
in 1851 de duinwaterleiding bezorgde; hij was 
het ook die zich veel moeite gaf voor de tot
standkoming van het Noordzee-kanaal. Ik sprak 
reeds van de vriendelijke hulp, die hij vaak 
aan jeugdige letterkundigen bewees; zoo redde 
hij G. van de Linde (den „Schoolmeester") uit 
den nood, toen deze om schulden had moeten 
vluchten en bezorgde later, ten behoeve van 
diens weduwe, een uitgave van zijne Gedichten 
(1858); zoo hielp hij den Max Havelaar ver
schijnen, een daad waarvoor de schrijver hem 
met ondank beloonde. Niettegenstaande ont
moedigende ervaringen als laatstgenoemde, bleef 
hij altijd even goedhartig en welwillend. Hij 
was buitengewoon werkzaam en verstond de 
kunst den tijd uit te koopen, zoodat hij onge
looflijk veel kon afdoen, ofschoon hij zich toch 
ook veel onder de menschen bewoog. Waar hij 
kwam, was hij welkom om zijn aangename 
vormen, zijn geestige conversatie en zijn groote 
kennis zonder pedanterie; niemand in Nederland 
in de vorige eeuw was, als mensch en als schrijver, 
zoo populair als hij en weinigen onder zijn tijd-
genooten had men kunnen vinden, die niet de 
rijzige gestalte en den fraaien kop van J. v. L. 

in het brein droegen, dien kop met de sierlijke 
witte haren, den onberispelijken adelaarsneus, 
den geestigen mond en de bruine oogen, wier 
lichtjes u tegenfonkelden. Evenals zijn vader, 
hield hij veel van het buitenleven ; in de zomers 
van 1832 tot 1845 bewoonde hij Woestduin, 
onder Vogelenzang gelegen ; in de latere jaren 
reisde hij of bracht enkele weken in Gelderland 
door. Het was ook daar, in Oosterbeek, dat hij, 
na een korte hartziekte, den 25 Aug. 1868 over
leed; twee dagen later werd hij er begraven. 
Een monument werd door zijn vereerders op zijn 
graf geplaatst, terwijl een gedenksteen het huis 
aanwijst (Keizersgracht 560), waar hij vele jaren 
in Amsterdam woonde. 

Van zijn vele portretten noemen wij de gravures 
van Til. Velijn naar een teekening van W. Grebncr, 
van W. Stcelink naar een teekening van G. 
Hamburger en van 1). J. Sluytcr naar een 
schilderij van J. G. Schwartzc. 

Zie: M. F. v a n L en n e p , liet leven van Mr. 
Jacob van Lenncp (Amst. 1909, 2 declen, met 
volledige bibliografie). 

Mr. J. van LENNEP en W. J. HOFDIJK: 
MERKWAARDIGE KASTELEN IN NEDERLAND 

De kastelen MONTFOORT EN IJSSELSTEIN zijn behandeld in deel I I , u i tgegeven in 

1854, resp. op p. 58-104 en 106-144. 

De opste l len bevatten we in ig bi jzonderheden over de bouwgeschiedenis . Op u i t voer ige w i j 

ze staan voornamel i jk a l l e r le i kri jgsverr icht ingen in en om beide kaste len beschreven. 

Van beide beschr i jv ingen is het s lo tgedeel te en de i l l us t ra t i e overgenomen. 

J .G.M. B. 
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HET SLOT TE MONTFOORT 

