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Nicolaas Beets tweehonderd jaar 
 geleden geboren      Marc de Bruijn

In Heemstede hebben we een Nicolaas Beetsplein, een Nicolaas Beetslaan en een Nicolaas Beets-

school. Dat is vast niet voor niets. Tweehonderd jaar geleden, op 13 september 1814, werd deze 

beroemde schrijver geboren. Wat betekende hij voor Nederland? En voor Heemstede? En wat is er 

nog over van Beets?

Nicolaas Beets (Haarlem, 13 septem-
ber 1814 – Utrecht, 13 maart 1903) 

was een Nederlandse auteur, dichter, 
predikant en hoogleraar. Zijn vader 
was apotheker in Haarlem. Van 1833 tot 
1839 studeerde Beets theologie in Lei-
den. Tijdens zijn studententijd maakte 
hij kennis met de Engelse romantische 
dichter Byron en schreef in diens stijl 
romantische dichtstukken. Met een 
aantal studenten, waarvan de bekendste 
Johannes Kneppelhout (‘Klikspaan’ uit 
de Camera obscura) was, vormde Beets 
in Leiden een letterkundige club. Onder 
het pseudoniem Hildebrand schreef hij 
de Camera obscura, zijn bekendste werk, 
eigenlijk het enige werk dat we nu nog 
van hem kennen. Het is niet duidelijk, 
hoe Beets aan zijn pseudoniem Hil-
debrand kwam. Eén verklaring is, dat 
vlak bij zijn ouderlijk huis in Haarlem 
indertijd een slager met die naam was 
gevestigd.

Camera obscura
Beets begon aan de Camera obscura in 
1837. De eerste druk verscheen in 1839, 
de tweede in 1840. Beide toen hij nog 
student was, vóór zijn Heemsteedse tijd, 
in een bescheiden oplage en met een 
omvang van een kwart van het latere 
boek. Pas in 1851 en 1854, nog maar net in 
Heemstede, verzorgde Beets de volgende 
twee drukken, meer dan dubbel zo dik 
als de eerste versies. De stukken die er 
toen bij kwamen had hij geschreven 

in zijn studententijd. Daarna werd de 
Camera obscura mateloos populair en 
beleefde herdruk na herdruk.

Predikant en hoogleraar 
In 1840 werd Beets beroepen tot predi-
kant van de Nederlandse Hervormde 
Kerk in Heemstede. Sturende hand 

 Portret van 
Nicolaas Beets 
in Heemstede. 
Door het raam 
is de Hervormde 
Kerk te zien. Ets 
van Dirk Jurriaan 
Sluyter naar een 
tekening van A.J. 
Ehnle.
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hierachter was Marten Adriaan Beels 
(1790-1859), ambachtsheer van Heemste-
de, die graag wilde dat Beets naar ‘zijn’ 
kerk in Heemstede kwam en daarom 
gebruik maakte van zijn collatierecht, 
het recht om een dominee voor te dragen 
voor benoeming. De kerkeraad en de 
hervormde gemeente vonden het maar 
niets. Een drammende ambachtsheer 
en een predikant die in zijn boek brave 
en geachte Haarlemmers op de hak 
had genomen en waarvan werd gezegd 
dat hij sindsdien ziekelijk vroom was 
geworden. Dat laatste viel wel mee. Beets 
– en met hem vele anderen – was in die 
tijd namelijk geraakt door de Engelse 
predikant John Angell James (1785-1859) 
die een warm, intensief geloof, gericht op 
bekering van anderen, combineerde met 
een praktische levenshouding, waarbij 
het gezinsleven centraal stond.

Een maand voordat hij zijn intrek in 
Heemstede nam was Beets getrouwd met 
Alida (Beets noemde haar Aleide) van 

Foreest, een zus van een studievriend. 
Aleide schonk hem negen kinderen en 
overleed in 1856 in het kraambed. Twee 
jaar daarvoor was Beets predikant in 
Utrecht geworden. In 1859 trouwde Beets 
met de jongere zus van Aleide, Jacoba 
Elisabeth. Uit dit huwelijk werden nog 
eens zes kinderen geboren. Van 1874 tot 
1884 was Beets hoogleraar in de kerk-
geschiedenis aan de Universiteit van 
Utrecht. Hij overleed in 1903 en werd 
begraven op Soestbergen, een begraaf-
plaats, net als die van Heemstede, 
ontworpen door Jan David Zocher jr. 
(1791-1870). Volgens de laatste wil van 
Beets staat er op zijn grafsteen niet zijn 
naam maar enkel: ‘God is mijn licht’.

