
90 

gezichten op de Vinkenkade (van de Roode brug af gezien), 
op de huizen aan het Janskerkhof tusschen Boothstraat en Drift,, 
beide potloodteekeningen, en een gekleurde krijtteekening: de 
zuidzijde van de Geertekerk, van N. D. ïmberg; 

een gezicht op de achterzijde van een paar huizen in de Twijn-
straat, en een gezicht op het terrein aan den Westerstroom met 
op den achtergrond de R.K. kerk aan den Heerenweg, van H. D. 
van der Meyden; 

een gekleurde krijtteekening: gezicht onder de brug aan den 
Pausdam, van R. Mol. 

Het bezichtigen hiervan kan in hooge mate de belangstelling 
voor het teekenen aanwakkeren. 

Hoevelen zouden graag een teekening of een krabbel maken 
van iets wat hun belangstelling wekt, doch gebrek aan vaardig
heid belet hun dit voornemen ten uitvoer te brengen. 

Bij het zien van werk van kunstenaars, hoe eenvoudig dit ook 
is, wordt gedacht: och, daar kom ik toch nooit aan toe. 

W i e thans het werk ziet van dilettanten, dat hoe verschillend 
van opvatting het ook moge zijn, toch een eenheid vormt, zal zich 
ertoe zetten ook iets af te beelden. 

W i e ervan houdt reisschetsen te maken, weet hoeveel bekoring 
het heeft deze schetsen later nog eens te bezichtigen. Hoe nauw
keurig moet een gebouw of stadsdeel worden bezichtigd bij het 
nateekenen. Hoeveel details komen naar voren, die aanvankelijk 
in de hoeveelheid verloren gingen. 

En hoe wordt van de lichtspelingen genoten bij het rustig 
bezien. 

Moge dan deze tentoonstelling, welke werk uit de stad Utrecht 
omvat, de bezoekers aansporen de afgebeelde plaatsen zelf te 
gaan teekenen, dan heeft het Stichtsch Genootschap Artibus zijn 
gestelde doel: belangstelling te wekken voor het teekenen en 
schilderen, bereikt. N. D. I. 

NICOLAAS BEETS TE UTRECHT. 
11 Juni 1854-13 Maart 1903. III. 

De eerste jaren van zijn emeritaat schijnen Beets niet licht te 
zijn gevallen 34 ). Toch bleef hij woekeren met zijn tijd. Als predi
kant is hij na 1886 zelden meer opgetreden. Op 1 December 1890 
heeft hij in zeer intiemen kring den lijkdienst geleid bij den dood 
van Koning Willem III, dien Beets hoog vereerde en bij wien hij 
zelf in blakende gunst stond. Maar de pen bleef Beets hanteeren 
tot aan zijn dood. Aan de Camera Obscura heeft hij tot het einde 
toe zijn zorg gewijd. Als bewijs van belangstelling in dit werk 
heeft het Provinciaal Utrechtsch Genootschap in 1890 ter gelegen-
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heid van de jaarvergadering een tentoonstelling gehouden van 
alles wat op de Camera Obscura betrekking had. 

Tot kort voor zijn dood is Beets blijven dichten, zijn laatst uit
gegeven dichtwerk is van 1900. Dit was niet zijn verdienstelijkste 
poëzie, toch ontstond in deze periode een van Beets' beste ge
dichten „De moerbei'coppen ruischten" 3 5 ) . 

Ook aan de gebeurtenissen van Utrecht bleef de dichter zijn 
aandacht wijden. Aan het versleten orgel van de Nicolaï-kerk 
legde hij in 1885 zijn „Bede" om rust in den mond 3 6 ) , in 1889 
herdacht hij het vijf-en-twintigjarig bestaan van de werk-inrichting 
der blinden op de Neude 3 T ) : 

Voor de „behoeftige Blinden". Gal. VI : 9. 

Vertraagt in 't goede niet, die vijf en twintig jaren 
Uw blinden hebt vertroost! 

De Hemel moge U 't leed, dat hun ten deel viel sparen; 
U en 't U dierbaar kroost. 

Zij zien de braven niet, wier weidaan hen omringen, 
God ziet hen overal, en geen van hen voorbij. 

Bij Hem is overvloed en keur van zegeningen 
Voor die barmhartig is, als Hij. 

In 1886 vervaardigde Beets op uitnoodiging van Burgemeester 
en Wethouders van Utrecht een Feest-cantate voor de viering 
van het tweehonderdvijftigjarig bestaan der Utrechtsche Hooge-
school 3 8 ) , in 1892 schreef hij een Feestgezang bij het leggen van 
den eersten steen van het nieuwe Universiteitsgebouw door H.M. 
Koningin Wilhelmina 3 9 ) . Beets verwelkomde in 1893 de nieuwe 
Directrice van het Diaconessenhuis te Utrecht, Jkvr. Anna Gravin 
van Bylandt-Rheydt 4 0 ) , bezong in 1894 het veertigjarig jubileum 
van den predikant J. H. Gunning 4 1 ) , maakte 4 Juni 1897 een 
dichtje voor Prof. H. Snellen met het onderschrift „Na lichting 
van de grauwe staar (4 Mei), mijn eerste schrift" 4 2 ) . 

