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De Voorzitter benoemt een Commis.'Iie bestaande uit de Heeren: 
DE BEAUFORT, BI,OK, DE SA VORNIN J,OHMAN, HUBRECHT, I,ORENT'/. en 
MAR'('IN om H. M. te ontvangen en binnen te leiden. 

Nauat H. M. waR binnengeleid spreekt de Voorzitter de volgende 
woorden: 

"Het ig een gedenkwaardige en blijde dag voor de Akademie, 
"die onder Uwe hooge bescherming staat, - deze dag waarop het 
"Uwe Majesteit behaagd heeft met Zijn Koninklijke Hoogheid Uw 
"Gem:ul deze vereenigde vergadering van de heide Afdeelingen der 
"Akademie bij te wonen. 

"Wij kenden U we belangstelling in de werkzaamheden en den 
"bloei der Akademie, want hare bestuursleden hebben meermalen 
"het voorrecht gehad dat van Uzelve te vernemen; maar dit nieuwe, 
"open J ijke blijk van U we hooge gunst, stemt ons tot bijzondere 
"dankbaarheid en vervult ons met rechtmatigen trots. 

"W\i hopen dat het Uwer Majesteits goedkeuring moge wegdragen, 
"wanneer deze vergadering gewijd wordt aan de herdenking van 
"een gevierd Nederlander, wijlen ons medelid NICOJ.AAS BEETS. Het 
"lid der Letterkundige Afdeeling CHANTEPIE DE I,A SAUSSAn: heeft 
"bereiJ willig de taak op zich genomen de verdiensten van ons 
"betreurd medelid te schetsen. Eerbiedig verzoek ik Uwe Majesteit 
"de vergadering te willen openen, opdat ik den Spreker het woord 
"verleenen kunne. 

"Ik wacht hieromtrent Uwer Majesteits bevelen af." 

Na bekomene machtiging opent de Voorzitter de vergadering en 
geeft het woord aan den Heer CHANTEPIll: DE LA SAUSSA YE. 

Mevrouw, 

Dat Uwe Majesteit en Z. K. H. de Prins der Nederlanden deze 
buitengewone zitting der Kon. Akad. bijwonen is de schoollste 
hulde die in dezen kring aan de nagedachtenis van NICOJ,AAS BEETS 

kan worden gebracht. 
Uwe hooge tegenwoordigheid in ons midden eischt van mij dat 

ik zijn warme liefde voor het huis van Oranje en voor het "goed 
volk der Nederlanden" doe uitkomen; - hem zelf zou ik onrecht 
doen indien ik hem niet in de eerste plaats als christen en evangelie
prediker teekende ; - den schrijver en dichter mag ik stellig niet 
vel'waarloozell; - en ten slotte hebben mijne medeleden dezer Kon. 
Akad. er aanspraak op dat ik . op den voorgrond brenge die studiën 
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waanloor hij meel' dan 40 jaren met onbestreden recht een zetel 
in dit hoogste wetenschappelijke lichaam innam. Toch moet ik 
onder de veelheid en verscheidenheid der gezichtspunten de eenheid 
van het beeld doen zien. 

De rijke stof laat zich onlllogel~jk in een redevoering samen
persen. Om het vertrouwen dool' den overledene in mij als zijn 
toekomstig levensbeschrijver gesteld, om de overvloedige hulp mij 
verleend door z~ine weduwe mevrouw BER'l'S-VAN FOREEST en door 
zijne dochter, mejuffrouw ALEIDE BEE'rs, in alle dingen haars vaders 
zoozeer te huis, eenigszins waardig te beantwoorden, heb ik een 
leven van BEE'I'S opgesteld dat binnen enkele dagen het licht zal 
zien. In vergelijking met die grootere schilder~j kan ik nu slechts 
een schets in omtrekken leveren. Een taak die m~i reeds welkom 
was toen zij mij, naar het hier heerschend gebruik, door onzen 
Voorzitter werd opgedragen; die mij du bbel tot een eer en een 
voorrecht is nu ik haar voor U we Majesteit mag volbrengen. 

Daarb\1 ontveins ik m~1 niet dat deze taak wel een dankbare 
maar ook een moeilijke is. Dankbaar is het ongetwijfeld te spreken 
over een man zoo zeer geeerd, en uit wiens geschriften in dicht 
en ondicht men als uit een rijke mijn zooveel schoons kan opdel
ven. Toch moeilijk, vooral omdat het ook tegenover BEETS wel 
blijkt dat luide en algemeene lof zelden diep doordringt, zelfs 
nllerlei vooroordeelen laat bestaan, ja kweekt. Ik ben overtuigd 
dat er trekken in BEE'l'S zijn die vrij algemeen miskend worden, 
voor 't. minst voorbijgezien. Onder zijn wijze zelfbeheersching, z~in 

afkeer van vertoon en reclame scholen vele zijner beste eigen
schappen weg. Hij drong zich niet op en liet zich niet. naar voren 
sehniven, sprak uit hetgeen hij zelf te zeggen had, maar weigerde 
woordvoerder te zijn voor anderen: dit alles is hem voor en na 
vaak zeer kwalijk genomen. ·Wel is hij gevierd en geprezen - maar 
ook het tegendeel. Men noemde hem groot - maar zette hem 
vaak op zijde. De taak van zijn biograaf is vooral: niet enkele 
onbeduidende bijzonderheden aallgaande hem aan het licht te bren
gen, maar uit zijn werken, zijn proza en zijn zoo gebrekkig bekende 
Gediefden, zijn ware gestalte te doen verrijzen. De brieven en onge
drukte bescheiden, mij zoo bereid willig ter beschikking gesteld, 
brengen het verwacht en welkom bewijs dat BEE'l'S ook in ZUlt 
vertrouwelijken omgang dezelfde man is geweest dien wij uit zijn 
openbaar leven kennen; nieuwe trekken voegen zij aan zijn beeld 
nauwelijks toe. 