Wonen en werken in 
 Heemstede
Nicolaas Beets woonde en werkte veer-
tien jaar (1840-1854) in Heemstede. Hij 
stond bekend om zijn goede preken. Uit 

De eerste versie van de Camera obscura uit 
1839 bevatte al klassiek geworden verha-
len als ‘Een onaangenaam mensch in den 
Haarlemmerhout’ en ‘De familie Stastok’. 
In dit laatste verhaal beschrijft Hildebrand 
zijn logeerpartij bij een oom en tante die 
de vleesgeworden burgermensen zijn uit 
het begin 19e eeuw. Zo krijgen we een 
beeld van burgerlijke samenleving in het 
Nederland van die tijd. ‘Camera obscura’ is 
Latijn voor ‘donkere kamer’, een verduis-
terde ruimte waarin in een van de wan-
den een klein gaatje is aangebracht. Het 
licht wat door dat gaatje heen valt werpt 
een afbeelding van de buitenwereld op de 
tegenoverliggende muur. Het beeld staat 
daarbij op zijn kop. Met spiegels kun je het 
weer omdraaien. Voordat de lichtgevoelige 
plaat werd ontdekt, was de camera obscura 
een kermisattractie, waarmee je ongezien 
de wereld kon bekijken. Met zijn Camera 
obscura gaf Hildebrand een beeld van Neder-
land rond 1840. Een humoristisch, scherp beeld, waarbij de wereld ineens op zijn 
kop staat: rijke, geachte burgers komen nogal banaal over terwijl arme mensen (als 
Keesje het Diakenhuismannetje), die in die tijd geen enkele status hadden, ineens 
veel meer beschaving dan de rijken blijken te hebben.

 Facsimile-herdruk van de editie 
van 1884 van de Camera obscura.
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de wijde omtrek, tot aan Amsterdam 
toe, kwamen mensen naar Heemstede 
om Beets op de kansel te horen. Som-
mige namen hiervoor zelfs de net in 
gebruik genomen trein naar Haarlem, 
om dan met een open rijtuig verder naar 
Heemstede te reizen. In 1843 verscheen 
de prekenbundel De Kruiswoorden, in 
1845 Twaalf preken. Van 1848 tot en met 
1851 publiceerde hij in maandelijkse 
afleveringen zijn Stichtelijke Uren, in 
Heemstede gehouden preken. Ze wer-

den landelijk gelezen en hadden grote 
invloed.

In 1842 begon Beets met een zondags-
school voor kinderen ‘ter lering en 
verklaring van den Bijbel en ter oefening 
in het kerkgezang, voor de kinderen van 
7 tot 14 jaren’. Vijftig kinderen kwamen 
bij elkaar in een schoollokaal. De kosten 
werden betaald uit vrijwillige bijdragen, 
door Beets bijeen gesprokkeld. Later was 
er ook een wekelijkse lidmatencatechisa-
tie in de pastorie. 

Daarnaast waren er de huisbezoeken 
die Beets aflegde. Bij de rijke hervormde 

families op de buitenplaatsen, zoals de 
families Van Lennep op Huis te Manpad 
en Woestduin, de familie Crommelin en 
Beels, maar ongetwijfeld ook bij minder 
bedeelden. Toen in de zomer van 1849 in 
Heemstede de cholera heerste, organi-
seerde Beets wekelijkse bidstonden, elke 
maandagavond om 7 uur. In Heemstede 
stierven dat jaar twaalf inwoners, onder 
wie een moeder en kind van de her-
vormde gemeente. Het aantal slachtof-
fers onder de polderwerkers, die toen 

werkten aan het droogmalen van de 
Haarlemmermeer, was veel groter. Ook 
deze zieken werden door Beets bezocht. 
In 1853 sloeg de cholera weer toe, toen 
met acht doden in het dorp. In zijn alge-
meenheid waren dit slechte tijden, met 
grote armoede en honger, die nog eens 
werd versterkt door de aardappelziekte 
van 1845.

