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DICHTERSWONINGEN IN UTRECHT. 
VII. Bernard ter Haar. 

Toen de Amsterdamsche predikant Bernard ter Haar (1806-— 
1880) na zijn benoeming tot hoogleeraar in de theologie te 
Utrecht, zich alhier in 1854 vestigde, was hij een gevierd man. 
Zijn verhalende gedichten uit de school van Tollens: Joannes en 
Theagenes, Huibert en Klaartje, de St.-Paulusrots, Abd-el-Kader, 
vooral Eliza's vlucht, geschreven onder den verschen indruk van 
Beecher Stowe's Negerhut, hadden het letterlievend publiek ge
wonnen, en misschien werd zijn poëzie nog te meer gewaardeerd, 
omdat hij ook een geliefd predikant was. 

Nog was zijn aanzien gestegen door de rol, die hij in de April
beweging van 1853 had gespeeld. Na de benoeming der bisschop
pen heerschte in het land een algemeene verontwaardiging over 
de houding van Thorbecke en zijn ambtgenooten. De kerkeraad 
te Amsterdam besloot zich hiervan de tolk te maken bij het jaar-
lijksch bezoek van den Koning. Een verzoekschrift met 53000 
handteekeningen werd dezen toen aangeboden door Ter Haar, 
die hierbij een toespraak hield, welke door het geheele land 
werd gelezen en toegejuicht. 

Is het mogelijk onder invloed van dezen roem geweest, dat de 
curatoren der Utrechtsche Universiteit Ter Haar voordroegen 
als opvolger van Prof. Royaards? In elk geval is de benoeming 
geen succes geworden. Al te spoedig bleek, dat een geliefd pre-
d i l r ï a« f gevieru dichter samen nog geen goed hoogleeraar 
maken. Als zoodanig heeft Ter Haar niets oorspronkelijks gegeven 
en een school heeft hij niet gesticht. Doch hij was een 
vriendelijk en goedhartig man, die zich bij zijn leerlingen en in 
ruimeren kring wist bemind te maken. Toen hij op 17 December 
1874 als hoogleeraar aftrad, besloot hij zijn rede met een gedicht 
„Afscheidsgroet aan mijn leerlingen en vrienden", waarin hij 
getuigde: 
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Vaar dan wel, grijze stad met uw rijzigen Dom! 
Met uw gordels van groene waranden! 
Het zoetste herdenken blijft aan u gehecht, 
Omdat hier de snoeren zijn samengelegd 
Van zoovele onverbreekbare banden. 

Bernard ter Haar woonde hier van 13 Juni 1854 tot 8 Mei 1865 
op de Kromme Nieuwe Gracht no. 18, daarna tot 16 October 
1874 Kromme Nieuwe Gracht no. 58, in het huis later bewoond 
door burgemeester Fockema Andreae. Nog woonde hij van 
16 October tot 30 December 1874 Oude Gracht Tz. no. 188. 
Vandaar verhuisde hij naar Velp, waar hij zijn laatste levens
jaren doorbracht. 

VIII. Nicolaas Beets. 

Toen Nicolaas Beets (1814—1903) in 1854 van Heemstede 
naar Utrecht werd beroepen, had de predikant den talentvollen 
schrijver van de Camera Obscura reeds overleefd. We l verscheen 
in hetzelfde jaar de vierde, voor het eerst volledige, uitgave van 
dit kostelijke boek, maar de nieuwe opstellen waren van niet latere 
dagteekening dan 1841. Toen Beets het spel van zijn zonnige 
jeugd wilde vervolgen, bleek zijn scheppingskracht uitgeput. Ook 
de dichter van de aardige, jolige Liedekens (1834—1838) als De 
conducteur zat op den bok, Maartje zou met Kees uit hooien, 
Guurtje zou te kermis gaan, liet zich niet meer hooren. Voortaan 
bewoog Beets zich voornamelijk op religieus gebied, gaf hij pree
ken en christelijke poëzie in het licht. 

