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NICOLAAS BEETS T E U T R E C H T . 

11 Juni 1854—13 Maart 1903. II. 

Aan erkenning van zijn verdiensten heeft het Nicolaas Beets 
niet ontbroken. Van vele vereenigingen en genootschappen was 
hij eerelid, o.a. van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor 
Kunsten en Wetenschappen, sedert 1892 eerelid van het bestuur. 
Hooger onderscheiding was, dat de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen hem in 1859 tot lid benoemde en dat de Utrecht-
sche Universiteit hem in 1865 het eeredoctoraat in de letteren 
aanbood. Mede een bewijs van waardeering was, dat Beets in 
December 1874, toen Bernard ter Haar zijn professoraat neerlegde, 
tot diens opvolger in de kerkgeschiedenis en de christelijke ethiek 
werd benoemd, welke benoeming velen met verbazing en Beets 
zelf aanvankelijk met schrik vervulde 2 5 ) . 

Dit was niet het professoraat, waarop zijn vrienden in vroeger 
jaren voor hem hadden gehoopt. Ook niet dat, waarop Beets 
eenige aanspraak kon doen gelden: van de eischen der theolo
gische wetenschap, haar roeping, haar nieuwe wegen had hij geen 
besef. Wel had Beets bij zijn drukken werkkring de bijbelstudie 
nooit verwaarloosd, maar hij was een kwart eeuw ten achteren, 
omdat zijn Leidsche leermeester Van Hengel dit ook was ge
weest 2 6 ) . Ieder wist trouwens destijds dat professor Beets was 
aangesteld niet als geleerde, maar als leidsman. Beets zelf schreef 
hierover aan zijn ouden vriend Hasebroek: „toen ik het ambt 
aanvaardde, was het, in mijn een-en-zestigste levensjaar, voor mij 
te laat om mij te begeven tot bronnenstudie, om mij te voegen 
naar de echt wetenschappelijke methode; maar ik heb gedacht dat 
de levenservaring van een zestiger datgene was wat ik op jongere 
geleerden vooruit had, en dit mijn eigenaardig kapitaal waar
mede ik in de behandeling der Kerkgeschiedenis en Zedekunde 
vooral woekeren moest; en ik ben mij bewust mijne kracht gezet 
te hebben op hetgeen mijn gave was" 2 7 ) . 

Met Doedes en Van Oosterzee vormde Beets de theologische 
faculteit. Op 16 Maart 1875 hield hij zijn inaugureele rede over 
„karakter, karakterschaarschte, karaktervorming", welke parallel 
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loopt met de rede die hij op 26 Maart 1878 als rector magnificus 
op den Dies der Universiteit uitsprak over ,,groote mannen en 
ware grootheid"; beide oraties vulden elkander in meer dan één 
opzicht aan 2 8 ) . Bij zijn onderwijs in de kerkgeschiedenis heeft 
Beets vooral de groote godsdienstige figuren als Augustinus en 
Luther geteekend, het zwaartepunt van zijn colleges legde hij in 
die over christelijke moraal. Ook hield hij een privatissimum over 
welsprekendheid, dat hij placht te besluiten met de voordracht 
van een gedicht van Vondel. Leerlingen heeft hij niet gevormd, 
met de studenten had hij weinig contact, maar tot hun geestelijke 
vorming heeft hij naar zijn beste vermogen bijgedragen. Na zijn 
aftreden getuigde Beets: „Zooveel is zeker, dat ik met genoegen 
en, naar ik van tijd tot tijd ondervonden heb, ook niet zonder 
vrucht geprofessord heb" 2 9 ) . 

Onder zijn ambtgenooten was Beets bijzonder gezien, op den 
Utrechtschen professorenkrans werd hij met ontzag bejegend. 
Bevriend was hij met Donders en Buys Ballot 3 0 ) . Aan beiden 
heeft hij verzen gewijd 3 1 ) . Beets heeft de Utrechtsche Universiteit 
meermalen in het buitenland op waardige wijze vertegenwoordigd. 