In 1849 leek het even dat Beets 
Heemstede ging verlaten, maar hij 
bedankte voor een functie in Middel-
burg. De dank van de Heemstedenaren 
was groot en als uiting werden ‘een 

 Van 1840 tot 
1854 was Nicolaas 
Beets dominee in 
de Oude Kerk. 

Toen in de zomer van 1849 in Heemstede de cholera heerste, 
 organiseerde Beets wekelijkse bidstonden
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zilveren Nachtmaalsschotel, twee zilve-
ren Nachtmaalsborden en twee zilveren 
offerschalen, gezamenljk ten gewigte 
van ruim 296 Nederlandsche looden 
(Grote keur)’ aangeboden aan de kerk 
van Heemstede. Een lood is tien gram, 
dus bij elkaar bijna drie kilo zilver. Op 
de schotel werd de bijbeltekst ‘Alleenlijk, 
wandelt waardiglijk het evangelie van 
Christus’ (Filippenzen 1:27) aangebracht 
en de tekst ‘Dankbare herinnering 
aan de 19de augustus 1849 toen Dr N. 
Beets voor het beroep naar Middelburg 
bedankt te hebben, zich met deze tekst 
opnieuw aan de gemeente van Heemste-
de verbond’.

Dat Beets populair was, blijkt ook 
uit de opbrengst van de kerkcollectes 
uit die tijd. Deze zijn flink hoger dan 
onder voorgangers van Beets. De bui-
tenplaatsbewoners (die enkel ’s zomers 
in Heemstede woonden) gingen bij 
dominee Beets weer ter kerke en ook het 
aantal dorpsbewoners in de kerk was 
flink toegenomen. Naar verluidt hing 
op zijn huisdeur een bordje ‘N. Beets, 
herder’. Of dat werkelijk zo is geweest, 
is niet duidelijk. Het geeft wel uitdruk-
king aan wat Beets wilde zijn en was 

in Heemstede: herder, pastor, in woord 
en in daad. Anders dan in de Camera 
obscura, waarin hij geamuseerd mensen 
observeert, wilde Beets zorgzaam en 
zorgend met ze omgaan. Toen hij in 1854 
vertrok naar Utrecht, was er dan ook 
grote droefheid in Heemstede. 

Dichter
Nadat hij eerst weinig tijd had voor 
letterkunde, schreef Beets vanaf 1848 
tot aan zijn dood gedichten. In die tijd 
waren gedichten vooral berijmde levens-
wijsheden, stichtelijke woorden, die 
door hun rijmvorm makkelijk konden 
worden onthouden. Beets schreef er 
kilometers van, over vaderland, gezins-
leven en religie. Vooral de laatste twee 
waren voor hem van het allergrootste 
belang. Hij was in die tijd niet de enige 
dominee die veel dichtte. Typerend voor 
de 19de-eeuwse literatuur is het feno-
meen van de dominee-dichter. Over 
deze dichters wordt in de literatuur 
meestal hetzelfde gezegd: hun werk zou 
gortdroog en oersaai zijn. Pas vanaf de 
Beweging van Tachtig zou er ‘goede poë-
zie’ geschreven zijn. Tachtiger Frederik 
van Eeden maakte de beroemde Beets 
al belachelijk in de bundel Grassprietjes 
uit 1885, waarin hij zich voordeed als 
collega dominee-dichter en Beets paro-
dieerde: ‘Maar van allen toch de baas / 
is de groote Nicolaas; / Wat heeft hij 
niet saâmgedicht! / Hoeveel harten niet 
gesticht / Goethe met Homerus samen / 
kunnen nooit zijn roem beschamen / 
Want hij heeft wat hun ontbrak: / echte 
vroomheid ... door zijn vak.’ Ook latere 
generaties waren kritisch over Beets. Zo 
schreef Prof. K. Heeroma (die zelf dicht-
te onder het pseudoniem Muus Jacobse) 
over Nicolaas Beets: ‘Hoe is het moge-
lijk dat iemand op zijn zesentwintigste 
jaar een geniaal boek schrijft en daarna 
zestig jaar lang zich zonder protest een 
leven van gekroonde onbenulligheid 
kan laten welgevallen?’ Inmiddels wordt 
er wat genuanceerder gekeken naar de 
19de eeuw, alhoewel er nog niet echt een 
herwaardering voor de dichter Nicolaas 
Beets is. 