Beets kwam hierheen als huisvader van een talrijk gezin, dat 
enkele weken verspreid moest wonen, eer een geschikte woning 
was gevonden. Op 4 Augustus kon deze worden betrokken in de 
Boothstraat, het was een oud kapittelhuis van de heeren van Sint 
Jan, in de 17e eeuw bewoond door den raadsheer Cornelis Booth. 
Het huis staat in zijn oorspronkelijke ligging met den voorgevel 
aan het Janskerkhof, waarvan de tuin door een sloot was geschei
den, afgebeeld op een gekleurde teekening van J. de Beyer, waar
naar H. Spilman een kopergravure maakte, aanwezig op het ge
meente-archief. 

In dit huis heeft Nicolaas Beets bijna een halve eeuw gewoond, 
van hier uit bezocht hij zijn uitgebreide volkswijk aan de Vecht! 
het Lauwerecht, hier verzorgde hij met liefdevolle toewijding de" 
uitgaven van zijn Camera, waarvan hij een en twintig drukken 
zag verschijnen, schreef hij zijn taal- en letterkundige opstellen, 
heldere critieken, redevoeringen voor vergaderingen en congressen 
en bij veel middelmatige poëzie nog menig gevoelig vers. Ook was 
hij de feestpoëet bij uitnemendheid, die zich bij alle nationale 
feestdagen deed hooren. Zoo dichtte hij in 1886 de „Feestcantate 
bij de viering van het tweehonderdvijftig-jarig bestaan der Utrecht-
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sehe hoogeschool", waarbij Richard Hol de muziek componeerde. 
In 1874 werd Beets als opvolger van Bernard ter Haar benoemd 

tot hoogleeraar in de theologische faculteit. Hij was hier evenmin 
op zijn plaats als zijn voorganger, maar de curatoren hadden dit
maal de eischen der wetenschap geringer geacht dan de aanwinst 
van een groot man. 

Beets' zeventigste verjaardag is op 13 September 1884 te Utrecht 
onder algemeene deelneming en met luister in Tivoli gevierd. Prof. 
Matthijs de Vries uit Leiden hield de feestrede en bood den jubi
laris zijn marmeren borstbeeld aan, vervaardigd door Stracké. De 
afdeeling Utrecht van de Maatschappij van Toonkunst gaf te 
zijner eere een muziekfeest, waarvoor Beets' oude vriend Hase-
broek de verzen, Richard Hol de muzikale begeleiding had 
geschreven. 

Dan begint een nieuwe periode in Beets' leven, waarini hij zich 
meer terugtrekt in zijn studeerkamer, het rustige, aan den tuin 
gelegen, kleine vertrek dat nooit nieuw mocht worden behangen: 
de harde werker kon het geen dag missen. 

In den aanvang van deze eeuw kon men Beets nog geregeld aan 
den arm van zijn dochter Aleide op zijn middagwandeling door 
de plantsoenen ontmoeten, in de winkels die prentbriefkaarten 
verkochten, hing zijn portret voor het raam. 

Op 17 Maart 1903 is hij bij heerlijk lenteweer van zijn woning 
uitgedragen; kransen van de Koningin-Moeder en van de Koningin 
sierden de lijkkist. 

In het huis werd een gedenksteen geplaatst. Het doet thans 
dienst als wijkgebouw van de Nederlandsch Hervormde Gemeente. 

IX. Hendrik Marsman. 

Een diepe kloof scheidt Nicolaas Beets van Hendrik Marsman 
(1899—1940), dichter van een anderen tijdgeest, van een hevig 
levensgevoel, en schepper van een nieuwe poëzie, waarbij het ge
voel zich onmiddellijk uitstort in het woord, dat wordt geladen 
met zijn levensdrift. 

