
Seijst 2003. - Dl.33 EEN LOGEERPARTIJ TE ZEIST IN 1877 - NELLERIEKE BOUCHER Een logeerpartij te ZeistIn 1877 In de archieven van de familievan Prof. Ds. Nicolaas Beets'ligt een manuscript van dehand van diens jongste dochterAda Geertruide Went-Beets(1871-1955). Toen deze Adain de oorlogsjaren *40-'45bij haar volwassen kindereninwoonde heeft zij -op hunverzoek -haar herinneringenaan haar jeugd in &quot;hetBeets-huis&quot; (Boothstraat 6 teUtrecht) vastgelegd. Utrechtse. Met toestemming van Drs. GijsBeets publiceren we bijgaand frag-ment. Het beschrijft een logeerpartijin 1877 in Zeist, gezien door de ogenvan de 6-jarige Ada en ruim 60 jaarlater door haar opgeschreven. Wijnamen het ongewijzigd over in debloemrijke persoonlijke taal van Adazelf^ Tot de hoogtepunten van het leven inhet Beetshuis behoorde voor de kinde-ren de jaarlijkse logeerpartij in Zeist.De uitverkorenen konden hun onge-duld niet bedwingen om mee te mogengaan, wanneer zij m de lange gangheen en weer lopend, wachtten opde equipage van mevrouw de Douai-riere van Loon-Voombergh, die henzou halen. Ditmaal waren Ada en Portret van Ada Beets, ongeveer 6 jaar oud.                                 COLLECTIE G. BEETS. DELFT haar oudere zusjes Aleide en Dora,zestien en dertien jaar oud, de gelukki-gen. Ze mochten met Vader en Moedervoor vier weken naar buiten'.&quot;Zou Jan ons nog kennen? Zoudenwe

weer in het huisje mogen spelen?Zouden er &quot;Met deze vragen probeer-den zij de wachttijd te korten. Einde- NELLERIEKE BOUCHER Dit onuitgegeven manuscriptbevat talrijke anecdotes overBeets zelf. Zijn grote gezin enhet dagelijks doen en laten van deintellectuele kring rond Beets in het







Seijst 2003. - Dl.33 EEN LOGEERPARTIJ TE ZEIST IN 1877 - NELLERIEKE BOUCHER Het was duidelijk dat de gasten ver-wacht werden, want huisknecht johanhaastte zich om behulpzaam te zijn bijhet uitstappen en het overnemen vande handbagage. En in de statige vesti-bule wachtte de vrouw des huizes methaar dochters, stralend van hartelijk-heid. = &quot;Dag Constance!&quot; Professor Beetsdrukte haar de hand.&quot;Meneer Beets, blij LJ weer hier tezien!&quot; Wanneer allen begroet waren, begafmen zich gezamenlijk naar de grotezaal, van eenweelde van bloemendoorgeurd. &quot;Mag ik naar de herten?&quot; fluisterdeAda alongeduldig haar Moeder in 'toor en... weg was ze al, naar buitenom het perk met begonia's heen, voorhet hek van de hertenkamp. De dierengraasden rustig verder, in het minstniet gestoord door het zesjarige meisjemet grote ]a-}a-hoed op de donker-blonde krullen, in haar effen rozejurkje met witte kraag en pofmouwtjes en een ceintuur van zwart fluweel metlang afhangende strik.Overigens droeg ze witte kousjes enknooplaarsjes. Ze stond met haar groteblauwe ogen ernstig naar die mooieherten te kijken, die met hun fraaigewei vredig graasden (de jonge dierenaltijd vlak bij hun moeder), totdatze geroepen werd om zich op te knap-pen voor de lunch. Dit opknappenvond plaats in een balconkamer, waarzij met haar zusters slapen zou, ter-wijl Vader en Moeder de zogenaamde'Blauwe kamers