 De preekstoel 
in de Oude Kerk. 
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‘Een mens lijdt dikwijls  
’t meest’
Als bekendste gedicht van Beets wordt 
vaak genoemd ‘Een mens lijdt dikwijls 
‘t meest / door ‘t lijden dat hij vreest, / 
doch dat nooit op zal dagen./ Zoo heeft 
hij meer te dragen/ dan God te dragen 
geeft. / Het leed dat drukt is niet zo 
zwaar/ als vrees voor allerlei gevaar. / 
Doch komt het eens in huis, / dan helpt 
God altijd weer / en geeft Hij kracht naar 
kruis.’ Dit gedicht blijkt echter helemaal 
niet van Beets te zijn en het is onbekend 
van wie wel.

Indrukwekkend is het gedicht ‘De 
moerbeitoppen ruischten’ dat Beets 
op hoge leeftijd schreef en dat werd 
gepubliceerd in zijn laatste dichtbundel 
Dennenaalden uit 1903. Het geeft een 
beeld van het diepe geloof van de dichter 
en dominee: ‘God ging voorbij / neen, 
niet voorbij, Hij toefde / Hij wist wat ik 
behoefde / En sprak tot mij / Sprak tot 

mij in den stillen / den stillen nacht. / 
Gedachten, die mij kwelden / vervolgden 
en ontstelden / verdreef hij zacht. / Hij 
liet zijn vrede dalen / op ziel en zin.  / ‘k 
Voelde in zijn vaderarmen / mij koestren 
en beschermen / en sluimerde in. / Den 
morgen, die mij wekte / begroette ik blij. 
/ Ik had zoo zacht geslapen / en Gij, mijn 
Schild en Wapen, / waart nog nabij.’

Voor wie zin heeft, is er op www.
gedichten.nl en op www.dbnl.nl (de 
Digitale Bibliotheek voor de Nederland-
se Letteren) een groot aantal gedichten 
van Beets te lezen en ook de Camera 
obscura. 

Kerk en grafmonumentje
De kerk waar Beets op de kansel stond 
om te preken, staat nog altijd op het 
Wilhelminaplein, destijds Kerkplein 
geheten. In de consistoriekamer hangt 
een portret van Beets met de kerk op 
de achtergrond. De voormalige pastorie 

 Tegeltableaus 
met dichtregels 
van Beets zijn te 
vinden op huizen 
aan het Wilhel-
minaplein, in de 
Bosboom Tous-
saintlaan en de 
Nicolaas Beets-
laan.

Heemstede in Beets’ gedichten 
Dankzij het digitale tijdperk kunnen we ook gemakkelijk de gedichten vinden, 
waarin Beets het over Heemstede heeft, bijvoorbeeld ‘Wanneer de kinderen groot 
zijn’ uit 1858: ‘Ons huwlijksreisje, liefste, was kort en gauw gestuit! / Wij reisden 
naar de pastorie van Heemsteê: daarmee uit! / Nog nooit zijn wij tezamen eens 
ver van huis gegaan / maar als de kindren groot zijn, dan vangt ons reizen aan.’ 
Aan het einde van het gedicht blijkt, dat dit reizen nooit zal komen en de moeder 
de kinderen nooit groot zal zien worden, omdat ze dan al overleden is. Dat was in 
de realiteit ook zo gebeurd: Beets’ echtgenote was twee jaar voordat hij dit gedicht 
schreef overleden. Het echtpaar was toen al naar Utrecht verhuisd.

Een ander Heemsteeds gedicht is ‘Het boertje van Heemstede’ dat begint met 
‘Daar kwam een boertje getogen / van Heemstee naar de Glip /Zijn hoedje stond 
in zijn oogen / en treurig hing zijn lip’, om dan vervolgens uit te komen op een 
huwelijksaanzoek van het boertje Jan Sijmen aan de mooie Neeltje.
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van de Nederlands-hervormde kerk aan 
de Achterweg 11, een rijksmonument, 
dateert van 1868. Hier heeft Beets nooit 
gewoond. Hij nam immers op 28 mei 
1854 afscheid van Heemstede om naar 
Utrecht te vertrekken, waar hij hoogle-
raar werd. Beets woonde en werkte in de 
oude pastorie, die ten westen van de kerk 
lag. Daar heeft hij mogelijk ‘De familie 
Kegge’, een ander lang verhaal in de 
Camera obscura, geschreven. Deze oude 
pastorie is in 1868, kort na het voltooien 
van de nieuwe, gesloopt.

