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U I T H E T M A N U S C R I P T VAN Ds. J. F. ASMA 

(III) 

T h a n s nog een her inner ing van ds. Asma aan een bezoek aan de 
stad Utrecht , welke hij bereikte door op de 3e september van het 
jaar 1839 des morgens om 7 uu r te Rot te rdam de arnhemse stoom
boot De Zeeuw te nemen, waarmede hij om 12 uu r te Vreeswijk 
arriveerde: 

„ T e Vreeswijk zijn twee publieke gelegenheden om te Utrecht te 
komen: cle een met het schuitje, de ander met een wagen van den 
kastelein Kieft (Kieviet). Wij verkozen de laatste, en kwamen om 
ru im 1 u u r bij onze vrienden Burgerhoudt . Deze reisroute is veel 
aangenamer en goedkooper dan met de diligence: wij betaalden 
voor eiken persoon in de boot, 2e kajuit ƒ 1.05, voor de wagen f 0.75! 

Het weder was ons doorgaans in het geheel niet gunstig te Utrecht. 
Tusschen de buijen door wandelden wij nogtans. Er was een nieuwe 
inrigting, die wij bezochten. Buiten de Wit tevrouwenpoort was men 
bezig een Zoölogische T u i n aan te leggen. Professor Van Lidt de 
Jeude i) ondernam dit werk. In twee declen, door een pad voor 
algemeen gebruik afgescheiden, bestaat dezelve. Aan 't eene ge
deelte werd een nieuw groot huis voor zijn hooggeleerde gebouwd. 
Men vond rondom verscheidene niet onaardig ingerigte, meestal 
ru ime zitplaatsen voor de bezoekende leden, zoo in de open lucht, 
als in als grotten en hut ten gebouwde verblijven. In den tuin 
waren afgeperkt een kampje voor herten e t c , een vijver voor water
vogels, benevens hokken en ruimte voor laisanten, hoenders, e t c . 
Het meest trok onze aandacht een arend, die in een zoo ruime 

*) Dr. Theodoor van Lidth de Jeude, 1788-1863, hoogleraar in de dierkunde te 
Utrecht. De Zoölogische Tuin lag achter zijn huis' ter plaatse van de thans 
naar hem genoemde straat. 
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ijzeren en overdekte vierkante kooi was opgesloten, dat hij zich 
tamelijk vrij bewegen kon. Hij bewoog zich meermalen met een half 
vliegende sprong van de cene stok op de andere, had een frisch en 
vlug voorkomen, en wij merkten bij zijne poging om op ons aan te 
vallen op, dat hij door naar boven te zien de houding aannam, 
alsof hij op ons het oog niet had; en begon juist zijnen aanval, 
wanneer hij er minst toe bereid scheen. 

In het andere deel van den tu in was een nieuw gesticht gebouw 
voor kabinet voor de natuuil i jke historie bestemd, doch nog nie t 
toegankelijk, omdat er niet alles voltooid was, en de voorwerpen 
nog niet behoorlijk waren geplaatst. Een ander huis, zekerlijk voor 
den kastelein bestemd, alsmede om daar onder dak te kunnen zijn, 
troffen wij daar ook aan. In eene der kamers zagen wij daar ver
scheidene apensoorten, papegaaien e t c ; ook werd daar een slang 
bewaard, die wij echter niet te zien kregen. In deze tuin is ook een 
vijver, waar twee ganzen uit vreemde landen, een lepelaar, een 
ooijevaar, een reiger en twee roerdompen, welke vooral onze aan
dacht trokken, werden bewaard. Den 16 september werd deze socië
teit ingewijd: zij telde toen 151 leden en ieder lid contr ibueert jaar
lijks ƒ25 . - . 

' De groote winkel van A. Sinkel op de Oude Gracht ->) was dezer 
dagen 'pas geopend. He t gebouw maakt het voorkomen van het na-
bijstaand stadhuis te gering. Aan den ingang is een ru im halfrond 
portaal, zeer prachtig en smaakvol. Het inwendige is ru im, net, op
merkelijk door het van boven invallende licht, terwijl er geen 
kolommen zijn aangebragt om de breedte te hu lp te komen. He t 
inwendige is groot, maar van ui t het zoo ruime portaal te zien, 
schijnt het nog klein te wezen. Zoo is alle grootheid en kleinheid 
toch betrekkelijk! 

Men roemt het stucadoorswerk, dat ik bij gebrek aan goed gezigt 
en misschien ook aan genoegzame opmerkzaamheid, meer geloof dan 
waargenomen heb, waarheid te zijn. 