Beets' zeventigste verjaardag, die een einde maakte aan zijn 
hoogleeraarschap, is 13 September 1884 met luister gevierd. Het 
werd een nationale feestdag. De plechtigheid begon 's ochtends 
in de groote zaal van Tivoli. Mr. C. Th. Graaf van Lynden van 
Sandenburg, die de plechtigheid leidde, bood Beets een kistje met 
albumbladen aan, waartoe duizenden uit alle kringen hadden bij
gedragen. De officieele feestredenaar was Prof. Matthijs de Vries, 
Beets' „stad- en schoolgenoot en vriend" 3 2 ) , die met aller in
stemming de woorden sprak: „Ja, een zegen zijt Gij voor uw volk 
geweest; en Goddank, dat zijt gij nog heden, en dat zult gij blijven, 
ook nadat uwe taak op aarde is afgewerkt, nog voor het late 
nageslacht". Aan het slot van zijn rede bood De Vries den 
zeventigjarige diens marmeren borstbeeld aan, vervaardigd door 
Stracké. Na een lange reeks van begroetingen nam Beets het 
woord om te bedanken. Zijn aanhef was: „Soli Deo gloria"; zijn 
slotwoord: „De liefde toch is de eigenlijke grondtoon van al wat 
gezegd is. Laat mij daarmede ten grave gaan. Ik ben 70 jaar oud 
geworden, maar ik heb onder de menschen op aarde niets heer-
lijkers bevonden dan de liefde" 3 3 ) . 

Des middags had, eveneens in Tivoli, onder leiding van Richard 
Hol, een muziekuitvoering plaats ter eere van den gehuldigde. 
Vierhonderd zangers en zangeressen verleenden hun medewer
king. Het waren de leden van de afd. Utrecht van de Mij tot 
bevordering van Toonkunst, de Vereeniging voor Kerkgezang, 
de Utrechtsche Mannenzangvereeniging, de Zangvereeniging 
Kunstmin, het Kerkkoor Cantemus Domino, de Utrechtsche 
Studentenzangvereeniging, de leerlingen van de Muziekschool van 
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de Mij tot bevordering van Toonkunst, waarvan de Heer M. W . 
Petri toen directeur was, terwijl het symphonie-orkest van de 
dienstdoende schutterij te Utrecht zijn medewerking verleende. De 
solisten waren: Catharina van Rennes, sopraan; J. v. O. de M., 
alt; Antoine van Kerkoerle, tenor; J. M. Orelio, bariton. 

Behalve het slotnr. „Feestklanken, Neerlands dichter Dr. Nico-
laas Beets op den 13 Sept. 1884 toegewijd door J. P. Hasebroek 
en Richard Hol" werden uitsluitend composities uitgevoerd op 
Beets' meest bekende gedichten. Eerst klonk de feestcantate „Elia 
op Horeb", voor solo-stemmen, koor en orkest, gecomponeerd door 
Frans Coenen. Hierna werden zeven liederen met klavier
begeleiding gezongen: Het tranenkruikje (sopraan), compositie 
van J. C. M. van Riemsdijk, Een lied van Bloemen (tenor) van 
Joh. J. H. Verhulst, Scheiding (alt) en Mijn Hof (sopraan) van 
R. Hol, Hollandsch lied (bariton) van K. A. Craeijvanger, Het 
Viooltje (sopraan) en Maartje van Schalkwijk (sopraan), beide 
getoonzet door R. Hol. Het laatste liedje werd door de jonge 
Catharina van Rennes zoo geestig voorgedragen, dat het moest 
worden herhaald, en Beets zijn oud-catechisante met een extra 
woordje bedankte. 

Een diner, waarbij ruim honderd personen aanzaten, en dat 
eveneens in Tivoli plaats had, besloot den welgeslaagden huldi-
gingsdag. 

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

Gedurende het geheele winterseizoen 1805—1806 (van einde 
December tot einde Maart) werd de Utrechtsche schouwburg 
bespeeld door een tooneelgezelschap, dat zich noemde ,,de Neder-
duitsche Acteurs en Actrices" en onder directie stond van 
Willem van Dinsen Jr. Het was nog steeds het eerste vaste schouw
burggebouw, waarin deze vertooningen plaats vonden: de „royaale 
tent op steenen fundeering", uit een oogpunt van geldbelegging 
door den Utrechtschen vischkooper Cornelis Koppedrajer in 1796 
opgericht. De schouwburg was, behalve de fundeering, geheel 
van hout, 60 voeten breed en 120 meter lang en stond op het 