In de grafstenentuin op de Algemene 
begraafplaats aan de Herfstlaan bevindt 
zich een stenen paaltje met daarin de 
letter H gekapt. Dit komt van het graf 
op locatie H-E, waar het vijfde kind van 
Nicolaas Beets en echtgenote Alida van 
Foreest lag begraven. Dit kind, naar zijn 
vader Nicolaas vernoemd, werd geboren 
in Heemstede op 23 augustus 1848 en 
overleed op 29 mei 1850.

Een eigen school voor de 
protestanten
Onder invloed van koning Willem II 
kreeg vanaf 1842 het openbare onderwijs 
een neutraler karakter. Dat was voor de 
Heemstedenaren eerst geen probleem. 
Er was de zondagschool van Nicolaas 
Beets die bedoeld was als aanvulling op 
de neutraler geworden schoolsfeer en 
de protestantse onderwijzer Abraham 
Harrebomée (1782-1859) was een conti-

nue factor. Deze gaf 54 jaar (!) les aan 
de openbare school op de Voorweg en 
werd daar in de laatste jaren bijgestaan 
door hulponderwijzer Pieter Vergers 
(1821-1901). Maar toen Harrebomée in 
1851 met pensioen ging, benoemde de 
gemeenteraad na een uitgebreide sol-
licitatieronde met zestien kandidaten de 
katholieke onderwijzer Binnewiertz en 
niet de protestantse Vergers. Gezien de 
verhoudingen in het dorp (tweederde 
was katholiek) wel logisch. Beets maakte 
zich echter zorgen of Binnewiertz voor 
de kinderen van protestantse ouders wel 
aanvaardbaar was. Rond 1850 emanci-
peerden de katholieken in Nederland 
sterk, waarbij ze zich extreem pausge-
zind toonden. Paus Pius IX herstelde in 
1853 de kerkprovincies in Nederland en 
er kwamen vijf bisdommen, waaronder 
dat van Haarlem. Voor veel hervorm-
den was dit een gruwel: hadden we ons 
hiervoor vrijgevochten van de Spanjaar-
den? Zou Nederland weer paaps worden? 
 Vergers vroeg aan de gemeenteraad van 
Heemstede toestemming om een bijzon-
dere school te stichten en kreeg deze. De 
hervormde gemeente stond er wel buiten, 
en er was geen directe band met de intus-
sen opgerichte vereniging ’Protestantse 
School te Heemstede’, waarvan Beets 
voorzitter was, maar de diaconie verleen-
de vele jaren lang een subsidie, tot aan 
250 gulden toe en in kerkdiensten werd 
voor de school gecollecteerd. De bouw-
kosten van de nieuwe school bedroegen 
2000 gulden en men begon in 1852 met 62 
leerlingen aan de Camplaan, nu nummer 
14a.

Later werd de protestantse school in 
Heemstede vernoemd naar Nicolaas 
Beets. Het is een van de oudste chris-
telijke basisscholen van Nederland. 
De school heeft een aantal verhuizin-
gen meegemaakt en zat tot 1901 op de 
Camplaan, daarna op de Voorweg /
Bosboom Toussaintlaan en sinds 1983 
op de Sportparklaan. In deze laatste 
school is in de muur de eerste steen van 
de ‘Protestantse school Camplaan/Nico-
laas Beetsschool’ gemetseld. Deze bevat 
de tekst ‘De eerste steen gelegd door 
Jacoba Elisabeth Beets oud 5,5 jaar den 18 

 Camplaan 14a, 
de eerste vestiging 
van de Nicolaas 
Beetsschool. 
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maart 1851’. Jacoba was een dochter van 
Nicolaas Beets. Vlak onder deze steen 
is de eerste steen van de school tussen 
Voorweg en Bosboom Toussaintlaan 
gemetseld (‘De eerste steen gelegd door 
Jonkvrouwe Isabella Frederika van 
Berkhout oud 7 jaar 2 augustus 1901’ (niet 
goed leesbaar)). Tenslotte is er een derde 
steen, in verband met de ingebruik-
name van de nieuwe school in 1983 en 
een vierde, vanwege 150 jaar protestants 
onderwijs.

