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Toen de predikant Nicolaas Beets, op zijn 39e jaar, in Januari 
1854 uit Heemstede naar Utrecht werd beroepen, schreef hij aan 
zijn vriend Heldring: ,,Het was als gevoelde ik 't mijn plicht die 
roeping aan te nemen. De Heer sterke mij" x ) . 

Misschien is een dergelijke bede ook gerezen bij Beets' toekom
stige gemeenteleden, want velen van hen zagen de komst van den 
nieuwen leeraar met bezorgdheid tegemoet. 

Beets is wel eens genoemd modern orthodox. Voor Haarlem en 
Heemstede was hij in 1840 aanvankelijk te orthodox geweest, 
maar voor Utrecht ging hij in 1854 door voor te modern. W a t 
maakte hem hier verdacht? 

Vooreerst dat hij, een predikant, de Camera had geschreven. 
Voorts dat hij lezingen hield, geen bijbellezingen, maar gewone 
lezingen, 'waarnaar veel modernen kwamen luisteren. Vervolgens 
dat hij zich had losgemaakt van Groen van Prinsterer bij diens 
strijd tot behoud van de eenheid in de kerk 2 ) . Toen Beets eenmaal 
te Utrecht woonde, kwam daar nog een reden tot misnoegen bij: 
hij zette den steek, dien hij te Heemstede had gedragen, voor goed 
af. Een enkel ouderwetsch man gaf daarover wel zijn afkeuring 
te kennen door den leeraar op straat te groeten met „Goeden 
morgen, burger" 3 ) . 

Op 11 Juni 1854 werd Beets te Utrecht bevestigd door den 
predikant J. H. Bösken. Niet dadelijk was er voor het nieuwe 
gezin hier een geschikte woning te vinden, zoodat dit aanvankelijk 
bij vrienden verspreid woonde. Op 4 Augustus werden de ouders 
•weer met hun zevental hereenigd in het oude kapittelhuis van 
St. Jan in de Boothstraat, waar nu een' gevelsteen de herinnering 
aan Beets' verblijf levendig houdt. 

„Dit goede, ruime, stille huis, 
Waar 'k, in de stad, het stadsgedruisch 
Kan, maar niet hoef te hooren"4). 

Van dit huis en den grooten heerlijken tuin heeft Beets tot zijn 
dood toe, bijna een halve eeuw lang, genoten. 

„Midden in de stad heb ik een hof, 
Een hof met schoone bloemen"5). 
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Hier putte hij de kracht voor zijn werkzaam, overbezet leven. 
Hier zijn ,,zijn snoeren op liefelijke plaatsen gevallen". Het Sticht-
sehe arbeidsveld heeft Beets voor geen ander meer willen ruilen; 
voor een beroep naar Rotterdam, in 1859, naar 's Gravenhage, 
in 1861, heeft hij bedankt. 

„Zoet Holland, lieflijk Holland, nu leef ik in het Sticht, 
Door leiding van Gods goedheid en nooit betreurden plicht; 
'k Zie daar den grafkuil gapen, waarin ik zacht zal slapen. 
Als, op den Stichtschen akker, mijn dagwerk is verricht" 6 ) . 

