Elte Martens Beima (1801-1873) zandgraf 54, vak E
Conservator Geologie en Mineralogie bij het Rijksmuseum voor Natuurlijke
Historie; schrijver en vertaler.
Personalia
Geboren: 9 januari 1801 te Oostermeer (Friesland)
Zoon van: Marten Eltes Beima en Jeltje Simons van der Woude
Ongehuwd
Overleden: 24 februari 1873 te Leiden
Begraven: 27 februari 1873 te Leiden
Samenvatting
Bakkerszoon Elte Martens(zoon) Beima groeit op in zijn geboorteplaats Oostermeer
(het huidige Eastermar) te Friesland, gemeente Tietjerksteradeel. Wanneer hij van
school komt, gaat hij bij zijn vader in de leer. In 1821 wordt Beima vermeld als
medewerker van de ‘Vriesche Almanak' waar hij de rubriek Sterrenkunde verzorgt.
Dit zal het begin blijken van vele jaren waarin hij zijn medewerking verleent aan
diverse almanakken.
Beima verhuist in 1824 naar
Leiden om daar te gaan studeren.
Als lid van de Leidsche Jagers en nog altijd student - neemt hij in
1831 deel aan de Tiendaagse
Veldtocht tegen België. Naast
diverse andere onderscheidingen
ontvangt Beima hiervoor een jaar
later een erekruis uit handen van
koning Willem I.
In 1833 richt Elte Beima het
studentengenootschap Frisia op
en is mogelijk rond die tijd aan
een studie geologie en mineralogie begonnen. Op 1 april 1838
wordt hij aangesteld als conservator in het Museum voor
Natuurlijke Historie. Achteraf zal
blijken dat dit een betrekking was
voor de rest van zijn leven.
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Zijn dissertatie, die in 1842 verschijnt, bewerkt en publiceert hijzelf naar een
Nederlandstalige uitgave met de lange titel 'Verhandeling over de Ring van Saturnus,
van zijne eerste ontdekking af tot op den tegenwoordigen tijd. Een leesboek voor alle
standen, met veertig afbeeldingen op vier steendrukplaten'
Naast het vele vertaalwerk, heeft Beima ook diverse eigen geschriften
gepubliceerd over zeer uiteenlopende onderwerpen en maakte hij diverse reizen
binnen Europa om grondmonsters en mineralen te verzamelen. In 1851/1852 maakt
hij samen met Hector Livius van Heemstra baron van Heemstra een educatieve reis
van zes maanden naar Palestina en Egypte.
Elte Martens Beima overlijdt op 72-jarige leeftijd op 24 februari 1873 in zijn huis
aan de Kloksteeg. Zijn uitgebreide bibliotheek wordt anderhalf jaar later geveild.
Volledige versie
Elte Beima wordt geboren in het Friese Oostermeer (thans Eastermar) als zoon van
een bakker. Volgens overlevering is hij een pientere leerling, die door ds. Hermannus
Bouman ook twee jaar wordt onderwezen in de Franse taal. Na zijn schooltijd gaat hij
als bakkersknecht aan de slag in de zaak van zijn vader.
Sterrenkunde heeft al van jongs af de belangstelling van Elte, hetgeen ertoe leidt
dat hij vanaf 1821 gaat meewerken aan de 'Vriesche Almanak met Roode Letters'.
Hij verzorgt daar de rubriek sterrenkunde. Beima zal tot aan zijn dood blijven
meewerken aan diverse almanakken.
Zijn bijdragen aan de almanak zorgen ervoor dat hij in heel Friesland bekend
wordt. Het ontgaat ook de gouverneur van de Koning in Friesland, jonkheer Aebinga
van Humalda niet. Financieel gesteund door Van Humalda, vertrekt Beima eind 1824
naar Leiden om daar wis- en natuurkunde te studeren.
Beima sluit zich aan bij De Leidsche Jagers en neemt met deze jagers in 1831
deel aan de Tiendaagse Veldtocht tegen België. Als dank ontvangt Beima van koning
Willem I in 1832 een erekruis, de Hasselt-herdenkingspenning.
In 1833, negen jaar na aanvang van zijn studie, richt Beima het studentengenootschap Frisia op. De redenen van zijn lange studietijd zijn niet duidelijk.
Mogelijk is hij naast zijn studie ook een studie geologie en mineralogie begonnen en
werd hij vanaf 1827 niet langer financieel gesteund door Humalda. Dat laatste
betekende dat hij zelf zijn studie moest bekostigen.
In 1837 wordt Frederik Kaiser, die ook begraven is op Groenesteeg, benoemd
tot Lector in de Sterrenkunde en directeur van de Leidse Sterrenwacht. Bij de
Sterrenkunde is er dan geen plaats meer voor Beima, maar deze krijgt het aanbod
om conservator te worden bij het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie, waar hij het
beheer zal krijgen over de geologisch-mineralogische afdeling. Beima aanvaardt de
betrekking en wordt op 1 april 1838 benoemd.
Uit een In Memoriam, in 1873 geschreven door Wopke Eekhof, boekhandelaar te
Leeuwarden, blijkt dat Beima er zijn levenstaak van maakte om de grote verzameling
delfstoffen van het museum te ordenen, beschrijven en te onderzoeken.