Toen H.M. Koningin Wilhelmina in 1900 Utrecht bezocht, heeft 
zij Beets in zijn huis willen bezoeken, doch deze was nog in staat 
om onder geleide van zijn dochter op Paushuize zijn opwachting 
te gaan maken. Bij deze gelegenheid schonk de Koningin aan 
Beets haar portret met het opschrift „den ouden vriend van mijn 
huis". 

Omstreeks 1900 kon men Beets aan den arm van zijn dochter 
Aleida nog geregeld in den namiddag zien wandelen op de bol
werken nabij zijn huis, totdat ook deze uitgangen den hoog
bejaarde te bezwaarlijk werden. 

Op 13 Maart 1903 is Beets kalm ontslapen. Tot het laatst toe 
bleet zijn geest helder. Hij was sinds lang bereid te gaan en hij 
wist tot wien hij ging 4 3 ) . Talrijke vrienden en belangstellenden 
hebben hem op 17 Maart bij heerlijk lenteweer uitgeleide gedaan. 
Alleen een palmtak van H.M. de Koningin bedekte de kist, gelijk 
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slechts een krans van H.M. de Koningin-Moeder de sterfkamer 
had gesierd. Op het graf werd, zooals de overledene zelf had 
beschikt, het eerst gesproken namens de kerk, door Dr. A. W . 
Bronsveld. Daarna voerde Prof. Jhr. B. H. C. K. van der Wijck 
het woord namens de Universiteit en Jhr. Mr. J. Roëll voor de 
vele vrienden. Tenslotte zongen alle aanwezigen het 130e Evan
gelische gezang 4 4 ) . 

Een zerk met geen ander opschrift dan ,,God is mijn licht" 
dekt op de eerste algemeene begraafplaats het graf van den man, 
wiens geest tot op den huidigen dag spreekt tot ons volk. 

C. C. v. d. G. 

34) Chantc-pie de la Saussaye t. a. pi. Blz. 267—268. 
35) Dl. V. Gemengde Gedichten. Laatste bundel. 1892—1900. Blz. 76. 
36) Dl. V. Late gedichten. 1884-1887. Blz. 28. 
37) Niet opgenomen in de Dichtwerken, maar in het propagandageschriftje 

van de Stichting tot ondersteuning en zedelijke ontwikkeling van hulpbehoevende 
blinden, gevestigd te Utrecht. 

38) Dl. V. Late gedichten. 1884-1887. Blz. 151 — 164. 
39) Dl. V. Nog eens Winterloof. 1887-1892. Blz. 1 8 0 - 1 8 1 . 
40) Dl. V. Gemengde gedichten. Laatste bundel. 1892—1900. Blz. 25. 
41) Aldaar blz. 33. 
42) Aldaar blz. 118. 
43) Chantepie de la Saussaye t. a. pi. Blz. 282—283. 
44) Joh. Dyserinck t. a. pi. Blz. 178. 

KLEINE M E D E D E E L I N G E N . 

Fectio. — De opgravingen bij Vech
ten, waarvan wijlen Dr. Remouchamps 
een uitvoerige publicatie voorbereidde, 
zijn na zijn dood voortgezet. Over de 
jaren 1931 — 32 en 1936—37 geeft Dr. 
W . C. Braat verslag in de Oudheid
kundige Mcdedeelingen uit het Rijks-
museum van Oudheden te Leiden 
(N.R. XX, blz. 4 7 - 6 5 ) . Daarbij valt 
de medewerking van de luchtfotograaf 
te vermelden. Met deze moderne 
methode worden verrassende resul
taten verkregen. Door de afwijkende 
groei van het gewas op plekken, 
waar slooten of muren zijn geweest, 
teekent zich de platte grond van 
forten en nederzettingen op de lucht
foto af. Dok kan men bij lage stand 
van de zon geringe hoogteverschillen 
van het terrein in beeld brengen. 

Bij Vechten zijn Romeinsche castella 
uit drie perioden op dezelfde plek 
gevonden. Van het oudste, uit het 
begin van onze jaartelling, was de 
omvang slechts ten deele bekend. 
Thans kent men het verloop van 
gracht en palissade-wal ook aan de 
Oostzijde. Het castellum was gelegen 
aan een oude Rijnbedding; een breede 
vloer van balken diende daar als aan-
legplaats, waarschijnlijk ook voor de 
oorlogsvloot, waarmee Germanicus 
door Vecht ( = Drususgracht?) en 
Flevo-meer een tocht tegen de Ger
manen aan de Eems heeft ondernomen. 
(In ons Museum is een klein altaar, 
door een tricrarchus, een marineoffi
cier, aan Jupiter gewijd). Evenals op 
het Domplein werden bij Vechten 
vierkante houten waterputten gevon-