Het kader eener biografie vanBEETS is eenvoudig. De ronwbrief 
waarin zijn weduwe en kinderen zijn overlijden bekend maakten, 
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spreekt van zijn "rijk gezegend leven". Dat het leven hem reeds 
vroeg een zegen is geweest, en niet, naar den geest veler kinderen 
onzer eeuw, een probleem: dat lag aan zijn inwendig bestaan meer 
dan aan zijn omstandigheden. 'l'och is hij ook uitwendig gezegend 
geweest. Wij hebben niet vele gebeurtenissen te verhalen: wel 
heeft hij verlie:r.en. geleden, zwaar en smartelijk, maar geen groote 
wisselingen van het lot gekend. Een gelukkige jeugd, een zeldzaam 
schitterende studententijd, de pastorie te Heemstede, toen Utrecht, 
eerst ruim 20 jaren als predikant, daarna 1875-1884 als pro
fessor, een achttienjarige grootendeels nog werkzame rust, bij na 
zonder gebreken des ouderdoms, een einde zijner waardig, de 
schoonste kroon op dat leven: - zoo is zijn levensloop geweest. 

Rustig in dat "goede, ruime, stille huis" in de Boothstrnat te 
Utrecht, een oud kauunnikenhuis van St. Ja.n, waar nu reeds een steen 
in den gevel verkondigt dat NICOLAAS BEETS er meer dan 48 jaren 
heeft gewoond. In die omlijst.ing zien wij de vele gestalten, die 
wij uit zijn gedichten, waarin eigenlijk geheel zijn leven is, 
kennen: de lieve bruid, zijne ALEIDF., zoo teer bezongen, ook als 
jonge vrouwen moeder, straks zoo bitter beweend bij haar vroeg
tijdig graf; - de trouwe gade die de plaats harer zuster innam, 
in het zoo zwaar beproefde huis weer vreugde bracht, en meer dan 
40 jaren voor haar man is geweest 

een hulp, een steun, een troost 
een leidsvrouw op mijn wegen, 
een moeder voor mijn kroost; -

het "groot, uiteengetreden , maar onverdeeld gezin" de 15 kin
deren, waarbij het 

viertal zonen die God mij gaf en nam 

en de twee dochters, beiden volwassen die hij in één jaar (1878) 
moest zien heengaan; - verder de vrienden die komen en die 
gaan, bij wier feestdisch en oP' wier graf zoo menig diep gevoelde 
zang klinkt. 

Zal ik nu hierbij voegen zijn vele werken, zijn reizen, zijn 
benoemingen, zijn eerbewijzen? Iets anders wordt van mij verwacht: 
dat ik zai doen zien wie BEETS is geweest, hoe hij het is geworden, 
wie hij blijft voor zijn volk. 

1814-1003. Wie uit deze jaarcijfers mooht opmaken dat BEETS 

het leven del' 1ge eeuw heeft medegeleefd in al zijn woelige onge-
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durigheid en verwarrende beweging, zou zich schromelijk vergissen. 
Van de groote stroomÏIlgen dier eeuw heeft slechts ééne in zijn 
jeugd hem aangegrepen: de romantische; en ook deze heeft noch 
diep noch blijvend invloed op hem gehad. Hij heeft nooit geheel, 
en steeds minder zijn eigen leven geput uit hetgeen de tijd aan
bracht, en ook wel weer weg zou voeren. Van de vragen des tijds 
gevoelde hij het dringende niet. "Ontzettende dingen gaan door 
"hoofden en harten en in boeken en bladen om": zoo zeide h\i 
met een glimlach in zijn oratie (1875). Hij zocht het niet in het 
drukke, ook niet in het breede; een dichter van het wijde is hij 
evenmin geweest; hij had voor zijn leven behoefte aan het vaste 
en wist steeds klaarder dat dit niet op de oppervlakte maar in de 
diepte te vinden is. Hij achtte dat er veel ijdel gerueht is in de 
wereld en kon geestig en wijs daar zijn woord over zeggell. 

Wat stil is bl{jve stil. 
In staat, in kerk, gezin, gestel, 
Laat rusten wat nog rusten wil; 
Van zelf ontwaakt het wel. 
Maar wat ge ontijdig wakker maakt 
Van 't geen 't misdoet, draagt [lij de schuld! 
En 't uur komt dat gij vragen zult, 
Hoe 't weêr in slaap geraakt. 

(Quieta non movel'e 1883). 

'roch was de houding van BE ETS tegenover al het nieuwe niet 
eenvoudig afwerend. Hij wist zeer goed dat niet alles bij het oude 
blijft. Maar 

Als de storm is opgestoken, 
Losgebroken 

't Schuimend zeenat kookt en bruist 

dan wist hij ook waar kracht en hulp te vinden. Zulke punt
diehtjes, waarvan vooral de bundels uit zijn ouderdom een groot 
aantal bevatten, geven een treffende uitdrukking aan wat deze 
dichter tot zijn volk te zeggen had. 

Wij zouden dus stellig mistasten indien wij BEETS in de eerste 
plaats als kind van zijn tijd wilden teekenen ; wel moeten wij 
hem als zoon van zijn land beschrijven. Voor ,Nederland: eigen
lijk nader voor "zoet Holland, lieflijk Holland" had hij een 
innig gevoel. Hij was intiem bekend met, en zijn leven lang ge
hecht aan de plaatsen zijner jeugd: Haarlem, Leiden, Heilo, 
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Heemstede; zij hadden hun stempel op hem gezet: wij kunnen 
de gestalte van BEE'I'S gallsch niet plaatsen in de omgeving van 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Ook vagabondeerde hij niet 
naar A merikaanschen trant door het leven, maar schoot wortel eens 
voor goed. Toen hij het versje maakte waarop ik zooeven zinspeelde 
(1872) was hij al bijna 20 jaren te Utrecht, toch dwaalde zijn geest 
nog dagelijks aan Hollands duinkant , met "menig aardig dorpje ~n 
menig nette stad". Bijna een halve eeuw heeft hij te Utrecht 
gewoond; daar had hij zijn werk, zijn tweede gezin, zoovele vrien
den; toeh is hij Hollander gebleven: door het Sticht heeft hij niet 
ged waald en zijn bosschen en lanen niet bezongen; wanneer hij, 
nog als grijsaard aan de natuur dacht dan was het aan die welke 
Illet de herinneringen van zijn jeugd was doorweven: het kinder
spel in den ouden Olm van Kraantje I~ek en de wandelingen op 
de N yen burg. 

