
Volgens mijn laatste indrukken holt thans het gesignaleerde pand 
door overbewoning wederom zijn ondergang tegemoet. Rij herhaling 
heb ik getracht bij de stedelijke overheid belangstelling voor dit huis 
te wekken. Ofschoon ik hierbij de steun ondervond van de plaatselijke 
monumentencommissie, schreef drs. Halbertsma mij, dat men van 
overheidswege geen daadwerkelijke steun tot behoud van deze oude 
burgemeesterswoning heeft kunnen verkrijgen. 

S. W. M E L C H I O R 

EEN VERJAARSBEZOEK BIJ NICOLAAS BEETS 

Het was in 1902 dat ik met drie vr iendinnen het plan opvatte Nico-
laas Beets op zijn 89e verjaardag te gaan gelukwensen. Ik vroeg belet 
en ontving het op 12 september gedateerde antwoord. „Het hem tegen 
morgen in den namiddag toegedacht bezoek zal prof. Beets zeer aan
genaam zijn." 

O p 13 september schelden wij dus in de Boothstraat aan. Het 
dienstmeisje dat opendeed, schoot in een lach toen zij ons zag en 
vroeg: „Bent u de jonge dames?" O p onze verzekering: ,,Ja, wij zijn 
de jonge dames," werden wij b innen gelaten. 

Daar zagen wij mejuffrouw Aleide Beets, nog harder lachend, het 
hoofd bui ten een kamerdeur steken en hoorden haar dezelfde vraag 
doen, door ons nogmaals bevestigd. 

Hierop werden we in een kamer vol druk pratende bezoekers ge
laten, de voorkamer der suite. Wij gingen door naar de achterkamer; 
in het midden stond een grote tafel, waar de hele familie 's avonds 
omheenzat . Bovenop een grote boekenkast prijkte de buste van 
Shakespeare. 

Prof. Beets en mevrouw zaten er aan weerskanten van een tafeltje 
voor de tuinramen. Wij spraken onze gelukwensen uit en over
handigden onze bloemen. Prof. Beets pikte er een blauwe korenbloem 
uit en stak die in zijn knoopsgat. 

Ik vertelde dat ik die ochtend ter ere van zijn verjaardag aan mijn 
leerlingen uit de Camera Obscura had voorgelezen, doch hierop 
kwam geen antwoord. Wel zei prof. Beets, toen ik vertelde bevriend 
te zijn met de vrouw van zijn kleinzoon dr. H. E. van Gelder, dat hij 
zich verheugde op de verwachte geboorte van h u n eersteling (de tegen
woordige hoogleraar in de Kunstgeschiedenis J. G. van Gelder) . 

T o e n we opstonden, vroeg prof. Beets: „Mag ik van jullie nog een 
kus h e b b e n ? " Aan dit verzoek werd voldaan. Bij het afscheid kregen 
wij van hem en van mevrouw elk een roos; deze stonden bij ieder 
\ a n hen in een vaasje op het tafeltje gereed. Die rozen heb ik lang 
bewaard en het briefje heb ik nog. 

C. C. VAN DE G R A F T 
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Portret van Nicolaas Beets (1814—1903) door Thérèse Schwänze. 1881. 

Beets dichtte zelf op dil portret: 

Die vriendelijkheid past hij geen tabberd, roept men luid. 
Och, laat mij vriendelijk zien! Trek dan mijn tabberd uit. 
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