
Ricl< Honings De Nederlandse Victor Hugo

Nicolaas Beets gehutdigd in 1884

EEN NEDERLANDsE LITERAIRE BEROEMDHEID

Het was echter vooral zijn op de grens van studen-

tentijd en predi l<antschap gepubticeer de Ca m era

Obscura lfalO), verschenen onder het pseudoniem

HiLdebrand, waarmee hij de harten van de Nederlan-

ders veroverde. Het werl< bleef de hete negentiende

eeuw populair. Toen De Nederlandsche Spectatorzijn

Lezers in 'J,892 vroeg naar hun meest geliefde werk,

eindigde de Camera met stip op de eerste plaats.

Vele verhalen , zoals De familie Stastok, Een oude

kennis en Een onaangenaam mensch in de HaarLem-

merhout w aren toen a L ca noniel< geworden. Beets

was ool< een vermaarde dominee-dichter, maar het

was zijn Camera waarom hij tetkens weer geprezen

en gederd werd.

Vanwege dat ene boel< had Beets zijn leven lang de sta-

tus van een bekende Nederlander. Vanaf het moment

dat hij aLs student naam maal<te tot aan het einde van

zijn leven - hij stierf in 1903 op BB-jarige teeftijd -
was hij een publieke figuur. Het meest uitbundig werd

dat zichtbaar op 13 september 1884, toen Beets zijn

zeventigste verjaardag vierde. Het gaat niet te ver om

te stellen dat de schepper van de Camera Obscuratoen

gehutdigd werd als de Nederlandse Victor Hugo.

Een bijzondere dag
De befaamde Franse romancier vierde op 26 februari

1BB1 in Parijs zijn 79e verjaardag. Men stond erbij

stit dat hij nu zijn tachiigste

levensjaar inging. Die dag vieLen

Hugo taI van eerbewijzen ten

deet. Zo werd er een defiL6 voor

hem georganiseerd - een van de

grootste in de literatuurgeschie-

denis. ln de Avenue d'Eylau, waar

Hugo woonde, was een triomf-

boog opgericht. Op 27 februari

vond er een optocht plaats, de

langste en indrul<wel<l<endste die

Parijs sinds NapoLeon had gezien.

Naar verluidt liepen er meer dan

een hatf miljoen mensen langs

zijn huis in de Avenue d'Eytau

om Hugo hulde te brengen.

Onder hen bevonden zich vele

hoogwaardigheidsbel<teders

en afgevaardigden ult tat van

landen, maar ook muzil<anten en

a[[e Parijse schooll<inderen. ln de

stoet werd onder meer een reus-

achtige taart meegedragen met

tafereLen uit Hugo's oeuvre.

Dat Nicolaas Beets (7874-79o3) een beroemde duteur wos, zolwel niemand ontkennen. Samen met
Bilderdijk en Multatuli geldt hij als een vdn de meest prominente auteurs von de negentiende eeuw. Terwijl
de eerste twee echter tijdens hun leven allerlei conflicten uitvochten en veel tegenwerking ondervonden,

wos Beets vanaf het begin een publiekslieveling. Toen hij in de jaren dertig van de negentiende eeuw
als Leids student met Byron dweepte, diens werken vertaalde en zelf oolt dichtstukken in diens geest

publiceerde, wist hii doarmee nationaol de oanddcht op zich te vestigen. ln zijn dagboek noteerde hij in
7835: "lk ben tegenwoordig te Leiden in de mode en gewild als een poor oranje handschoenen."
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Nicoaads Beets in

zijn studeeruertrek,

door A. Schipperus, uit:

Eigen Haard {1884)
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Tien wel<en [ater werd het deelvan de Avenue d'Eylau

waar de auteur woonde, omgedoopt tot Avenue Victor

Hugo.

Driednhalf jaar Later, in 1884, was N jcolaas Beets aan

de beurt. Zoats men in Franl<rijk Hugo als een nationale

hetd hutdigde, zo werd Beets geprezen als symbool van

het Nedertandse voU<skaral<ter. ln hem zag men typisch

HoLlandse deugden weerspiege[d, zoals godsvrucht,

btijmoedigheid, gematigdheid, to[erantie, vaderlands-

tiefde, Oranjegezindheid en huiseLijl<heid. Het georga-

niseerde Beets-feest moet worden gezien in het Licht

van het Nederlandse nationalisme. De viering van zijn

verjaardag was, zoals P.H. Ritter opmerl<te, dan ook "de

viering der nationate zelfherkenning".