Te Haarlem, de stad der bloemen, toen lJog het zedig deftige 
melllliste Haarlem heeft BE"~TS 13 Sept. 1814 het levenslicht gezien, 
een der 7 kinderen die zijn hrave ouders met God eu met eere 
groot brachten. Daar heeft hij uit de eerste hand de destijds be
roemde "leerwijze van Prinsen" genoten, den "braven Hendrik" 
van meester ANSI,IJN gelezen, en is iets later door den levenwek
kenden dr. P. EPKEl\fA ingeleid in de klassieke wereld. Daar heeft 
hij als jongen de sombere gestalte van deH grijzen BILDERDIJK langs 
de straten aangestaard met dat groot ontzag dat hij uitspreekt in 
het eerste gedicht dat van den 16-jarigen knaap gedrukt werd, op 
den dood van vrouwe Bn,DF.RDIJK, een ontzag dat hem geheel zijn 
leven den geestelijken omgang deed zoeken Illet den dichter dien 
hij als Neerlallds grootsten zoon uit den nieuweren tijd beschouwde. 
Daar doolde hij door de schoolle dreven en merkte alles op, tot 
het .M:aartsch viooltje dat we~chuilt bij het duin. Zoo werd zijn 
dichtgeest vroeg gewekt en gevoed, zoo wel door de natuur als 
door de poëzie van anderen. Hij had het voorrecht door een jongen 
Eugelschen vriend diens taal goed machtig te worden, en als jon
geling verslond hij de verzen en romans vau W. SC01'T, meest met 
zijn oudste zuster, de Serena zijner verten, de begaafde schrijfster 
van Onze Buurt, aan wie zijn hart met dankbare liefde hing. Ook 
BmoN begon op het jonge gemoed invloed te krijgen, en beiden, 
BYRON en SCOT'l' r.ong hij na. Want, zooals hij later· zeide, "bijna 
"niemand bef/int met oorspronkelijk te zijn. Het Eigene wordt ge
"meenlijk het laatst gevonden; de zelfstandigheid in de wrijving 
"met anderen. Want zichzelf te zijn zou veel gemakkelijker wezen, 
"indieu zichzelven te kennen niet zoo zeer moeilijk was". 
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BEETS was midden in de Byroniaansche periode toen hij 1833 
student te Leiden werd. Het was toen nog ecu rustigen tijd in 
het stadje dat zijn poorten op gezette uren sloot en welks geleer
den een betamelijke vrees hadden voor Duitsche denkers. De studie 
der theologie bracht geen schokken, geen trilling in 't gemoed; de 
eischen waren niet zwaar en de studenten hadden tijd om talent 
te hebben. Zoo studeerde BEE'l'S, naar behoorell zijn plicht en op 
zijn tijd zijn examens doende, gezien bij zijn professoren en den 
doctorstitel behalen de met den hoogsten lof. 

'k Heb naar kennis gedorst 
Zij verscheurde mijne borst 

deze aandoenlijke klacht van eeu jong lijder door DE G~:NES'fF.'f zoo 
schoon vertolkt, behoort tot een latere periode: BEF.TS had daar nog 
geen last van. Er was in die dagen in de studie der theologie 
nict.s dat een jeugdigen, dichterlijken geest kon boeien of een 
godsdienstig gemoed aan het twijfelen brengClI. Het aantrekkelijkst 
voorbeeld hadden de studenten in den beminnelijken VAN DER P AU! 

Illet zijn wereldwijsheid en menschenkennis. Spoedig werd BI'mTS 
VAN DER PHM'S gunsteling, na zijn verloving met dieus klein
dochter AU:IDE VAN FOREEST was hij bij VAN DER PAI.M in en uit. 
Hij heeft diens vriendschap dankbaar erkend in de levenssehets 
die hij over dezen grootvRQer heeft geschreven. 

Stond BEETS aan dehoogeschool goed aangeschreven, in den 
lande had hij een buitengewoon grooten naam. Hij was niet llIftRr 
een student die verzen maakte, lllaar een letterkundige die van 
hun;RzEEr" YN'rEMA, WI1'HUYS, v. D. Hoop brieven kreeg begin
nende met "Kunstbroeder" of "Muzenzoon", die met POTGIETlf.R, 

I-hYE, J. VAN LE;.lNEP, 'l'OI,LENS betrekkingen aanknoopte, zijn 
dichterlijke verhalen op kunstlievende mantschappijen te Amsterdam 
en elders voordroeg, in IJe Gids, toen pas opgcl'ieht, schreef, en 
beschouwd werd met die eigenaardige mengeling van eerbied en 
vooroordeel die men destijds koesterde voor het "jonge Holland". 

Hij zelf heeft dat nieuwe zijner kunst als romantisch aangednid; 
en ongetw~ifeld behoorden zijn dichterlijken verhalen, J08é, KU8er, 
GW!J de Vlamin!l, later Ada van Holland, evenals de Afa8/cerade, 
wel het beste der grootere gedichten uit zijn jeugd, tot de school 
vaR SCOT'l' eu BYRON. 

Het zou evenwel onjuist zijn die benaming 1·OJltalttieÁ' voor BEETS 

te gebruiken ter aanduiding van een geestesrichting; het is het 
lyrische verhaal waardoor hij VooT een poos, het zijn de lossere 
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versvormen en maten waardoor hij blijvend tot de romantici kan 
gel'ckend worden. Ik llloet erkennen dat ik dien HIlUlll nauwelijks 
op hem zou toegepust hebben, indien hij het zelf niet bij herhaling 
had gedaan. Zeker mag men de richting van z~in geest in zijn 
BYl'ouia811schen tijd niet zonder meer met romantiek vereenzelvigen. 
In zijn jeugd, reeds te Haarlem en in de eerste jaren te Leiden 
heeft hij verzen gemaakt waarin een ongezonde stemming heerscht, 
gemaakte somberheid, ziekelijk mijmeren, wat men veelal wereld
smart noemt. J08é en KutJer behooren tot deze periude. Hij zelf 
heeft evenwel dezen zwarte?! tijd nadrukkelijk afgekeurd (1839), 
en het heste bewijs van geneziug gegeven: de ziekte erkend en 
beschreven. 'l'rouwens oe kwaal was bij hem niet zoo heel erg 
geweest. Zelfs van BYRON had hij niet de sterkst sprekende stukken: 
d011 Juan, Cftilde Harold, Kain, j}lmlfred vertaald, maar de 
onsehuldiger: Gevallgene van Cftil/Oll, Mazeppa, Pari8ina, JoorÛ!cfte 
zaJlgelt. En, terwijl zijn Muze in het zwart ging, eu de jongeling 
misschien ook wat meer "mijmerde" dan goed voor hem was, zoo 
was toch in die jaren zelf gezonde levensvreugd hem in 't geheel 
niet vreemd. Hoe rou anders de Camera wo spoedig op den 
zwarten tijd ziju gevolgd? En als hij in zijn ouderdom op BYRON 

terugziet dan is het met een dankbaar gevoel. Had de Lord op 
zijll 36"n jaardag dat akelig mooie vers gemaakt: 

My days are in the yellQw leaf; 
The flowers and fruits of love are gone; 
'l'he worm, the canker and the grief 
Are mine alone. 

de 70-jarige BJijETS zingt de wijs na op gansch anderen toon: 

Mijn dagen zijn in 't gele blad; 
De tijd van groei en bloei is om, 
Nog spaart mij God, wat ik verbad: 
"Een wintersche ouderdom". . 
Het heilig vuur, in mijn gemoed 
Niet uitgedoofd door wel of wee, 
Verwarmt mij nog, deelt van zijn gloed, 
Mag 't zijn, aan andren meê. 

