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BEZOEK AAN „ N I M M E R D O R " IN 1875 

Ds. Joan Frederik Asma, over wie liet in dit artikeltje gaat, werd 
geboren te Alkmaar op 10 maart 1802 - drie dagen na het sluiten 
van de vrede van Amiens, waarin zijn ouders aanleiding vonden hem 
naast de naam Joan ook die van Frederik te geven — als zoon van 
T h o m a s Asma en Johanna Elisabeth van Outeren. Hij overleed te 
Schiedam 30 januar i 1884. 

Na zijn theologische studie te Leiden te hebben beëindigd werd 
Asma als p roponen t bevestigd te Hoevelaken 29 april 1827, waarna 
hij het predikambt te De Rijp aanvaardde 8 november 1829. Na te 
Schiedam te zijn beroepen werkte hij aldaar vanaf 6 november 1836. 
Reeds op 28 juni 1853 werd hem wegens een steeds toenemende 
keel-ongesteldheid emeritaat verleend. 

Ds. Asma heeft steeds de gewoonte gehad om van alle gebeur
tenissen in zijn leven zorgvuldig aantekening te houden. Van alle 
reizen in binnen- en buitenland, welke hij gedurende zijn lange 
leven maakte, stelde hij een uitvoerig verslag op, hetwelk hij com-
menteerde in de vorm van bijlagen van allerlei aard: paspoorten, 
entréebiljetten, hoteltarieven, rekeningen, passagebiljetten, brochures 
(o.a. over de drooglegging van de Zuiderzee, als overdruk ui t Eigen 
Haard van 11 november 1875), catalogi van schilderijen, enz. 

Maar zijn veelzijdige belangstelling ging vooral ui t naar de na tuu r 
en men vindt in zijn manuscript b.v. ook een 80 cm. lange klaver 
uit Zeeland, een bosje viooltjes geplukt in de du inen achter Over-
veens Brouwerskolkje, een takje van een sequoia gigantea, welke hij 
ergens in Friesland ontdekte en een paar welgevulde tarwearen, die 
zijn bewondering wekten. 

Zijn eerste reis maakte hij, nog student zijnde, per stoomboot naar 
Londen. Dit geschiedde in 1823 en hij reisde met een der eerste 
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stoomboten, welke de verbinding met Engeland onderhield, namelijk 
T h e King of the Netherlands. Een uitvoerige beschrijving van het 
mechanisme laat hij volgen. 

Het manuscript van ds. Asma bevindt zich thans weder in han
den van mevrouw Knottenbelt ben Cate te Hoogland, die het mij 
tijdelijk afstond. Reeds meermalen publiceerde ik er gedeelten uit , 
o.a. in De Speelwagen een bezoek, dat hij met een vriend bracht 
van De Rijp uit naar de droogmaking van de Eierlandse Polder op 
Texel . In de Drentsche Volksalmanak deed ik het verslag opnemen 
van een reisje per „cariool" naar de paardenmarkt te Norg en de ont
ginning in de veenkoloniën. O p de/e reis ontmoet te hij o.a. nog een 
steekdragende dominee, die /ich aan hem voorstelde als een „afge
scheiden" dominee. T e r snede antwoordde hij: „En ik ben een .uit
gescheiden' dominee," hierbij doelende op zijn emeritaat . Overigens 
was hij als predikant een verdraag/aam mens; hij zou n immer zijn 
vroegere standplaats De Rijp bezoeken zonder er zijn oude vriend, 
de pastoor, een visite te brengen. 

Ook de provincie en de stad Utrecht werden door hem meermalen 
bezocht en wij laten hier het verslag volgen, hetwelk hij maakte op 
„Dingsdag 13 July 1875," van een uitstapje van Utrecht uit naar 
Amersfoort. 

In barouchet te met den heer C. f. Burgerhoudt en de dames Van 
Moorssel en Raven om 9l/2 uur afgereden door Den Bildt, voorbij 
de kerk onder Soesterberg en den toegang tot het Kamp, verlieten 
wij voorbij den laatsten tol de straatweg, rechts een zachthellende 
zandweg inslaande en bereikten het veel bezochte en wel gelegen 
logement van Oud-Leusden, waar wij aangenaam verpoosden in 't 
gehucht voorbij den toren en op de zeer verkozen begraafplaats daar-
neven wandelden, en ook nog van het uitzicht in de verte op 
Austerlitz genoten. 

