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MEDEDEELINGEN UIT DE VEREENIGING. 

Het Bestuur herinnert de leden aan de a.s. algemeene (jaar-) 
vergadering, die op Maandag 31 Januari a.s. in het Hôtel des 
Pays-Bas aan het Janskerkhof wordt gehouden. Ze vangt om half 
acht des avonds aan, de voordracht van den Heer R. T. Muschart 
uit Arnhem te half negen uur precies. Voor verdere bijzonder
heden wordt naar de agenda, die in het vorig nummer staat afge
drukt, verwezen. 

Dr. ADRIAAN BEETS, f 

Op 24 December overleed te Leiden Dr. Adriaan Beets, die zijn 
geboortestad Utrecht steeds een warm hart heeft toegedragen en 
van die liefde ook meermalen in dit Maandblad heeft getuigd. 

Hij werd 28 Juli 1860 geboren als eerste kind uit het tweede 
huwelijk van Nicolaas Beets met Jonkvrouwe Jacoba Elisabeth 
van Foreest. Deze geboorte had een langdurig ziekbed van de 
jonge moeder ten gevolge, door Beets op 27 Januari 1861 herdacht 
in de versregels: 

,,A1 heeft het lang geduurd, 
Het hebben komt na 't hopen: 
Wij mogen 't kleintje doopen; 

't Is alles wèl bestuurd. 

Van moeders lief gezicht 
W a s 't roosje weggenomen, 
Maar 't is weerom gekomen; 

Gij streelt het, aardig wicht!" 1) 

Een jaar later dichtte Beets: 
„Twee kleintjes heeft zij op haar schoot, 

De zoetste kusjes haar gevende; 
De een is Paus Adriaans naamgenoot, 

Kleine Adriaan de Zevende . . . 
Wij allen, zonder pruilen, 
Wij kussen zijn kleine muilen." 2) 



14 

Deze Adriaan Beets werd 27 September 1878 ingeschreven als 
lit. student te Utrecht en promoveerde hier in 1885 op een proef
schrift: ,,De Disticha Catonis in het Middelnederlandsch". Daarna 
was hij eenige jaren als leeraar werkzaam te Utrecht en te 
Rotterdam, tot hij in 1888 werd benoemd als vast medewerker 
aan het Woordenboek der Nederlandsche taal, waaraan hij sedert 
1886 reeds tijdelijk had medegewerkt. Dit werd zijn levenstaak, 
aan welke hij gedurende 44 jaar zijn beste krachten heeft gewijd, 
zoo, dat bij Beets' begrafenis kon worden getuigd, dat hij als geen 
ander redacteur of medewerker op het Woordenboek zijn stempel 
heeft gedrukt. 

Beets, die zich tot zulk een fijn talenkenner heeft ontwikkeld, 
had ook groote belangstelling voor de dialecten. Reeds in zijn 
jeugd toonde hij belangstelling in de Utrechtsche volkstaal, die hij 
als kind van de dienstboden en werklieden, als jongen en student 
op markt en straat opving, en die hij ook zelf niet zonder ver
dienste moet hebben gesproken. Hij deelde deze belangstelling 
met zijn vader: Ds. Beets placht bij zijn huisbezoek en verkeer 
met de kleine Utrechtsche burgerij „Utrechtsche woorden en uit
drukkingen" te verzamelen. (Uit zijns vaders mond herinnerde 
Adriaan Beets zich de zegswijze: ,,Als de Dom omvalt, dan valt-ie 
in de Zaoliestraat" ). 

Ook nadat Dr. A. Beets te Leiden zijn levenswerk had ge
vonden, vergat hij het Utrechtsche stadsdialect niet, getuige zijn 
publicaties. 

In het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 
dl. XLVI-1927, blz. 210—222, verscheen „De Utrechtsche volks
taal (stadstaai)", oorspronkelijk een voordracht, in de Maat
schappij der Nederlandsche Letterkunde gehouden. Hierop volgde 
„Utrechtsche volkswoorden en volksgezegden, Lijst van dialec
tische en plaatselijke woorden, woordvormen, wendingen en uit
drukkingen, gezegden en spreekwoorden; opteekeningen over ge
bruiken en gewoonten enz., opgemaakt door A. Beets", in Drie-
maandelijksche Bladen, XXI-1927, blz. 1—30. Bovendien bewerkte 
Beets een „Historische Dialect-bloemlezing: het Utrechtsch" voor 
de uitgave van Prof. van Ginneken, De Nederlandsche Dialecten 
in den loop der eeuwen (tot nu toe niet in druk verschenen). 
Ook schreef hij een opstelletje „Botteroalie of Lämpoalie" in de 
Utrechtsche volkstaal (stadsdialect), zooals die omstreeks 1880 
gesproken werd, onder de proeven van Frankische tongvallen, 
verschenen in het 2de deel van Een nieuwe Nederlandsche spraak
kunst, door J. van Ham en Dr. S. Hofker, Groningen-Den Haag, 
1926, blz. 20—22 3 ) . 