hadden betrokken.Hier vond Vader ook zijn studeerver-trek tijdens het buitenverblijf Den volgenden morgen was Ada alvroeg op. Voordat de kamenier de freules hielp, kwam zij eerst het kleinemeisje aankleden. Zij maakte haarhaar op. Dat was allemaal erg deftig.Tijdens het ontbijt beloofde mevrouwvan Loon al dadelijk de sleutel van hetminiatuur boerenhuisje in het park.Dat was het toppunt van kinder-weelde! Zij mocht hem meteen halenin het kamertje naast de voordeur,waar mevrouw eiken morgen spreek- De voorgevel van Hoog Beek enRoyen, litho uit 1869 naar eenaquarel van P.J. Lutgers uit 1863. COLLECTIE ZHG VAN DE POLL STICHTING 28





Seijst 2003. - Dl.33 EEN LOGEERPARTIJ TE ZEIST IN 1877 - NELLERIEKE BOUCHER naar de winkel van het Broederhuisder Hernhutters, om er met schattenheiaden vandaan te komen. Deze heerlijke logeerjmrtij herhaaldezich elk jaar weer en later, toen Adagroter werd, kwam er een meisje vanhaar leeftijd logeren. Het was Hilda,die een trouwe vriendin werd.Nu mochten ze in het boerenhuisje zelfkoken en vriendjes en vriendinnetjeste eten vragen en zaten 's avonds bijeen kaars spookgeschiedenissen te ver'tellen. Soms waren er grote picnics met fami'lies van het Slot, van huize Paviaen Aardenburg.^ Men trok er metgrote tentwagens, een hele stoet achterelkaar, op uit. Bij voorkeur naarhet leegstaande kasteel Zuylenstein bijLeersum. Daar holde de jeugd dandoor alle zalen en klom tot boven inde torens. Of, men organiseerde ten'nispartijen op het Slot, met na afloopeen groot diner. Ook werd er een av(md bij de famiUeVan Loon o/) Hoog Beek en Royei} eengrote soiree gegeven waar NicolaasBeets uit eigen werken voordroeg. Dekeuze uit zijn gedichtett liet hij daarbijaan het gczcLchap over.Op zo'n dichtav(md vloog er eens eenvleermuis de zflal binnen en brachtgrote am.uertmtie imder de damesteweeg, dodelijk beducht voor haarkajjsel, Vader hield even op en zei:&quot;Ach, Constance, laat een ogenblik hetgrote licht uitdoen en een brandendekaars in het open venster zetten.&quot;Dat gebeurde en de schrik der

damesfladderde prompt het raam weer uit. Ada leerde van de koetsier Jan paar'den mennen en bracht het daar spoe-dig zo ver in, dat zij zelfstandig metde muilezelpanier mocht uitrijden enmevrouw Van Loon naar de gezinnenbrengen, welke deze geregeld bezocht.Zij was dan altijd bang, dat buiten hethek Juffrouw Luttenberg op het ach-terbankje zou klimmen. De kleine Ada genoot van dat alles,maar vooral van het ezeltje rijdenin het park, waarbij haar dier somsonverwachts harde klapjKn kreeg, omte zien of ze in het zadel hm blijven.Dat vond ze wclleuk, al lukte het haarook niet altijd en belandde ze somsheelonzacht op de grond!Enig was het 'NachtwachtjC'Sjxlen'door het avondlijke duistere Slot.Daarbij hoorde je in zo 'n halfdonkerezaal met gobelins aan de wandenvaak wonderlijke geluiden. ]a moest jeechter goed houden tussen al die graagplagende jongens! Tijdens zulk een logeerpartij preektevader altijd een keer in Zeist. De kostermoest dan van te voren de ramen vande kerk een nacht open laten staan,opdat deze met frisse lucht gevuld was,want de kerk liep dan stampvol.Buiten het gebouw zag nien een onaf'gebroken file van equipages uit deomliggende plaatsen. Men wilde Ds.Beets horen!
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