Den 7en April 1672, verklaarde Frankrijk (*) aan het Ge-

meenebest den oorlog, en, ten gevolge van de jammerlijke be

krompenheid der Algemeene Staten (te laat ingezien!) waren de 

Franschen reeds in Juni meester van Utrecht. Het spreekt van 

zelf, dat het bezit van eene plaats als Montfoort, door een zwaar 

kasteel versterkt, den overweldigers niet onverschillig was: den 21 e a 

Juni woei dan ook de lelievaan van den burchttrans. De Montfoor-

ters hadden aanvankelijk van deze eerste vestiging niet läng te lij

den: LODEWIJK, in de eerste helft der volgende maand ziende, dat 

de voorlanden van Noord-Holland allen onder water werden gezet, 

gaf bevel om de voorposten uit Woerden en Montfoort op Utrecht 

te rug te trekken. In de laatste helft van September echter, toen 

de Maarschalk LUXEMBURG Utrecht door eene lijn van versterkte 

posten beschermen deed, lag ook Montfoort in die r i j , en werd 

het kasteel van eene bezetting voorzien, die op den 7en Okto

ber 70 man bedroeg. In die zelfde maand trokken zy weder af, 

maar niet zonder er eene altoosdurende herinnering aan hun ver

blijf achter te ^aten: zy deden het kasteel door buskruid springen, 

en in een verwarden puinhoop veranderen. Daarmede was echter 

de stad niet van hunne plaag bevrijd, want toen de winter kwam, 

en LUXEMBURG zijn voornemen, om over het ijs in Holland te 

trekken, ging bewerkstelligen, was Montfoort in het laatst van 

December de verzamelplaats van 2000 man. Zoo duurde het by 

afwisseling met minder en meerder kwelling, tot in de maand 

November des volgenden jaar», toen <!e snoevende vijand, door , 

de uitmuntende maatregeien viin onzen grooten WILLEM den Derd« 

tot don aftocht genoodzaakt, het Sticht moest verlaten, en der

halven ook Montfoort ontruimd werd. 

Maar waar nu ook de geliefde Oranjevlag zegevierend mocht 

wapperen — niet van het verdelgde kasteel, waaraan de stad 

haren oorsprong dankte. Slechts de voorpoort, weérszijds door een 

dikken ronden toren beschermd, was strande gebleven, het gebouw 

byna volstrekte ruïne geworden; de ste :ke muren waren gescheurd 

*) En daarby te gelijk, als men weet, ooi fingeland, Keulen eu iiinttter. 
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en samengestort, de grachten ten deele met het pain gevuld. 

Metter tijd werd een deel der bouwvallen wechgeruimd, een an

der, geriDg gedeelte, hersteld en tot woonverblijf geschikt gemaakt. 

Die huizinge werd nog in 1833 bewoond door het geslacht 

GOBIüS, dat toenmaals in het bezit van den opstal des kasteels 

was, en dien op gemeld jaar aan de stad Montfoort verkocht. 

Later kocht deze ook den kasteelgrond, aan het domein behoo-

rende, en richtte het huis tot eene kostschool in, die onder het 

bestuur van den vroegeren hoofdonderwijzer aan de stadsschool 

eenig aanzien begon te verkrijgen. De toenemende bloei der 

nieuwe inrichting bracht der overigens arme en vervallene stad 

talrijke voordeden aan, en de stedelijke regeering, van gevoelen 

dat de inwendige goede toestand zich ook wel in uitwendige 

verbeteringen mocht uitspreken, besloot om daartoe het vervallen 

gebouw en den grond meer naar den tegenwoordigen smaak in ta 

richten. Ten gevolge daarvan, werden de hier en daar nog over

gebleven ringmuren wechgeruimd; de oude houten stallen naast de 

voorpoort deed men door ruime steenen gebouwen, - de knot-

wilgen langs de moerassige grachten door net plantsoen vervan

gen; de brug over de gracht werd afgebroken en hare plaats 

gedempt, en zoo ging er byna alle zichtbare herinnering aan 

het verledene verloren. En waren niet nog de beide torens daar 

als proeven van den ouden bouwtrant overgebleven — niemant 

zoude er aan een aiouden slotbodem denken. 

Sic tempora mutantur ! Op de plaats, die dikwerf van krijgs-

geschrei en soldatenliederen weergalmde, klinkt thans de stem 

van dartele knapen; en de grond, zoo vaak van het bloed der 

strijders doorweekt, brengt kleurige bloemen voort. Zoo vol

gen de gebeurtenissen elkander op ; zoo wisselen de tijden van 

gelaat — en de geschiedenis van het Kasteel der Burchtgraven 

van Montfoort eindigt met eene kostschool. 

X 
15 