Waar Beima tot 1840 - het jaar
waarin hij waarschijnlijk afstudeert precies woont in Leiden, is niet bekend,
maar wanneer hij in dat jaar enkele
kamers in de Kloksteeg betrekt, komt hij
van een adres op het Rapenburg. Die
ruimte was in elk geval voldoende voor
het grote aantal boeken dat Beima
tijdens zijn leven vergaarde.
De dissertatie die Beima in 1842
schrijft, geeft hij de titel 'De Annulo
Saturni’. Hij bewerkt dit een jaar later zelf
tot
een
Nederlandstalige
uitgave:
'Verhandeling over den Ring van
Saturnus, van zijne eerste ontdekking af
tot op den tegenwoordigen tijd - een
leesboek voor alle standen, met veertig
afbeeldingen op vier steendrukplaten'.
Naast zijn andere werkzaamheden, maakt Beima verschillende reizen naar
Europese landen, waar hij grondmonsters en mineralen verzamelt.
In 1851 vertrekt Beima met Hector Livius baron van Heemstra, de zoon van Age
Tjepke Ruurd Sixma baron van Heemstra (1828-1909), die in het Friese
Veenklooster woont, voor een reis naar Palestina en Egypte. De ouders van Hector
Livius financieren deze educatieve reis. Beima krijgt van directeur Temminck, die
eveneens op Groenesteeg begraven is, verlof om de reis te maken. De reis ging via
Parijs, Genua, Venetië en Constantinopel naar Jerusalem en Egypte. Van deze reis november 1851 tot mei 1852 - is een verslag van Beima bewaard gebleven. Aan de
hand van dit verslag is in 2009 door E. Bosma een 4-delig Friestalig artikel
verschenen in BREEDút, de Dorpskrant van Eastermar.
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Naast het vele vertaalwerk van Beima, schrijft hij zelf onder meer de
'Natuurkundige beschrijving van den Aardbol' (uitgever Suringar, 1852).
Kennelijk heeft Beima ook belangstelling voor waterwerken. In 1860 verschijnt
een publicatie van 12 pagina's onder de titel `Haarlemmermeer’. Mogelijk is de
publicatie bestemd geweest voor een woordenboek (volgens de catalogus van
Tresoar, Fries Letterkundig en Historisch Centrum te Leeuwarden).
In 1857 verschijnt 'Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken' van de
hand van E.M. Beima, G.F. Brugman en D.H. van Hall (uitgever A.W. Sijthoff). Er
zullen later nog twee delen verschijnen.
Naast meer vertalingen, verschijnen er in de volgende jaren publicaties van
Beima met heel verschillende onderwerpen, waaronder cholera, waterbeheersing
en een verslag van een reis van Friesland naar Leiden.
Na een bezoek aan de markt in Bergum in 1868, brengt Beima een bezoek aan
de Friese Commissaris des Konings jhr. van Panhuis, een 'oude kameraad uit de
Tiendaagse Veldtocht'.
In hetzelfde jaar leidt een voorstel tot reorganisatie in het museum tot het plan
om het conservatorschap (van Beima) af te schaffen om zodoende geld vrij te maken
voor een gewoon hoogleraarschap. De curatoren verwerpen dit plan echter, zodat
Beima zijn baan als conservator tot zijn dood zal behouden.
Wanneer Elte Beima lid wordt van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen, is niet bekend. Zijn lidmaatschap blijkt uit een artikel in de Leydse
Courant van 23 mei 1873, waarin hij samen met enkele andere overledenen, wordt
herdacht als lid van deze organisatie.
Hoewel Beima zijn woonplaats Leiden nooit meer heeft verruild voor Friesland,
onderneemt hij vaak de reis naar zijn geboortegrond. Bij één daarvan ontmoet hij zijn
reisgezel en pupil Hector Livius van Heemstra. Zij reizen op kosten van Van
Heemstra gezamenlijk van Veenwouden naar Leeuwarden.
Beima schrijft daarover: 'Hector nam dadelijk
plaatsen voor de eerste klasse, ik mogt niets
betalen. Alzoo eene aangename reis naar
Leeuwarden, waar wij afscheid van elkander
namen'.
Op 24 februari 1873 overlijdt Elte Martens
Beima op 72-jarige leeftijd in zijn huis aan de
Kloksteeg te Leiden. Zijn dood wordt redactioneel vermeld in de Leidse dagbladen, maar
een echt In Memoriam ontbreekt kort na zijn
overlijden. Er verschijnen in de Leydse Courant
en het Leidsch Dagblad wel advertenties. Omdat
ze niet zijn ondertekend, is het niet duidelijk door
wie ze zijn geplaatst. In de Leeuwarder Courant
is een overlijdensadvertentie geplaatst door zijn
Bericht van overlijden van Beima in
familie. De begrafenis vindt plaats op de
de Leydse Courant
begraafplaats Groenesteeg op 27 februari 1873.
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Overlijdensakte van Beima

Ruim anderhalf jaar na zijn overlijden komt de bibliotheek van Beima onder de
hamer. De veiling neemt tien dagen in beslag; de catalogus vermeldt dan ook meer
dan 7000 nummers. Uit een bericht in de Leydse Courant blijkt dat de Universiteit
van Leiden een belangrijk deel van de boeken heeft aangekocht, waaronder de grote
collectie over vulkanen en aardbevingen.
Het laatste eerbetoon aan Beima volgt ruim 75 jaar later wanneer in 1950 de
hoofdstraat in zijn geboorteplaats Eastermar naar hem wordt vernoemd.
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