Doch wij zijn nu nog aan zijn jeugd. Ik mag van den student 
geen afscheid nemen zonder van zijn vrienden de voornaamste te 
noemen, die ook levenslang zijn vrienden zijn gebleven. Vooreerst 



- 9 -

CXXIII 

H ASEBROEK , die iets ouder was en dus Leiden vroeger verliet, 
maar voor Heilo, waar de vrienden elkander in de pastorie Ollt
moetten met HASEBIWEK'S begaafde zuster EI,ISE, met de Alkmaarsche 
juffrouw TOUSSAINT wiel' talent zich begon te toollell, met v. LENNEP 
en vele anderen, om nog te zwijgen van de familie op de Nyen
burg, waar teedere banden BEETS heentrokken. Met HASEBROEK, 
zijn Jonathan, heeft BEETS het feest van 60jarige vriendschap mogen 
vieren, zonder dat ooit iets van eeu nevel of wolk tusschell hen 
geweest was. De derde in hun verbond was BEuNARn GI';WIN, 
met wiell HEETS no~ eenige jaren te samen te Utrecht predikant 
zou wezen. LAURENs REINHARn BEYNEN -- wie ziet niet de sym
pathieke gestalte van den Haagschen rector voor zich? - was te 
Leiden BEÉTS' contubernaal. Onder de vrienden komt ook een 
eerste plaats toe aan ABRAHU! SCHOLL VAN EGMOND, den Nijmeeg
schen geneesheer, later BEETS' zwager, welbekend uit de opdrach. 
ten van de Camera en de naschriften, ook dat laatste, aandoenlijke, 
over zijn begrafenis te Ubbergen. 

De Camera. S01luez clairolls voor het onsterfelijke boek, nog 
door den student uitgegeven (1839) en van welks 22e druk de 
gt'ijsaard in zijn laatste maanden de proeven bezorgde. Niemand 
verwacht van mij in dit oogenhlik een litteraire kritiek der Camera, 
W3.c'lrVall ik mij in de uitvoerige biografie natuurlijk niet mocht 

. ontslaan. Dat. Hildebrand in onze taal "nieuwe, te lang voorbij
geziene , te achteloos verzuimde aderen" had ontdekt (PO'l'GJETElt), 
erkent ieder. Het boek is een datum in de geschiedenis van den 
Nederlandschen st.ijl. De eenst.emmigheid houdt evenwel op bij het 
beoordeel ell van den inhoud en het gehalte van den humor. Onze 
letterkundigen die 't meest de wachtwoorden uitgeven, zijn niet 
gelukkig geweest toen zij in 't begin aan de Camem slechts een 
kortstondigen opgang voorspelden en later, tot heden, er allerlei 
op vonden af te dingen. De jOlige Hildebrand zou met boosaardigen 
zin zijn modellen belachelijk gemaakt en zich zelf de fraaie rol 
toebedeeld hebben. Doch het meerendeel del' lezers lieten en laten 
zich door deze verkeerde gidsen hun plezier niet vergallen. Hoe 
scherp ook in de Camera der menschen doen en laten waargenomen 
en geteekend zij: de blik is sympathiek en de geest genoegelijk. 
Wij vinden ten slotte het avondje met den aangekleeden boterham 
bij de Stastok's en de verguldpartij bij de de Grooten gezellige 
bijeenkomsten. Het is ook opmerkelijk dat al deze lieden, die toch 
waarlijk niet diep zijn opgevat noch eeuwige typen del' mensch
heid vertegenwoordigen, die integendeel Hollandsche provineialen 
zijn van tusschen 1830-1~40, ons oude bekende schijnen. Men 
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l,oU in dit opzicht hij alle verschil Hildebl'and kunnen vergelijken 
met fRITZ REUTER. De gestalten bij zulke schrijvers leven, niet in 
de eerste plaats omdat de trekken nauwkeurig zijn gecopieerd, 
maar omdat zij gezien zijn met een fijn, sc)lerp maRl' ook liefäerijk 
oog, en de schrijver terwijl hij ze teekende behagen in hen had. 

De Camera is onder ons populair geworden, ook als schoolboek. 
Om het hoek te genieten z~in evenwel enkele eigenschappen van 
geest noodig waarvan het niet zeker is dat alle. . . . leerlingen ze 
bezitten: zekere kalmte van geest, argeloosheid van zin, kortom 
iets kinderlijks in het gemoed zijn bij dit "spel" vereischt. Laat 
ons van geluk spreken dat, mede dank zij der Camera, zulke eigen
schappen niet tot de al te groote' uitzonderingen behooren. Zoolang 
de Hollandsche taal leeft zal men blijven genieten van het zuivere 
gevoel en van den zuiveren stijl Vflll dit hoek. Wij ~ijn eigenlijk 
geen geletterd volk, ook in onze beschaafde kringen bespeurt men 
er weinig van dat onze dichters en schrijvers er leven. Van proza
werken is de Camera de ééne groote uitzondering; men ei teert er 
uit en begrijpt elkander wanneer men op bekende figuren er uit 
zinspeelt. Pieter Stastok , en .Jan Adam Kegge, en de oude lui 
W itse de ouders van Gerrit, eu "hoe warm het was en hoe vèr" : 
wij zijn er mede opgegroeid en kuikken elkander toe als wij ze hOOl'en 
noemen. Evenzoo zouden wij wenschen dat vele dichtregels VIHl 

REll.TS in 't geheugen bleven; maar dat voorrecht heeft hij rnoetell 
afstaan aan DE GÉNESTET, die het niet minder, maar toch stellig 
niet meer dan hij verdient. 

