding kunnen geven? 

Wie komt er op voor een standbeeld voor Nicolaas Beets? " 

In het Utrechtsen Dagblad geen woord, zelfs niet de mede
deeling van de opheffing van het comité. 

1) Utr. Prov. en Sted. Dagblad 4 en 5 November 1903. 
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W a t heeft daar achter gestoken? Het citaat uit de Utr . Cou
rant doet vermoeden, dat hier allerlei kleinsteedsch gedoe achter 
schuilt. Beschamend, inderdaad. Echter niet de laatste keer, dat 
in Utrecht beschamende dingen gebeurden. 

Er zijn in die jaren meer pogingen gedaan om een gedenk-
teeken voor beroemde, althans in bepaalde kringen hooggewaar
deerde mannen op te richten. Richard Hol was 14 Mei 1904 over
leden. Hier in Utrecht, waar hij zijn besten en längsten tijd 
(1862—1896) had doorgebracht, directeur was geweest van 
Toonkunst, als dirigent een nationalen naam had gekregen, als 
liederen- en orkestcomponist toch zeker belangrijke verdiensten 
had verworven en waarschijnlijk nog meer als muziekpaedagoog 
van beteekenis was geweest, •—• hier in Utrecht, waar hij, na 
eenige jaren in den Haag gewoond te hebben, was komen ster
ven, werd een actie op touw gezet, om tot een monument voor 
den overleden musicus te komen. N a anderhalf jaar: 

„Nu de actie hier ter stede, om tot een gedenkteeken te 
komen, zoo jammerlijk is mislukt, wil men het met een al
gemeen lands-comité probeeren." 1) 

In den Haag vereenigde zich een honderdtal toonkunstenaars 
en vrienden der muziek — nu waren er klinkende namen genoeg 
bij —, die hun werkzaamheden op 20 October 1906 bekroond 
zagen door de onthulling van een Richard Hol-monument aan de 
Stadhouderslaan te 's Gravcnhage. 

Een derde geval is dat van Schaepman geweest, in Januari 
1903 te Rome overleden. In April vormde zich te Utrecht, op 
initiatief van den Aartsbisschop, een commissie om een gedenk
teeken voor den overleden dichter-staatsman tot stand te brengen. 

Ik veronderstel, dat ook in dit geval moeite gedaan moest 
worden, — maar het beoogde doel werd bereikt en 18 Juli 1908 
kon vóór het groot-seminarie te Rijsenburg het monument onthuld 
worden, dat nog altijd, zoo niet door zijn aesthetische qualiteit, 
dan toch door zijn aanwezigheid aan Schaepman herinnert. Men 
kan er wel zeker van zijn, dat de bijdragen voor dit gedenkteeken 
grootendeels door het katholieke volksdeel, in welks emancipatie 
,,de doctor" zoo'n belangrijk aandeel heeft gehad, bijeengebracht 
zijn. 

De aandacht van Nederland werd in de eerste maanden van 
1903 wel bijzonder in beslag genomen door andere gebeurtenis
sen dan den dood van een ouden dichter. De oorlog in Transvaal 
vond hier, mede door Paul Krugers verblijf in Utrecht, sterken 
weerklank, de twee spoorwegstakingen, krachtmeting tusschen 
de ,.bezittende" en de ,,arbeidende klasse", zooals de Baanbreker 
formuleerde, — tusschen de regeering en de socialistische volks
leiders, gelijk de conservatieve partijen liever lazen •—•, brachten 
het land in rep en roer, de befaamde ,,worgprent", hatelijke ka-

1) Utr. Courant 14 December 1905. 
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rikatuurbijlage van „het Volk" op Dr. Kuyper, waar de Justitie 
zich mee bemoeide, werd met afschuw verworpen of luide toe
gejuicht, namen als Domela Nieuwenhuis, Troelstra, Oudegeest, 
van der Goes hadden in die dagen luider klank, wekten meer 
sentimenten op dan die van een stokouden predikant, wiens faam 
uit een al te rustig tijdperk dateerde, dat tot een definitief ver
leden ging behooren. 

Toch tellen al die beroeringen nauwelijks mee om de apathie 
te verklaren, die het gebrek aan belangstelling voor Beets' mo
nument toch cloet veronderstellen. Al was het alleen maar, om
dat de genoemde gebeurtenissen tenslotte na korten tijd haar al-
armeerend karakter verloren en de vaderlandsche rust, zij het 
wellicht iets waakzamer dan te voren, terugkeerde. 