Geboren te Zeist bezocht hij van daaruit de Rijks H.B.S. te 
Utrecht. In die jaren placht hij bij avondschemer wel over de 
Utrechtsche grachten te dwalen, en als hem dichtregels invielen, 
snelde hij naar de Openbare Leeszaal om ze neer te schrijven, 
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staatsexamen studeerde hij in de rechten, korten tijd te Utrecht, 
maar langer te Leiden, waar hij in het belang van zijn zwakke 
gezondheid de zeelucht zocht. Na de voltooiing van zijn studie 
had hij te Utrecht te zamen met M. C. den Besten een advocaten
kantoor en was tevens hulpgriffier, doch eerst na zijn in Decem
ber 1929 gesloten huwelijk vestigde hij zich in deze stad. Hij 
woonde toen Oudwijkerlaan 4. Hier ontving hij in de ruime, lichte 
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voorkamer zijn vrienden, zijn eigen werkkamertje was klein, met 
een dakraam. Doch al spoedig werd het ambtelijk leven hem te 
eng, zijn dichterschap eischte de geheele persoonlijkheid op. In 
1933 legde hij de practijk neer en trok naar het buitenland: 

het nest is goed, maar het heelal is ruimer. 

Hij zocht er het verleden, wilde in de landen rondom, de Mid-
dellandsche zee teruggaan tot de bakermaat van de Europeesche 
beschaving, tot de Grieksche cultuur en het eerste christendom, 
uit wier kruising de nieuwe geest zou worden geboren. Zoo ont
stond het gedicht Tempel en Kruis, in zekeren zin Marsman's 
testament. Toch bleef hij zich altijd verbonden voelen met zijn 
land, waarheen hij van tijd tot tijd terugkeerde. 

Zijn woonhuis werd een tiental jaren geleden afgebroken en 
door een flatwoning vervangen. Het paste bij den man, die zich 
niet wile laten binden door het verleden, die getuigde: 

keer nooit weerom, 
zie naar uw jeugd niet om; 
geen ding houdt stand dan in d'erinnering. 

Nog altijd leven er te Utrecht dichters van beteekenis, maar 
dezen behooren gelukkig nog tot de levenden, en hun woningen 
vallen buiten dit bestek. C. C. v. d. G. 

KLEINE MEDEDEELINGEN 
Portretten der landcommandeurs van 

de Balije van Utrecht. — In de ruime 
vergaderzaal van de Ridderlijke Duit-
sche orde balije van Utrecht hangen 
langs de wanden in rijen boven elkaar 
de portretten van de 71 landcomman
deurs der orde, van den oudsten tot den 
Iaatsten toe. Zij vormen een merk
waardige, lange reeks van paneelen, 
een unicum in ons land in volledig
heid en omvang. Aldus ving dr. R. van 
Luttervelt een belangwekkende be
schouwing dezer bijzondere verzame
ling aan, die in het Oudheidkundig 
jaarboek (XIII-1946, blz. 33-40) werd 
opgenomen. 

Na het ontstaan der orde tijdens den 
eersten kruistocht, in 1099, gememo
reerd te hebben, gaat dr. v. L. tot 
een beschrijving der schilderijen en 
haar vervaardigers en van de plaats, 

die zij in de ontwikkeling der portret
kunst kiLemen, over. 

Alle portretten zijn geschilderd in 
olieverf op paneel. De breedte van de 
afzonderlijke portretten bedraagt 41 
tot 51 cm., de hoogte 73 cm., bene
vens aan den onderkant een strook 
van 11 tot 13 cm., waarop in gouden 
letters op zwarten grond de namen 
der afgebeelde personen zijn geschre
ven. De figuren zijn 58 tot 68 cm. 
hoog. Allen zijn in dezelfde houding 
afgebeeld, geknield naar links, van 
terzijde gezien, het hoofd meestal naar 
den beschouwer gekeerd. Voor ieder 
staat een met een doek overdekt bid
bankje. De bedoeling van deze hou
ding wordt op het eerste paneel dui
delijk gemaakt: vóór de eerste figuur 
is een crudfix opgesteld; allen wor
den geacht deze te aanbidden. Later, 
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