'l'ot zijn einde heeft de schrijver alle zorg aan de correctie der 
opvolgende drnkken zijner Camera gewijd, en met hehagen op dit 
werk van zijn jeugd teruggezien. Dat hij het evenwel aangenaam 
vond soms te ondervinden dat zoo menigeen BEE'l'S om Hildebmnd 
vergat, moet ik beslist ontkenllen. Had hij dan met zijn 2öe jaar 
l'eecls 't beste van 't leven achter zich gehad? 

Mijn luim is in mijn Camera 
Mijn hart in mijn gedichten. 

Was zijn luim alles waard, en zijn hart zooveel mindeJ.;? Had de 
Leekedichter gelijk gehad te zeggen dat BEETS wat beters had 
kunnen doen dan het volk te stichten? Hij had met emst in ver
scheidene bundels Z\ln letterkundig oordeel uitgesproken. Was dit 
alles niet rijper en dieper dan het spel zijner jeugd? Zoo zal hij 
onder al den lof wel eens gezucht hehben; altijd weer de Camera -
en niets dan de Camera! 
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Dat evenwel ook in deu ernst des levens die oude ader niet 
was verstikt, dat 7.on melligeen erkennen indien men de andere 
werken en verzen vall HEETS, ook zijn Stichtelijke Uren, minder 
oppervlakkig las. En dat bleek ook tegenover dien jongen Belgi
schen advokaat BERGMAN , 'rony, wiens kostel~ike geschiedenis van 
Rrnest Stae8, onder alle dergelijke boeken 't naast aan de Camera 
verwant, door Hildehrand lIlet innig behagen werd genoten en 
geprezen. 

Zelden had zeker ten onzent eeu jong man eer hij in 't werk
zame leven optrad reeds zooveel roem vergaard en zoo groote ver
wachtingen gewekt als BEETS toen hij 4 Oct. 1840 te. Heemstede 
als predikant werd bevestigd door zijn vriend HAsEBRoEK. De 14 
jaren in de dorpspastorie z~jn rijk geweest aan allerlei werkzaam
heden, ook r\jk aan zegeningen, zoo wel ervaren als verspreid. lil 
dien t~id heeft evenwel zijn leven een geheel andere richtiug 
genomen dan men had verwacht. Het duurde niet lang of de jonge 
dichter, de Hildehrand der Camera was een der meest in 't oog 
vallende vertegenwoordigers der kerkelijke orthodoxie, als zoodanig 
aan de eene zijde even hoog verheven als van de andere schamper 
gesmaad. 

Wij moeten opmerken dat BEF:TS zelf nooit heeft toegegeven dat 
zijn ontwikkeling in dit tijdperk van zijn leven een omkeer zou 
zijn geweest. H,j had een vrome opvoeding gehad, zijn verzen 
van 1838 ademden een godvruchtigen geest. De vereerder van 
BILDERDIJK was waarlijk geen liberaal van onder of nieuwer stem
pel. De jonge predikant, die in 1839 vOQr goed met zijn zwarten 
tijd had afgerekend, behoefde verder niet met zijn verleden te 
breken. Hij heeft het ook niet gedaan. Zijn geloof werd levender 
en beslister. Het uitte zich aanvankelijk iu vormen die bij een man 
van smàak kunnen bevreemden. Maar de weg waarop hij zich be
vond leidde na niet vele jaren (1848) tot de uitgave der. Stichte
lijke Uren d. w. z. van stukken die naar vorm eu inhoud modellen 
zijn van christelijke litteratuur, en waarin de goddel,ike waarheid 
als eene bij uitstek menschelijke in het licht treedt~ 

In die jaren knoopte BEETS vele betrekkingen aan met den 
Amsterdamschen kring van het Réveil waaruit een aantal gezinnen 
hun zomerverblijf in de buurt van Haarlem hadden. Zoo werden 
het kerkje en de pastorie van Heemstede een brandpunt dier be
weging. Vooral met de familie DE MAREZ OYENS is de vriendschap 
hartelijk en bestendig geweest. Ook met W. DE Cum.oo heeft 
BEETS een zomer doorleefd, en met DA COSTA ontspon zich een 
vertrouwelijke omgang en een drukke briefwisseling, waarin aau-
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vankelijk de eenheid van geloof, later meer het verschil van geestes
aanleg en bedoelen aan den dag komen. Onder de betrekkelijk 
schaarsche gedichten dier jaren is er geen dat hooger stijgt dan 
het lied op DA COSTA'S zilveren bruiloft, waarin iets van den geest 
des profetisch en zangers over BEETS WilS gekomen: van dat 

hart, aan niemands zorgen vreemd, 
Dat een verterend aandeel neemt 
In al wat onze tijden baren; 
Dat wat er kiemt en wat er "ToeIt 
Snel en nadrukkelijk gevoelt, 
En, diep bewogen met de scharen, 
Wat land en volk beweegt en raakt 
Meelijdig tot het zijne maakt; 
Een geest te groot om zich te sparen, 
Om zich 't onttrekken aan den vloed, 
Die op hem aanstormt met zijn baren. 

Zulke verzen klinken als wapenkreeten uit den geestelijken strijd 
dier dagen. Groot was de spanning der gemoederen. Sedert 1845 
kwamen geregeld "christelijke vrienden" te Amsterdam samen om 
te beraadslagen wat gedaan kon worden. Daar was BEETS een der 
sprekendste figuren en daar kwam hij ook in aanraking met geest· 
verwanten uit 't geheele land. Zoo met HEJ.DRING, wiens arbeid 
der reddende liefde in hem van den aanvang een hartelij k en 
ijverig medewerker vond. 

Vraagt men naar de blijvende vruchten van het Réveil: wij 
wijzen in de eerste plaats op die Heldring-gestichten tot opbeuring 
van boetvaardigen en opvoeding van verwaarloosden te Zetten: 
noodzakelijke en schoone uiting dier christelijke liefde die het ver
lorene zoekt. Maar wij denken ook aan BEETS' Stichtelijke Urell, 

waarvan zoo terecht gezegd is dat zij het Réveil hebben "genatio
naliseerd". Het Réveil: van Engelsch methodistische herkomst, 
over Genève vooral door CÉSAR MALAN herwaarts gekomen, be
hield bij de Amsterdamsche patriciërs en de Haagsche aristokratie 
die er door waren gewekt iets van zijn uitheemsch karakter. 
Wie de zoo sympathieke schildering leest door A. PIERSON in 
zijn Oudere TijdlJenooten gegeven, krijgt den juisten indmk dat 
in die kringen het geestelijk leven wel warm was maar groot 
gevaar liep van oppervlakkigheid. Het werd gevoed op gezegende 
avondjes met reizende Fransche of Zwitsersche predikanten. Aan 
degelijke bijbelkennis haperde het evenzeer als aan nuchtere en 
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indringende menschenkennis. Wel grepen DA COSTA'S bijbellezingen 
dieper, maar zijn vernuft verlokte hem niet zelden tot al te zon
derling spel. 