Onze vrienden verschaften ons het genoegen van een rijtoertje. 
Wij bezogten nabij De Bildt het buitengoed Het Klooster, dat voor 
eenige jaren op ƒ 90.000.— was opgehouden. Weinige dagen na ons 
bezoek verhaalde men mij, dat het voor ƒ 70.000.- was verkocht. 
De ligging van huis, dat veel goeds en u i tmuntends had, alsmede 
het ui twendig voorkomen der plaats, is ui t lokkend, schilderachtig en 
heeft iets groots: het inwendige beantwoordde door gemis aan zwaar 
hout en partijen niet aan het uitwendige. 

Van hier reden wij door naar Zeist, waar wij aan de school de 
jongeheer Cristiaan van der Schalk uit Schiedam opzochten. Overi
gens werden wij hier teleurgesteld. Wij dronken er wel lekkere 
koffy, wij aten er wel keurig brood; maar — de regen verhinderde 
ons in het Zeister bosch te wandelen en het logement was somber, 
en met het gevorderde saisoen waren er geen bezoekers meer. 

2) Thans bankgebouw van Vlaer en Kol. 
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Ik heb slechts één bezoek afgelegd te Utrecht en wel bij ds. 
Dibbitz, 3), dien ik woensdagavond, in de vervolgteksten des Ouden 
Testaments, over Bileam hoorde preeken. Hoogstraten 4) was van 
huis. Molster 5) ontmoet te ik op straat; na zijn keelziekte was hij 
nu weer aan het preeken. Bij Paddenburg heb ik mij Erasmi laus 
Stultitiae, door den hoornschen rector Abbink onlangs uitgegeven, 
aangekocht. 

De tuin van Burgerhoudt 6) leverde vele mooie bloemen, uitne
mende dahlia's op; in zijn bloemenkas stond een cactus grandiflora 
met één bloem, die wel den eersten of tweeden avond na ons vertrek 
zal zijn opengekomen. 

Ons vertrek leverde in ons binnenste den tweestrijd op van leed
wezen om vrienden te verlaten, en genoegen om weder bij andere 
te komen. Trouwens ditzelfde was ook daarna het geval." 

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

3) Lambertus Dibbits, 1796—1855, predikant te Utrecht sedert 1830. Tevoren 
stond hij te Schiedam, waar Ds. Asma in 1839 werkzaam was. 

4) Jacob Francois van Hoogstraten, 1806—1878, predikant te Utrecht sedert 1836. 
•>) Johannes Abraham Diederiks Molster, predikant te Utrecht 1837—1850. 
6) Jacobus Johannes Burgerhoudt, geb. te Schiedam 1800, reeds in 1831 geëmeri-

teerd als predikant te Sneek, daarna woonachtig te Utrecht. 

V O N D S T E N EN R E S T A U R A T f E S IN U T R E C H T 

Opgraving Janskerkhof. In samenwerking met de Rijksdienst voor 
het Oudhe idkund ig Bodemonderzoek wordt door de dienst van 
Openbare Werken een onderzoek ingesteld naar de sinds lang ver
dwenen westpartij van de Janskerk. Nauwkeurige gegevens waren 
hieromtrent niet bekend. O p de 16de eeuwse kaart van Utrecht van 
Braun en Hogenberg staat deze kerk afgebeeld met één toren op 
de zuidwestelijke hoek. In het Gemeentearchief berust een tekening, 
gemaakt in verband met de sloop van deze toren in 1681, waarop 
te zien is, dat het een zuiver romaanse toren betrof, die op enige 
afstand vóór de westgevel van de kerk lag en door een laag tussen-
gedeelte daarmee verbonden was. De tufstenen toren werd aan de 
zuidwestelijke zijde geschoord door een zware bakstenen steunbeer 
en was, blijkens een afzonderlijk schetsje, aan de binnenzijde door 
middel van een bakstenen kern verstijfd. 

Allereerst is gezocht naar deze zuidwestelijke toren, waarvan zo
wel de fundamenten als de bakstenen kern zeer spoedig aan het 
licht kwamen. Deze vondsten, gecombineerd met wat in 1932 tijdens 
het aanleggen van leidingen in deze omgeving was vastgelegd, tonen 
aan, dat de toren een bui tenomtrek had van ca. 6,40 m. in het 
vierkant en bij de fundering een muurdik te van ca. 1,60 m. De 
bovengenoemde bakstenen kern was tot op groter hoogte dan de 
funderingen zelf nog aanwezig en mat 3,25 m. in het vierkant. 
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