At dagen voordat Beets zijn verjaardag zou vieren, werd

er in de nationa[e pers over geschreven. Er verschenen

ool< verschiLl'ende tijdschriftafleveringen die aan de

jubitaris waren gewijd. Zo nam het geillustreerde perio-

diel< Eigen Haard een biografische schets van Beets op,

en drul<te men drie afbeetdingen van Beets af: een por-

tret aLs vierentwintigjarige en 66n ats veertigjarige, en

een tel<ening door A. Schipperus van de auteur in zijn

studeerkamer (afb.1). Eigen Haard-abonnees l<onden

voor twintig cent in het bezit l<omen van een afdrul<

van de tekening. De Leeswijzer, die zich de bevorde-

ring van het 'letterl<undig verl<eer'ten doel stetde,

pub[iceerde eveneens een themanummer en zelfs de

l(athotiel<e lllustratie bracht een Beets-nummer uit, met

bijdragen over hem als mens, schrijver en 'famiLiedich-

ter'. Dat geeft aan dat men de protestantse auteur ool<

in l<athotiel<e l<ringen waardeerde.

Eindetijk bral< de dag aan waarop Beets zijn verjaardag

vierde: L3 september 1884. Een fraai beeld van de

gebeurtenissen krijgen we danl<zij de herinneringen

die Beets'jongste dochter Ada in Latere jaren aan het

papier toevertrouwde. ln 1884 was ze dertien jaar oud.

Volgens haar was eil<e dertiende september een feest-

dag. Dan werd huize Beets overspoeld met geschenken,

btoemen en poststul<ken. Etl< jaar weer l<wam er een

stoet bezoel<ers [angs. Dat alles vieI echter voLl.edig

in het niet vergelel<en bij de viering van zijn zeven-

tigste verjaardag. AtLe Utrechtse schoten hadden hun

l<inderen vrij gegeven. ln veeL straten hadden bewoners

de vlag uitgestol<en. Tot Ada's verbazing wapperde

de driel<leur zelfs op de tram. Van a[[e l(anten ontving

Beets ge[ul<wensen, geschenl<en en bLoemstul<l<en. Het

waren er zo veel dat er a[ spoedig geen vazen meer

beschilcbaar waren, zodat de boel<etten volgens haar

den en van onbel<enden en van mannen en vrouwen,

uit binnen- en buitentand. ln het Beets-archief in Leiden

zijn vele brieven bewaard gebteven. Hoeveel het er zijn

geweest, is moeilijk te zeggen, maar zel<er is dat Beets

in de weken na het feest zijn handen vol had aan het

beantwoorden ervan. Daartoe tiet hij een circutaire drul<-

ken, zodat hlj niet iedereen persoonlijl< hoefde te be-

danl<en. Bovendien plaatste hij een bericht in de krant,

waarin hij verl<[aarde dat hij op die 13e september wel

een 'duizendtat' brieven had gel<regen. Dat aantal was in

de dagen daarna nog met enl<ele honderden vermeer-

derd. Veet van die brieven worden gekenmerl(t door de

eerbiedige toon van de afzender. 5ommige bevatten

bovendien tofdichten, zoals dat van Conrad Theodor van

Deventer, vanuit lndi6. Dat was bedoeld aLs bLijl< van

verering voor de dichter die hij hoogschatte. In het Land

van het fe[[e zonLicht en het palmgeruis vormden Beets'

typisch Nederlandse verhal.en een troost:

Doch nooit zaI van my scheiden,

waar il( ook ademhaat,

Myn tiefde voor uw werl(en,

Myn eerbied voor uw taat.

Zy zulten in het Oosten

My steunen, sterl(en, troosten,

Uw verzen en uw proza,

My dierbaar altemaa[.
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De door FrunsStraclG

veruaardigde mdrmeren

buste die Beets in 1884

werd aangeboden

CoLlectie CentrooL

Museum, Utrecht

in rijen op de grond

[angs de muren

lagen. Die dag was

het een grote drul<te

in huize Beets.