110en gaf BEETS zijn Stichtelijke Uren, vrucht van veel studie en 
ervaring, wel door Duitsche wetenschap en vooral door de lezing 
van V INET gevoed, maar toch echt Hollandsch in denken en gevoe
len. Nu wij terugzien op een beweging, waarvan na een halve 
eeu w zoo weinig overgebleven schijnt, zeggen wij: zij heeft de 

. Stichtelijke Uren aan Nederland geschonken. 
Uit het Réveil is evenwel nog een derde stroom ontsprongen, 

die hare bedding steeds breeder en dieper heeft gemtk'tkt. Ik bedoel 
de politieke beweging, waartegenover BEETS van den aanvang een 
afwerende houding heeft aangenomen. GROEN· VAN PRINSTERER, 
schoon naar eigen verklaring "een staatsman niet, een evangelie
belijder", heeft zijn leven en zijn groote talenten gewijd aan het 
vormen eener christelijke partij in den Staat en het ijveren voor 
juridisch kerkherstel. BEE'I'S heeft reeds te Heemstede getoond dien 
weg niet uit te willen; hij heeft in 1 S 5 7 met zijn gansche hart -
schoon niet in uiterlijke daden - tk'tn de z~ide van VAN DER 
BRUGGIU]N tegenover GROEN gestaan; h\i heeft, naar gegeven aan
leiding, in 1 S 70 nadrukkel\ik en kras GRm,N'S streven veroordeeld, 
en in de puntdichten van zijn ouderdom zijn "partijman wezen wil 
ik niet" b\lzonder gericht tegen dit streven der christelijke vrienden. 

Tegen 't eind van zijn verblijf te Heemstede was voor de richting 
door HEE'l'S voorgestaan het Ol'gMn Ernst en Vrede opgericht, waar
van de leiding evenwel door omstandigheden wier uiteenzetting ons 
te ver zou voeren, weldra geheel in handen van CHANTEPIE DE I,A 
SAUSSAYE overging, die, eenige jaren jonger dan BEETS, door geest
veJ'wantschap en samenwerken in trouwe vriendschap met hem 
verhonden was. 

In 1854 verhuisde BEETS ntk'tr Utrecht, nadat hij aan den her
haalden en sterken aandrang om als hoogleeraar aan 't Seminarie 
te Stellenbosch naar de Kaapkolonie te gaan, weerstand had ge
boden. Over den velen kerkelijken arbeid door BEETS tot 1875 
als predikant te Utrecht verricht kan ik hier zwijgen. Aan 
de voortbrengselen zijner Muze in die jaren mag ik evenwel niet 
zoo maar voorbijgaan. In de Korenbloemen verhief zich zijn poëzie, 
naar zijn eigen oordeel, hooger dan te voren. gaf echter een 
zuiverder uitdrukking aan 't geen in hem leefde. Ook van den 
vorm toonde hij zich steeds meer meester; zijn vriend BRILL, die 
in die jaren een verhandeling gaf over verschillende dichtmaten 
kon met hoogen lof spreken over de verscheidenheid en natuurlijk-
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heid in de jongste verzen van REETS. Voortaan zal deze niet op
houden de snaren te tokkelen "door alle tijden heen": wat zijn 
hart beweegt, wat in zijn gezin en vriendenkring voorvalt, wat 
voor 't Vorstenhuis en 't Vaderland van belang is: het vindt. zijn 
ware, warme uitdrukking in BEE'rs' verten. rfoen zijn vriend STAR 

X UMAN in 1898, in het historisch gedenkboek door het Nieuws 
van den nag uitgegeven bij gelegenheid der inhuldiging van U we 
Majesteit, het openingsstuk schreef over Nederland en Oranje, kwa
men daarbij tal van versregels van BEETS hem voor den geest en 
in de pen. STAR N liMAN behoorde tot die enkelen die in de bun
dels van BER'I'S, Korenbloemen , Madelieven, later Najaar8bladen 
en Winterloof waarlijk te huis waren. Voor velen moet deze poëzie 
weer op nieuw geopenbaard worden. Ik twijfel er niet aan of de 
tijd zal komen, waarin men voor de zwakkere zijden zijner dich
terlijke nalatenschap niet langer het. vele schoone zal voorbijzien, 
en de zuivere taal en het echte gevoel in de poëzie van zijn man
llelUken leeftijd en vooral in die van zijn ouderdom naar waarde 
zal weten te schatten. 

Van 1875 tot 1884 is BRli:TS hoogleeraar te Utrecht geweest. 
Men heeft het soms doen voorkomen alsof deze benoeming moeilijk 
te rechtvaardigen ware. BEE1'S was stellig geen kerkhistoricus en niet 
tehuis in de stelsels der moraalphiJosofen. Hij begreep dat hij 
dien achterstand niet moest trachten in te halen, en met 61 jaren 
niet benoemd was om wat hij nog worden kon maar om wat h\j 
was. rfoen hij zich dan ook de benoeming die hij niet had gewenscht, 
liet welgevallen, was het in 't gevoel dat hij op de studeerende 
jongelingsschap vormende kracht zou oefenen. De hoogleeraar is 
toch niet alleen vertegenwoordiger van een vak, maar leidsman en 
opvoeder der vad.erlandsche jeugd. Het is een voorrecht wanneer 
men daarvoor een man van zoo rijpen geest kan werven als BE":TS. 

Dat hadden zij begrepen die zijn benoeming bewerkten, en in dien 
zin aanvaardde hij met moed en lust zijn nieuwe taak. 