1) Herstelde Kraamvrouw. (Dichtwerken. Dl. III. Amsterdam, 1876. Blz. 
2 8 8 - 2 8 9 ) . 

2) Nog een Driekoningen-lied. (Aldaar. Blz. 304—305). 
3) Zie Kleine Mededeelingen in dit Maandblad, III-1928, blz. 14. 
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Ook in dit Maandblad verschenen eenige bijdragen van zijn 
hand. Hij gaf ons o.m. een verklaring van de benaming Smakke-
laarsburg (III-1928, blz. 16) en van den familienaam Proeys (VIII-
1933, blz. 9—10), vestigde de aandacht op het voorkomen van 
den naam Utrecht in een Oudhoogduitsch gedicht (IX-1934, 
blz. 42—43) en gaf aanwijzing van de historische personen in het 
boek van S. H. Kautzmann-Van Oosterzee „Rond den Dom" 
(XI-1936, blz. 78—79). Bovendien zond Beets in 1934 aan de 
Vereeniging ,,Oud-Utrecht" eenige gegevens voor de rubriek 
„Utrecht in romanvorm" en „Utrecht in de lyriek", waarvan nog 
slechts ten deele gebruik gemaakt kon worden. 

Beets' warme belangstelling in ons volksleven openbaarde zich 
o.a. ook in onze palmpaschen. Hij gaf den stoot tot een onderzoek 
van ons tegenwoordig palmpaaschgebied en zijn typen. Een op
roeping in het tijdschrift Volkskunde (XII-1900, blz. 229—230) 
lokte verschillende mededeelingen uit en had tot gevolg dat op 
Palmzondag 1906 te Utrecht door Dr. A. Beets te zamen met 
ondergeteekende de eerste Palmpaaschtentoonstelling werd ge
houden, sedert door vele andere in verschillende steden van ons 
land gevolgd. C. C. VAN DE GRAFT. 

HOE UTRECHT VROEGER DE GEBOORTE V A N 
ORANJE-VORSTEN VIERDE. 

Willem Frederik, later (1813—1840) koning Willem I, geboren 
24 Augustus 1772 te 's Gravenhage, gestorven 12 December 
1843 te Berlijn. 
Utrecht den 25 Augusti. Gisteren ontrent den middag vernam men alhier 
door Expressen de heuchlyke tyding der gelukkige bevalling van hare 
Koningl. Hoogheid Mevrouwe de Prinses, Gemalin van den Heer Prins Erf-
stadhouder, van een Prins. Vervolgens arriveerde de Heer Graef van Heyden 
met een formeelen Brief van Notificatie van zyne Doorl. Hoogheid aen de 
Heren Staten dezer Provincie nopens dat gezeegend Evenement, waerover 
heden driewerf de Klokken van alle de Kerken en publieke Gestichten een 
half uur geluid zyn, als ook op die der Doms- en Nicolai-Kerken een half uur 
gespeeld is, zullende dezen avond ten 6 uren door den Hoog Eerw. en 
Hoog Gel. Heer Professor Burmannus in den Dom Gode den Almagtigen een 
plechtige Dankzegging geschieden. Ook hebben zo gisteren als heden vele 
Burgers publieke bewyzen gegeven van 't deel, 't geen zy in de algemene 
Vreugde neemen. Utrechtsche courant, 26 Augustus 1772. 

Willem Frederik George Lodewijk, later (1840—1849) koning 
Willem II, geboren 6 December 1792 te 's Gravenhage, ge
storven 7 Maart 1849 te Tilburg. 
Utrecht den 8 December. Gisteren vernam men hier de blyde tyding, dat 
Hare Koninglyke Hoogheid, Mevrouw de Erfprinses van Orange, eergister, 
voorspoedig verlost was van een welgeschapen en alle tekenen van gezond
heid medebrengende Prins, en zich, naar tydsomstandigheden, zeer wel be-
vondt. — Deeze heuchelyke gebeurtenis is mede alhier gevierd door driemaal 
21 Kanonschooten van de Stads-wallen en het telkens bespeelen van het 