Fontein en beeld Beets 
 opnieuw onthuld 
De Nicolaas Beetsschool is er nog, en 
ook het Hildebrandmonument. Het 
oorspronkelijke monument werd in 
1962 in de Haarlemmer Hout onthuld. 
Professor Jan Bronner maakte beelden 
van personages uit de Camera obscura: 
Pieter Stastok, Van der Hoogen, Rober-
tus Nurks, grootmoeder Kegge, Buikje, 

Keesje het Diakenhuismannetje, Teun 
de Jager en Suzette Noiret. Hun schep-
per Hildebrand keek verderop vanaf zijn 
hoge sokkel toe. Door vandalisme raakte 
het monument steeds verder in verval; 
de beelden werden uiteindelijk weg-
gehaald. Op 13 september 2014, de dag 
waarop Beets tweehonderd jaar geleden 
werd geboren, werd het Hildebrand-
monument in een ‘hufterproof-versie’ 
opnieuw onthuld. Hier vlakbij, in het 
Zuiderhoutpark, is ook de Hildebrand-
laan. Dit deel van Haarlem hoorde tot 
1927 bij Heemstede. Toen men begin 
20ste eeuw ging bouwen in het Zuider-
houtpark, werd er vanwege het verhaal 
‘Een onaangenaam mensch in den Haar-
lemmerhout’ een laan vernoemd naar de 
schrijver van de Camera obscura.

Een ensemble van 
 monumenten
Het monument in de Hout was een 
Hildebrandmonument, niet een monu-

 De voor malige 
school aan de Bos-
boom Toussaint-
laan. 

 Arend Benner (onderwijzer groep 5A 
van de Nicolaas Beetsschool), verkleed 
als Nicolaas Beets in de hal van de 
school voor vier gedenkstenen.
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ment voor dichter en dominee Nicolaas 
Beets. Dat monument bevindt zich in 
Heemstede en het is eigenlijk monumen-
ten, een verzameling bij elkaar horende 
Beetsmonumenten. Begin jaren twintig 
van de 20ste eeuw bouwde de woning-
vereniging Heemstede’s Belang een 
complex van 69 middenstandswoningen, 
waaronder één winkelwoonhuis, aan het 
Wilhelminaplein, de Nicolaas Beetslaan, 
Nicolaas Beetsplein en Bosboom-Tous-
saintlaan (Truitje Bosboom-Toussaint 
was tijdgenote van Beets en schrijfster 
van historische romans). In de gevels van 
deze woningen werden in totaal twaalf 
tegeltableaus geplaatst met dichtregels 
van Nicolaas Beets. Met wijze spreuken 
als ‘Veel leer ik steeds, dat ik niet wist / 
Nog meer waarin ‘k mij had vergist’ en 
‘Die altijd drinkt, kan nooit iets smaken /  
Die nimmer denkt, roert steeds zijn 
kaken’ sticht en leert deze dominee en 

dichter ons nog dagelijks, tweehonderd 
jaar na zijn geboortedag.

Dat jubileum is een mooie aanleiding 
om eens te lopen of te fietsen door deze 
buurt, een van de mooiste en gaafst 
bewaard gebleven complexen woningen 
van begin 20ste eeuw in Heemstede. Een 
zeer tastbaar eerbetoon aan dominee en 
dichter Nicolaas Beets, die een belang-
rijke periode in zijn leven doorbracht in 
Heemstede en het dorp een school naliet. 
Verder staat het natuurlijk eenieder vrij 
om weer eens de Camera obscura te 
lezen, Nicolaas Beets’ beroemdste – of 
moeten we zeggen enige? – boek.
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 Huizen in de 
Bosboom Tous-
saintlaan met een 
spreuk van  Beets 
op de gevel. 

 Er was veel 
belangstelling bij 
de onthulling van 
het vernieuwde 
Hildebrand-
monument op 14 
september 2014. 
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