Op zijn zeventigste

verjaardag werd

Beets ook overladen

met post. Daarin

teek hij eveneens op

Hugo, die in 1881

meer dan tweedui-

zend feticitatiebrie-

ven en -teLegrammen

ontving. Beets'doch-

ter Ada herinnerde

zich dat er grote

hoeveetheden met

touw bijeengebon-

den brieven werden

bezorgd. Die waren

afl<omstig van bel<en-
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Feest voor Beets
Diezelfde ochtend werd Beets verwacht in de grote zaal

van societeit TivoLi in Utrecht, waar hem een offici6[e

pLechtigheid wachtte. Het doeI was om de dichter "op

zijn aanstaanden jaardag Imet] een monumentaaL aan-

denken ats hutdebLijk te vereeren". OveraLwas getd in-

gezameld, ool< in Nedertands-lndi6. Een subcommissie

had Landgenoten opgeroepen een bijdrage te Leveren,

om zo de verering van NederLanders uit de overzeese

gebieden kenbaar te malcen. Het aantaI reacties was

overwe[digend.

verleend. Van de Belgische staat l<reeg hij de Leopolds-

orde. Ook ontving hij taLvan andere hutdebtijl<en, zoals

het ereLidmaatschap van enkeLe verenigingen. Vervol-

gens werden aan Beets door verschiLLende personen

en gezetschappen bLoemen en l<ransen aangeboden.

Een hoogtepunt vormde de overhandiging van het

voor hem samengestelde aLbum amicorum: een fraaie

houten kist overhandigd, met daarin op karton gepLakte

aLbumblaadjes (afb. 3). Vierhonderd auteurs leverden

daarin een tel(st om de jarige te vereren ats symbool

van Nederland en als schepper van de onvergetelijl<e

Comera Obscura.

Beets' a[bum amicorum vormt een staall<aart van

de Nederlandse cuLtuur van de tweede helft van de

negentiende eeuw. Het bevat bijdragen van personen

uit alle delen van het Land. Niet alleen de schrijver werd

erin geprezen, ook de man die symbool stond voor wat

Nederland wiLde zijn. Zo schreef professor T.M.C. Asser:

"Wie Beets niet eert en niet tief heeft, is geen goed

Nederlander." Het werk bevat teksten van coltega's uit

de wetenschap en van predil<anten uit het hele [and.

Verder waren er bijdragen van personen uit de toenma-

lige cu ltu rele wereLd: l<u nste naa rs, tel<enaa rs, schi Lders,

componisten, schrijvers en dichters. Het l<oningshuis

liet zich evenmin onbetuigd. l(oning WiLlem lll en l<onin-

gin Emma stuurden eil< een gesigneerde foto. Maar ool<

onbel<enden leverden een bijdrage.

';
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Hutde dan Hildebrond.

Eerste blod von het

album amicorum dot

Nicolaas Eeets op

15 september 7884

aangeboden lffeeg
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Het was die dag een drul(te van jewelste bij Tivoli.

Rijtuigen reden af en aan. ln de zaat me[dden zich

honderden gasten. Omstreeks l<wart over etf betrad de

jubiLaris de ruimte, begeLeid door de commissaris van

de l<oning. ln de met bloemen versierde zaaLwachtten

hem taI van toespral<en en lofzangen. De Leidse hoog-

leraar Matthias de Vries ging in op Beets' verdiensten,

ats dichter, redenaar, predikant, hoogleraar, vader en

natuurlijk afs de auteur van de 'onsterfelijl<e' Camera

Obscura. De Vries merl<te treffend op dat een voll< dat

zijn grote mannen eert, in feite zichzelf eert. Onderdeel

van de ceremonie was de onthutting van de buste die

voor deze gelegenheid was vervaardigd (afb. 2). Op het

voetstul< was de tel<st gebeitetd: Nederland aan Nico-

laas Beets. De jubiLaris was zichtbaar ontroerd.

