
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 IJSSELSTEIN 

in 1551 huwde W I L L E M van NASSAU DILLEXBUUG, 

P r i n s van Oranje, Baron van Breda en Diest, met ANNA van 

EGMOND VAN IJSSELSTEYN, Erfdochter van Euren en Leerdam en 

der overige ui tgestrekte goederen heurs vade r s . 

A l te kort was zy met hem gelukkig . Zy overleed reeds in 

1558 , nadat zy hem twee kinderen had geschonken, een zoon, 

FiLips W I L L E M , in 1 5 5 4 , en een dochter , M A R I A , in 1556, die la

ter de echtgenote des Graven F I L I P S van Hohenlo werd . 

Hierdoor kwam IJsselsteyn alzoo in handen van het doorluch

tig Huis van O R A N J E - N A S S A ü , waar in het ook tot aan W I L L E M 

den Derde bleef, zonder dat er gedurende al dien tijd iets merk

waardigs van werd opgeteekend, dan alleen een enkel voorval 

tijdens den driedubbclen oorlog van 1 6 7 2 . In den namiddag 

van 12 Ju l i van dat j a a r rukte een groot aan ta l dragonders van 

de F ransche bezetting uit Utrecht naa r IJssehteyn, om het te 

bemachtigen. Zy kwamen er in de n a c h t , en waarschijnlijk 

zeer onverwacht aan , maar werden er door de zeesoldaten zoo 

wel onthaald, »dat do meeste par t het weder-komen ve rga t en" ; 

de overige helden spoedden zich ijlings weder naar Utrecht, 

»blasende en trommelende voor de P o o r t e A l a r m , waer op in 

haer Wach ten groote al teratie on t s tond t . " 

De kloekmoedige mariniers schijnen er echter slechts tijdelijk 

verblijf gehouden te hebben, want reeds b innen een week daarna 

waren kasteel en stad, zonder eenigen wee r s t and , in 's vijands 

handen overgegaan, en werden niet wede r ont ru imd, dan met 

het ver t rek der Franschen uit Utrecht. 

N a Koning W I L L E M S plotselijke en onvoorziene dood in 1702, 

ontstond er tusschen F R E D E R I K den T w e e d e , Kon ing van Pruis-

sen, en .TOHAN W I L L E M F R I S O , een langdurig verschil over zijne 

na la tenschap, dat eerst door hunne erfgenamen in 1732 by over

eenkomst geschikt werd . IJsselsteyn k w a m toen aan WILLEM 

CAREL H E N D R I K F R I S O , destijds S tadhouder van Friesland, Gro

ningen, Drenthe en Gelderland, en in 1 7 4 7 , a ls W I L L E M de Vier

d e , S tadhouder der Vereenigde P r o v i n c i ë n . Zijne moeder, de 

beminnelijke M A R I A LODISA van HESSEN-CASSEL, d i e , na gade en 

zoon overleefd te hebben, eerst in 1765 te Leeuwarden overleed, 
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hield zich van tijd tot tijd in het kasteel op, dat zy als douairie 

bezat, en de IJsselsteyners spraken nog in het begin dezer eeuw 

met dankbare herinnering van de edele Vorstin. 

Gemeenlijk werd het in dien tijd bewoond door den Drost 

van IJssélsteyn. By de dwaze omwenteling van 1795 werd die 

waardigheid bekleed door den Heer DE BEAUPOET, die er toen 

afstand van moest doen, en het kasteel verlaten, dat onder de 

in beslag genomen goederen des Stadhouders behoorde, en als 

zoodanig aan de fraaie Republiek werd gebracht. 

Nu moest het, dan als hospitaal — dàn als kazerne dienen, en 

speelde de ruwe soldaat er den meester, natuurlijk niet ten voor-

deele van het eerwaardig gebouw, dat veel van die bewoners te lij

den had. Vervolgends werd het eenige jaren lang aan zich-zelf en den 

tijd overgelaten, en stond geheel ledig, toen Mevrouw de Weduwe 

van de CAPELLE als huurderesse optrad, en er met een aanverwant 

van den Heer van der DUIN VAN MAASDAM heur verblijf vestigde. 

Eindelijk werd be t , na het overlijden van Mevrouw van de 

CAPELLE, in 1812 door het Rijk verkocht, en ging toen over in 

handen van Jonkheer Mr. NICOLAAS HENDBIK STEICK VAN LIN-

SCHOTEN, Heer van Bunnik en Vechten, wiens Geslacht het nog 

steeds in bezit heeft. 

Intusschen heeft de uitwendige vorm van den IJsélsteyn na

tuurlijk veel in stoutheid en rijkdom verloren. Eene afbeelding 

van den tegenwoordigen toestand wordt gevonden in KOBIDé VAN 

DER AAS » Oud-Nederland," en geeft de hoofdvormen nog ken

nelijk te rug. Men kan zich een denkbeeld maken van de voor

malige sterkte dezer burcht, wanneer men ziet, dat de dikte van 

den overgebleven voormuur meer dan eene Ned. el bedraagt, ter

wijl de muur des torens, zelfs wel 1.5 N . el dikte heeft. 

De nog bestaande onderaardsche gangen zijn, door de stik

lucht die zich daarin ontwikkelt, nooit geheel onderzocht, hoe 

wenschelijk dit ook ware, Men verhaalt elkander, dat zy wel

eer hebben gediend > om, onder het water door, de gemeenschap 

met de stad en het aldaar gevestigde klooster te onderhouden." 

De ondervinding heeft evenwel reeds dikwerf geleerd, hoe zeld

zaam dergelijke verhalen, die in mei igte van kasteelen en bouw

vallen voorkomen, by onderzoek op waarheid gegrond zijn. 
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