Aan z~jn professoraat danken de enkele studenten-geslachten ge
durende de 9 jaren van zijn ambtelijk werk veel, en dankt onze 
letterkunde twee meesterstukken: de redevoering waarmede hij op
trad, over Karakter, karalder8cnaar8cnte, karaktervorming, en die 
welke hij als rector magnificns hield over Groote~tllannen; beide 
vol van rijpe wijsheid en van denkbeelden even verrassend als· 
eenvoudig, even treffend als heilzaam. BEETS stond op dien reeds 
gevorderden leeftijd op het toppunt zijner welsprekendheid. Dat 
bleek ook uit de twee schitterende improvisaties dool' hem te 
Edinburgh in vloeiend Engelsch gehouden: de eerste in 1871 bij 
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't eeuwfeest van WALTER ScoT'r; de andere in 1884 toen de 
hoogeschool haar "trecentenary" vierde, waarbij aan BEETS de 
honoraire graad. van D. D. werd verleend. 

Niet alleen op den kansel en in academische gehoorzalen toonde 
hij zich groot spreker, ook zijn talrijke voorlezingen, waarvan een 
aantal in zijn Verpoozingell eu Ver8cheidenhede1l te vinden zijn, 
bereidden zijn hoorders een hoog genot. vVij ouderen, die hem 
b. v. die heerlijke reizangen van VONDEl, hebben hooren zeggen, 
zullen dat niet vergeten. Ongetwijfeld. was de vereeniging van 
eigenschappen die bij zulke voordrachten uitkwam zeldzaam. BEETS 
wist de denkbeelden, de taal, de muziek van een vers te vatten 
eH terug te geven. Het vaderlandsche lied moet door het oor 
worden opgevangen en zoo den smaak vormen. Het moet bestu
deerd, verstaan worden, en aan dat begrijpen geeft de voordracht 
de hoogste uitdrukking. 

Wend u - zoo riep hij zIJn volk toe: 

Wend u tot uw Hoofts en Vondels, 
Meesters van 't rechtschapell lied, 
'rot de Bilderdijksche bondels, 
Maar tot hun verachters niet. 

BEETS heeft zelf van zijn jeugd af iu gezette studie dezen 
raad, dit voorschrift opgevolgd. 

En. daardoor gingen voor hem al vroeg, in 1859, als weten
schappelijk beoefenaar onzer letterkunde, de deuren dezer Kon. 
Akademie open. 

'l'oen hij 9 Nov. 1868 in deze vergadering de nagedachtenis 
eerde van JACOB Y AN LI<;NN ~:P, stelde hU de vraag, die op 
dit oogenblik aangaande hem zelf op de lippen zweeft van meer 
dan één der hier aanwezigen: "was Mr. JACOB VAN LENNEP een 
"geleerde? en in welken zin was hij het?" Het antwoord op deze 
vraag luidt voor N ICOLAAS BE~;TS waarlijk niet minder bevredigend 
dan hij het gaf voor den bezorger der groote VondeluitgaaI. Ja: 
BI<~F.TS was een geleerde, een taal- en letterkundige van }lOogen 
rang. Van zijn verdiensten als zoodanig mag ik hier allerminst 
zwijgen, al moet ik de uitvoerige toelichting er van achterwege 
houden. Reeds in zijn jeugd ging onze taal hem ter harte: "eene 
"taal van eene groote natuurlijkheid, en in het oog vallende juist
"heid; eene zeer schilderende, de ziel wèl afspiegelende taal"; 
(1840) die llij in een schoone ode op een der Congressen (1854) 
heeft verheerlijkt. 'rot bet groote Nederlandsche woordenboek stond 

Jaarboek 1901. I 
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hij van den aanvang in de levendigste en veelzijdig:3te betrekkingen. 
Hij wist door zijn invloed en vele relatiën de belangen dezer 
ondel'lleming te bepleitell en te bevorderen. H~i was met den 
heli) zeel' bevrienden M. HE VRIES in gestadige briefwisseling eu 
gaf advies over woorden en zegswijzen. Hij nam zelf een aantal 
schrijvers, vooral uit de 18e eeuw, ROTGANS, de VAN !-:lAU,EN's, 
POOT voor zijn rekening, en las ze door om den oogst zijner lec
tuur in de voorraadschuur te Leiden af te leverCl1. "Beets opper
man": zoo schreef hij eens schertsend, toen hij weer eenige 
steentjes aanbmcht, met des te meer genoegen daar een zijner zonen 
d,·. A. BEE'rs tot de bouwmeesters van dit taalmonument behoort. 
'Yas het niet BEF.'I'S die den beslissenden stoot had gegeven tot 
de uitvoering van het lang beraamde plan? "Exoriare aliquis": 
zoo had hij op het congres te Amsterdam 17 Sept. 1850 uitge
roepen; en op dat woord had lh VRn~s zich tot de taak aangegord. 

RF.];;TS bezat een fijne en uitgebreide kennis onzer taal, b~izoll

der in dien tak van studie dien men semantiek noemt: de kracht 
eIJ het gebruik del' woorden. Valsche muntstukkell hield hij gaartle 
aan: veelal in den behagelijken vorm van gesprekken met Quernlus 
of in pUIltdichtjes. Des te meer heeft het voor en na bevreemd 
dat een zoo scherp kriticus zelf nogal eens uitdrukkingen gebruikt 
die niet door den bengel kunnen. Doch eer men BEETS om taal
zonden veroordeelt mag men wel heel zeker zijn van zijn zaak: 
taalkenners van gezag, gel~ik ons medelid prof. VERDAM, hebben 
er mij op gewezen dat uitdrukkingen zoo verdacht als: "daar
stellen" "omzonst" , "het wondert mij" bij de beste schrijvers uit 
den klassieken tijd onzer taal te vinden zijn. Als BEE'rs ze dus 
gebruikt zijn het geen germanismen maar oud Hollandsch bezit 
dat hij weer in omloop brengt. 