Tot stot was het woord aan de jubilaris zelf. Staande

naast de marmeren buste van zichzelf spral< hij: Soli

Deo 1Loria (Atteen aan Cod de eer'). Hiermee gebruikte

Beets de bescheidenheidstopos. Zijn verdiensten

stelden niet zoveelvool merl<te hij op: "Cij vereert mij

te veel, maar il< kan het niet hetpen. Het is voor uwe

verantwoordetijkheid." In het begin van zijn literaire

loopbaan had hij zich opgesteld als zelfverzekerde

Byroniaan, nu presenteerde hij zich als een beschei-

den, godvruchtige, tolerante, vaderlandsLievende en

Oranjegezinde dominee-dichter. Dat was het beeld dat

hij in zijn latere werk, en ool< tijdens de viering, wiLde

uitdragen. Vervolgens bedankte hij iedereen, jong en

oud, die hem vandaag gederd had. Speciale danl< ging

uit naar de l<oning, aan wie hij veeLte danken had.

Namens de regering werd Beets daarna het com-

mandeursl<ruis in de orde van de Nedertandse Leeuw

Daarmee was het ochtendprogramma afge[open. Rond

hatf drie werd hii weer in Tivoli verwacht voor een
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concert, waar op muziel( gezette gedichten van Beets

ten gehore werden gebracht. 's Avonds was er een

feestmaal, waaraan honderd genodigden aanzaten

(afb. 4). De bijeenl<omst werd opgevroLijkt met tafetre-

des. Tot slot nam de jubiLaris zetf het woord en spral<:

"lk ben geen wereLdburger, maar toch ben ik cosmo-

poliet, omdat il< den mensch, de menschen Liefheb."

Die uitspraak werd in de pers tell<ens weer herhaaLd.

Rond half tien kwam er een einde aan het diner en

ging Beets huiswaarts.

Bes[uit
In de dagen hierna schreven aLLe l<ranten, zoweI de

landeLijke als de [okaLe, over het feest. OveraL was

Beets voorpaginanieuws, van FriesLand tot in Brabant

en van Croningen tot in Zuid-Holland. Veel perio-

diel<en pubticeerden Lofdlchten op de jubiLaris. De

redactie van het Utrechtsch DogbLadwerd zozeer over-

spoeLd door inzendingen dat zij een bericht pLaatste.

Ondanks de goede bedoelingen l<on men de verzen

"van gelijl<e strel<king en ongeveer geLijl<en inhoud"

heLaas niet a[[emaaL pub[iceren.

In de weken hierna werd Beets ook op andere manie-

ren geeerd. Zo kreeg hij een eigen sigarenmerk. Zetfs

werd er nu een barl<schip naar hem vernoemd. Maar

66n huLdebLijl< kreeg Beets ni6t. HoeweI er stemmen

opgingen om de Utrechtse Boothstraat om te dopen

tot Beetsstraat, haaLde het voorsteL het niet. Deson-

danks was de viering van Beets'verjaardag bijzonder:

het was de grootste huLdiging die een Levende dichter

in de negentiende eeuw in Nederland ten deel is

In deze zelfde periode begon de Beweging van

Tachtig zich te manifesteren. De eerste jaargang van

het nieuwe tijdschrift De Nieuwe Cids zou in 1885

verschijnen. Beets moest het daarin aLs auteur meteen

ontgelden en ook in de Grassprietjes (rBB5) van

CorneLis Paradijs (=Frederik van Eeden) kreeg Beets

ervan Langs. ln de literatuurgeschiedenis overheerst

nog aLtijd het beeLd dat de Tachtigers een revolu-

tie teweegbrachten in de Nederlandse letteren. De

uitbundige huLdiging van Beets Laat zien hoe veLen

bewondering voeLden voor de beroemde vorst der

dominee-dichters. Dat zegt veeL over de dominante

Literalre smaal< van deze periode. Het Beets-feest [aat,
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ln de woorden van Peter van ZonneveLd, zien "hoe

zwal< de glans van het nieuwe en hoe sterl< de kracht

van het oude nog was".

Rick Honings (7984) is universitair docent Nederlandse let-

terkunde aan de Universiteit Leiden. Met Peter van Zonneveld

schreel hij een biografie van Willem Bilderdijk, De gefnuikte

arend (zot3). Onlangs verscheen van zijn hand De dichter als

idoot: Literaire roem in de negentiende eeuw (zot6).

Cont.ct; Ia.m.honings@hum.leidenunivnt.
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Lij st met h a n dtelrc n i n g e n

von de deelnemers aan

het dinerter erevan Beets'

verjaardag,7884

CoLlectie Ceiltr0aL

MusewL Utrecht
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