Eerder schijnt de oorzaak van de mislukking in een geheel 
andere richting gezocht te moeten worden. Het komt mij voor, 
dat men elkaar al te lang heeft nagepraat en Beets' beroemdheid I 
is blijven verkondigen ook toen zij in werkelijkheid reeds ver
bleekt en uitgehold was. Ook in het vereeren van personen treedt 
op den duur vermoeidheid op, zeker wanneer, zooals in dit geval, 
de vereerde figuur zich niet steeds in zijn werk vernieuwt. W i e 
tot het laatst beroemd wil blijven, moet zijn productiviteit niet 
te lang overleven. Schaepman was in volle werkzaamheid ge
storven, de emeritus Beets trad niet meer naar buiten op en bracht 
op litterair gebied geen belangrijk werk meer voort. 

Is het bovendien wââr, wat zoo gemakkelijk gezegd wordt, dat 
Beets een nationale figuur is geweest? Voor zijn dichterschap 
schijnt het — in een bepaalde periode van zijn leven — volge
houden te kunnen worden en dan altijd nog met de beperking, 
door het litteraire analfabetisme van een groot deel der natie 
aangebracht. Zijn vereering echter gold voor een belangrijk deel 
den dominee, den man van een bepaalde kerkelijke richting, in 
dit geval de ethisch-irenische richting in de Ned. Hervormde 
Kerk. 

Zooals men aannemen kan, dat Schaepman zijn monument van 
zijn geloofsgenooten kreeg en niet, ondanks ook elders bestaande 
waardeering, van anderen, kon men verwachten, dat minstens I 
voor het overgroote deel de bijdragen voor Beets' gedenkteeken 
van de zijde zijner geestverwanten zouden gekomen zijn. Nu dit 
niet het geval blijkt te zijn geweest, nu zelfs het totale bedrag 
minimaal is gebleven, dringt zich de conclusie op, die men, mede 
opgegroeid in de leer van Beets' exclusieve populariteit, aarzelt 
te trekken: dat er bij zijn overlijden van een algemeene waar
deering en bewondering, zelfs in den kring van zijn eigen kerke
lijke groepeering, geen sprake meer was. Toch zie ik geen andere 
mogelijkheid. Geestdrift en liefde voor een zaak of persoon kun
nen het best gemeten worden aan het offer — het financieele 
offer in veie gevallen —, dat men er voor wil brengen. 

Het is beter achteraf het nuchtere feit te constateren, dan een 
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legende te bestendigen, waaraan, toen de proef op de som ge
nomen werd, geen levende inhoud meer bleek te beantwoorden. 

Geen standbeeld voor Beets —• maar een monument voor 
Hildebrandl 

Een der vele ingezonden-stukkenschrijvers bij de naamgeving 
van de Nicolaas Beetsstraat had reeds de vraag geopperd: waar
om geen Hildebrandstraat? ,,Zou het oneerbiedig zijn te meenen, 
dat Beets een minder onsterfelijke naam zal blijken dan Hilde-
brand?' 1). De onderstelling steunde op een reeds langen tijd 
verschuivende waardeering. 

In 1913 vormde zich in zijn geboortestad Haarlem een comité 
tot oprichting van een gedenkteeken voor den schrijver van de 
Camera Obscura, het boek dat bij Beets thuis weinig in tel was, 
maar door generaties van geboeide en bewonderende lezers an
ders beoordeeld werd. 

De haarlemsche leeraar dr. }. B. Schepers ijverde in die dagen 
volhardend voor de totstandkoming, Neerlandia, het maandblad 
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, stelde herhaaldelijk 
zijn kolommen open voor propageerende artikelen, de beeld
houwer Bronner kreeg opdracht het monument te vervaardigen 
. . . . In 1952 waren we, in dit trage en vasthoudende Nederland, 
zoover, dat dank zij de onverzettelijkheid van den kunstenaar m 
de activiteit van het in den loop der jaren telkens vernieuwde 
comité, de negen voltooide figuren tentoongesteld konden wor
den van het monument, dat in 1953, vijftig jaren na Hildebrands 
overlijden, in den Haarlemmerhout, naar men hoopt, zal ver
rijzen, indien . . . . de bewonderaars van de Camera Obscura op 
girorekening nr. 4000 van de Twentsche Bank te Haarlem ten 
gunste van het Hildebrand-comité nog voldoende bijdragen stor
ten voor de laatste onkosten. 

J. W. C. VAN CAMPEN 

1) Utr. Prov. en Sted. Dagblad 24 Maart 1903. 

T E N T O O N S T E L L I N G STADSBEELDEN O U D - U T R E C H T 

Op Maandag 16 en Dinsdag 17 Februari wordt in de raadszaal 
van het stadhuis te Utrecht een tentoonstelling van stadsbeelden 
van Oud-Utrecht gehouden uit de verzameling van de heer H. }. 
de Soeten. 

Deze expositie — ten dienste van de groep Ambtelijke Vorming 
— draagt een besloten karakter. Evenwel zullen leden van de 
vereniging „Oud-Utrecht" er welkom zijn. De tentoonstelling is 
geopend op bovengenoemde avonden van 8 uur tot half 10. 

* * * 
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