Vooral heeft BUTS van de geschiedenis onzer letterkunde studie 
gemaakt. Ware - ja ware - hem intijds een in dit, zijn eigen 
vak, een leerstoel gegund: wij zouden zeker van die studie 
talrijker vruchten hebben geplukt dan nu in de bWldels zijner 
Verscheidenheden. Hij kende VONDEL en Bn.DERDI.JK gelijk weinigen, 
en sprak met minachting over hen die over deze onze grootste 
dichters een hoog woord hebben zonder ze gelezen te hebben, wie 
weet: zonder in staat te zijn ze te lezen. Van het zoo aantrekke
lijke, en daardoor zoo gevaarlijke genre der letterkundige schetsen 
en studies bevatten zijn prozabundels modellen: laat mij alleen 
maar noemen de opstellen over Poo'r, over TOI.LENS, over de 
paradijsgeschiedenis en de Nederlmulache dichters. Een volledige en 
nauwkeurige kennis der dichters zelf; een oog voor de schoon-
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heden hunner poëzie; ook - 't geen veel zegt - voor die welke 
buiten zijn eigen bereik als dichter liggen; een zacht oordeel dat 
gaal'lle het goede opmerkt, lllaar toch de evenredigheden in 't oog 
houdt en niet vervalt tot ophef maken over het middelmatige: zie
daar de eigenschappen die Blmn;' litterarisehen arbeid sieren. Hij 
was èn als prediker èn als letterkundige bij Vn,I<;T ter schoole ge
weest, uit wiens treffende en licht verspreidende werken hij voor 
en na vaak aanhaalt. 

Aan enkele Nederlandsche poëten heeft BI<~E'rS IIOg gansch bij
zondere zorg besteed. Van de verzen van STARHiG VAN DEN VVILDEN
BORCH "den zin- en zaakrijkste" onzer dichters, - van die van 
den smaakvollen Rotterdammer BOGAERS, 'l'OLLENS' meerdere in 
alles behalve in populariteit - heeft h~i volledige uitgaven bezorgd 
met uitvoerige inleidingen over den dichter en z~in werken. Voorn I 
die van S'rARJNG vereischte vrij wat moeite. Maar geen zijner ge
schriften heeft BElm;, "meel' tijds eJl vlijts, meer llasporens en 
hoofdbrekens gekost" dan de volledige uitgaaf der gedichtelI van 
ANNA RQ};~lJms VISSCHElt (2 d. ] 88l), waartoe hij in staat was 
doordat Mr. W. J. ROYAAIWS YAN DER HAM de Hss. van ANNA'S 
tot nog toe grootendeels onbekende poëzie te zijner beschikking 
stelde. BEETS gaf een model uitgaaf: zoo wel door de nauwkeurig
heid der uitvoering als door het toelichten aller, ook der kleiuste 
bijzonderheden op deze verzen betrekking hebbende, eu door de 
karakteristiek der buitengewone vrouw, te voren in de geschiedenis 
onzer letteren weinig meer dan bij name bekend. 

BF.E'rS' 70e jaardag is een nationale feestdag geweest: "de gunst 
des Konings schoot een straal van vorstlijk welgevallen" en uit alle 
deelen des lands en rangen des volks kwam men OUl hem te 
danken en te eeren, die al die hulde ontving met het gevoel: 
"den hoogen God zij eer en lof"! 

Nog 18 jaren heeft hij in werk7.ame rust mogen leven: drie 
maal een bundel poëzie, stukken van Nieuwe Verscheidenheden ge
geven, en nog eens in zijn gl'ijsheid een deel als de Stichtelijke 
Uren om te getuigen van zijn liefde voor "den man van smarten, 
den Heer der heerlijkheid". Pijn en lijden zijn hem gespaard, 
alleen beeft een verzwakking van het gezicht, na een operatie wel 
beter geworden maar uiet genezen, hem in de laatste jaren het 
werk bemoeilijkt. Zijn levensavond werd verhelderd door de trouwe 
zorg zijner gade en de hulp zijner dochter, die voor hem de pen 
voerde ell hem voorlas en met wie hij 't geen van zijn papieren 
was bewaard tot een keurig persoonlijk archief heeft geordend. De 
"wintersche ouderdom" is hem tot het einde gespaard: zijn hoofd 

1* 
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hleef helder en zijn hart warm. Het blijkt uit zijn Vel"len waar hij 
uitspreekt wat hem vervult bij het graf van zoo menig vriend, 
vervult bij de overdenking van zijn einde en ook bij het zien op 
wat in de wereld omgaat: in den strijd van het hroedervolk in 
ZlLid-Afrika heeft. hij warm deel genomen. "Ben hart voor lIiets of 
niemand koud" zoo had hij een zijner vrienden geteekend. Het 
geldt ook van hem zelf. Allerminst koud voor al wat in het Vader
land en in het geliefde Oranjehuis voorviel. Hoeveel ging er in zijn 
hart om bij die sombere uitvaart op het Loo, waar hij onder de 
eersten uan H. M. KoninginEMllA woorden \'un vertroosting mo(~ht 
toespreken. En met hoe teedere liefde heeft h\i de jeugel VIlII U we 
Majesteit gadegeslagen, U menig lied toegezongen, ook in de dagen 
del' Inhuldiging die de gr~jsaard zelf niet kOll b\iwonen. 

Yan dit warme hart in den ouderdom geven zijn laatste dicht· 
bundels hlijk.Ervarinf/88JJ1·eulr:ell zijn het die z~in gl'ijsheid biedt: 
ja, maar niet van een ervaring die een droevige levens" ijsheid 
tot vrucht had waarbij de ziel mat en het gemoed leeg was ge
worden; integendeel bU toeneming van een ervaring \'an inwendige 
kracht en blijdschap. Deze hehben hem op zijn sterf bed niet hege
ven. Reeds vroeg had hij aan den dood gedacht; ik doel daarhij 
niet op den gemaakten weemoed van zijn "zwarten tijd", maar op 
den ernst waarmede zijn christelijk geloof hem geleerd h~d z\ln 
dagen te tellen. Lezers zijner Sticldel~j1ce Uren vinden in het deel 
van 1858 enkele bladzijden over het in den Heere 8tervell die 
treffend op z~in eigen uiteinde van toepassing zijn. Alle woorden 
van z\in sterf hed ademden volkomen kalmte, eenvoud, zekerheid, 
liefde. 

Geen bloemen bij zijn uitvaart. Alleen de krans door H. M. de 
Koningin-Moeder gezonden was in de sterfkamer, en de palmtak 
van U we Majesteit sierde de lijkkist. B~i zij 11 groeve waren, naar zijn 
eigen wensch, de toespraken weinig en sober. Maar de liefde van 
zijn volk vergeet hem niet. In menigen kriug, ook in deze Akademie, 
blijft zijn nagedachtenis in eere en menig hart blijft hem zegenen: 
den warmen vaderlander, den ootmoedigen christen. 

Ik heh gezegd. 

Na afloop dezer rede dankt de Voorzitter den Spreker en wordt 
H. M. door de Commissie van Ontvangst uitgeleid. 