Beets heeft hard gearbeid op velerlei gebied, hij was geen man 
die iets ten halve deed. In de eerste plaats was hij een getrouw 
herder en predikant. Menigen voetstap had hij staan in het uit
gebreide Lauwerecht, de hem toegewezen wijk. Over Beets als 
prediker loopt het oordeel zeer uiteen, maar van de zorgvuldige 
voorbereiding en het degelijke gehalte zijner preeken getuigen de 
bundels Stichtelijke Uren 7 ) , welke Beets reeds van Heemstede 
uit, ook buiten de kringen der orthodoxen, populair hebben ge
maakt. Hij redigeerde tal van kerkelijke uitgaven, behartigde de 
belangen der zending, stond Heldring ter zijde in zijn werk der 
reddende liefde, gaf vlugschriften uit op nationale gebeurtenis
sen 8 ) . Hij streed voor de zuiverheid van onze moedertaal en 
bevorderde de belangen van het Woordenboek der Nederlandsche 
taal 9 ) . Bovendien vervolgde hij den letterkundigen arbeid van 
zijn studentenjaren, verzorgde 21 drukken van de Camera Obscura 
en gaf in verband hiermede in het licht „Na vijftig jaar, noodige 
en overbodige ophelderingen" (1887). Hij schreef critische op
stellen over Tollens en Bogaers. Hij gaf de werken van Anna 
Roemers uit, van welke uitgaaf Beets zelf getuigde, dat zij hem 
„meer tijds en vlijts, meer nasporens en hoofdbrekens gekost (had) 
dan eenig ander voortbrengsel van (zijne) hand in de vijftig jaren 
van (zijn) litterarisch werken en streven". Aan Beets' noesten 
arbeid danken wij dat op deze veelgeprezene maar tot dusver 
weinig bekende vrouw nu het volle licht kan vallen 1 0 ) . Indien 
het noodig was geweest, zou Beets, die een groote vereering voor 
Vondel had en vele studiën aan hem heeft gewijd, de Vondel-
uitgave van Van Lennep hebben voltooid 11). Bovendien ver
volgde Beets zijn eigen poetischen arbeid, zijn dichtwerken volgden 
elkander geregeld op. 

Begrijpelijkerwijs heeft hij daarin ook meermalen Utrechtsche 
personen en gebeurtenissen herdacht. O.a. Mr. N . P. J. Kien bij 
diens vijf-en-twintigjarig burgemeesterschap te Utrecht (1864) 1 2 ) ; 
zijn ambtgenooten J. J. van Oosterzee 1 3 ) , Bernard Gewin 14) en 
J. I. Doedes 1 5 ) ; ook den fijnbeschaafden medischen hoogleeraar 
G. J. Loncq (1880) 1 6 ) . Hij bezong het Diaconessenhuis 1 7 ) ; de 
opening van het nieuwe werkgebouw voor de blinden (1872) 1 8 ) , 
dat zich toen bevond op de Neude, laatstelijk nr. 7 en 8, welke 
huizen nu zijn afgebroken; de waterleiding die Utrecht in 1873 
kreeg, destijds een weldaad voor 60.000 menschen 1 9 ) . 



75 

Beets was ook een gezocht spreker. Van zijn talrijke lezingen 
hebben vooral die over „het populaire" (1854) en „het doen door 
laten" (1859) de aandacht getrokken. Op congressen en jaarver
gaderingen heeft Beets zijn hoorders meermalen verrast met een 
rede in gebonden vorm. Op het zesde Taal- en Letterkundig Con
gres te Utrecht in 1854 las hij zijn gedicht „De Taal" voor, waar
over Prof. Matthijs de Vries in de wolken was 2 0 ) . Als voor
zitter van het Provinciaal litrechtsch Genootschap opende Beets 
in 1867 de jaarvergadering met een „Welkomstgroet" 2 1 ) , waarbij 
hij zelfs de gestorven leden in rijm en maat herdacht. De openings
rede, welke Beets in 1870 daar hield over „Emancipatie der 
vrouw" 2 2 ) , in proza, werd in onze dagen opnieuw onder onze aan
dacht gebracht, doordat Mevrouw J. van Ammers-Küller in haar 
roman „De Opstandigen" Beets deze lezing te Leiden doet her
halen 2 3 ) . Groote stukken van de redevoering zijn hier onge
wijzigd afgedrukt. Beets beoordeelde de emancipatie met het oog 
op de getrouwde vrouw 2 4 ) , Mevrouw van Ammers-Küller van 
het standpunt der ongehuwde, die haar onafhankelijkheid wenscht 
te bewaren. 

(Wordt vervolgd). O C. v. d. G. 
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