Na een lange breede laan afgehandeld te hebben, bereikten wij 
het landhuis van het uitgestrekte goed Nimmerdor , van wijlen mr. 
Simon van Walchren van Wadenoyen. De schilderijenverzameling, 
waartoe sedert jaren steeds op Dingsdag toegang verleend werd, 't 
welk deze maand eindigde, was het doel van onzen togt. Wij hielden 
ons van \]^ tot 3 uu r in dat kabinet op. Er was keur van meer dan 
200 stukken van moderne kunst. Bij de beschouwing diende — jam
mer genoeg! — slechts een gebrekkig geschreven catalogus. Te r her
innering heb ik aldus opgeteekend: a. A. Scheffer, Dante en Beatrice 
(in april 1876 te Parijs verkocht voor 40.000 francs) ; b. B. C. Koek
koek, een helder-bezonde winter, die mij aan Fr. Moucheron deed 
denken (verkocht te 's Gravenhage voor ƒ 5000 à ƒ 0000); G. J. J. 
van Os, een groot bloem- en fruitstuk; c. Rosa Bonheur: schapen 
(verkocht te Parijs voor 48.000 francs); Bosboom, een kerk: Springer, 
een stadsgezicht. — Een herdersknaapje, een snuivende fluitspeler (!), 
een vrij ongelukkige voorstelling' van Herodias ' dochterke. Eindelijk 
van I. A. Kruseman de laatste der Macabeën met zijn herder, een 
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stuk, dat mij het beste toescheen van al wat ik ooit van dezen schilder 
gezien hel). 

Over den straatweg reden wij kort langs Amersfoort naar Utrecht 
terug. Bij de opstijging naar de hoogte bevond ik door het planten 
van boomen aan beide zijden van den weg het uitzigt op 't dal van 
Amersfoort en den omtrek belemmerd en bedorven. Dat had mij in 
vroeger jaren zoo vaak getrokken en verrukt. Wiens zicht voor schrale 
productivieteit heeft zich zoo tegen het schoonheidsgenot durven 
bezondigen? 

Wij komen nog in een volgend nummer op dit manuscript terug. 

S. W. M E L C H I O R 

A M E R S F O R T I A N A 

Onder dit opschrift willen wij de aandacht vestigen op drie werkjes, 
de laatste tijd verschenen, die betrekking hebben op Amersfoort. Ze 
zijn niet alleen daarom gemakkelijk onder één noemer te brengen, 
maar ook omdat elk der drie boekjes uit dezelfde pen „vloeiden", 
namelijk de pen van burgemeester H. Molendijk. 

Het eerste heet „facob van Campen, heer van Randenbroek" . Het 
is geschreven in het jaar van de Jacob van Campen-herdenking te 
Amersfoort (1957). De heer Molendijk schetst in dit met zorg uit
gegeven geschrift (klein formaat, niet in de handel) de levensgang 
van de grote bouwmeester. Hij doet dit gelukkig niet in opgewonden 
chauvinistische termen. ,,Over het leven van de bouwmeester-schilder 
facob van Campen hangt een sluier", lezen wij al op de eerste pagina. 
De heer Molendijk waagt geen enkele poging om deze sluier op te 
lichten tot meerdere glorie van Amersfoort. Hij wijst er op, dat Van 
Campens geboorteplaats onbekend bleef; het is vermoedelijk niet 
Amersfoort, al werd dit eeuwenlang beweerd. Maar wel heeft Van 
Campen op Randenbroek gewoond, en ook vindt men zijn graf te 
Amersfoort. Voldoende redenen om hem als Amersfoorter te eren. Dit 
is dan ook door de tegenwoordige eerste burger van deze stad op 
piëteitvolle wijze gedaan. 

Het tweede geschrift „Historische schoonheid en stadssanering" is 
een brochure (1957?), die bekende zaken aansnijdt — krotopruiming 
is noodzakelijk maar moet in oude stadskernen met grote voorzich
tigheid gebeuren — maar daarom beslist niet overbodig mag heten. 
Voortdurend moet er op gehamerd worden, dat de stadssanering, 
hoe nodig ook, niet mag leiden tot stadsontluistering. Dat ge
beurt immers, wanneer men krotten vervangt door b.v. een rijtje 
nette woningwet-woningen. Het comfort van zulke huizen weegt niet 
op tegen de vernietiging van het stadseigene, dat hun komst onher-
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