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Amsterdams stadsgezicht door P.J. Lutgers

E. Munnig Schmidt

Op 10 september 2012 werd bij veilinghuis Christie’s in Amsterdam een bijzon-
dere aquarel van de hand van de Loenense aquarellist, tekenaar, schilder en 
lithograaf P.J. Lutgers (Amsterdam 1808-’74 Loenen) aangeboden.1 Bijzonder 
omdat van hem haast uitsluitend tekeningen, aquarellen en schilderijen van 
buitenplaatsen en dorpsgezichten bekend zijn.
Slechts één litho van Amsterdam kwam eerder aan het licht.

De hierbij afgebeelde aquarel meet 27.7 x 36.8 cm waarmee het een van Lut-
gers’ grotere werken op papier is. Hij signeerde rechtsonder ‘P.J. Lutgers 1861’ 
en het veilinghuis deelt mee dat het een gezicht op de Willemstraat/gracht 
te Amsterdam is. Dat is een inmiddels gedempt grachtje in het noorden van 
de Jordaan. De tekenaar kijkt vanaf de Lijnbaansgracht in de richting van de 
Brouwersgracht waar het uitzicht wordt afgesloten door een fors pakhuis aan 
die gracht. Het verschil met de netjes beschoeide Lijnbaansgracht en de sloot-
achtige oever van de Willemgracht geeft goed aan dat de stad voor de aanleg 
van de Jordaan minder uitgaf. Het stratenpatroon van de Jordaan is tot stand 
gekomen toen bij de stadsuitbreiding met die wijk het slotenpatroon van de 
geannexeerde weilanden werd gehandhaafd.

Lutgers is in Amsterdam geboren en in de roomskatholieke Posthoornkerk 
aan de Haarlemmerstraat gedoopt. Die kerk ligt niet ver van de Willemstraat. 
Omdat het grachtje geen bijzondere plek in de stad was is het is verleidelijk te 
denken dat hij die tekende omdat zijn geboortehuis hier stond. Dat hij katho-
liek gedoopt was zou later nog tot een kleine tragedie, overigens met goede 
afloop, leiden. Dat zat zo:

Ons lid, de heer W. Mooij, vond onlangs in het register op de aktes van Johannes Sanderson, destijds 
notaris te Loenen, twee aktes met betrekking op het huwelijk van Lutgers met Maria Suzanna Moen 
in 1830. Zij was toen 21 jaar en Lutgers een jaar ouder. Wat was het geval? De ouders van mejuffrouw 
Moen hadden bezwaren tegen het huwelijk en wilden geen toestemming daarvoor geven. De beide 
geliefden – zij kenden elkaar al enige jaren gezien het prachtige miniatuurportretje dat Lutgers van 
haar tekende in 18282 – wendden zich tot notaris Sanderson. Die bezocht haar ouders twee maal om  
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te proberen hen tot andere gedachten te bewegen. In de aktes3 staat als reden voor hun weigering 
genoteerd: omdat hij ‘geen bestaan heeft en dat zij beiden niet van dezelfde godsdienstige leer zijn.’ 
Zij was protestants en hij katholiek en dat was in die tijd en trouwens tot een eeuw later nog voor 
ouders een reden toestemming voor een huwelijk te weigeren. Twee maanden later dat jaar zijn zij 
toch getrouwd en dankzij Lutgers’ tekengave tot welstand gekomen.

Noten
1  Vriendelijke mededeling van Sarah de Clercq, werkzaam bij Christie’s, die ook de foto beschik-

baar stelde.
2  A.J.A.M. Lisman, E. Munnig Schmidt en H.W.M. van der Wyck, 2001 Gezigten aan De Rivier de Vecht, 

p. 7, Canaletto, Alphen aan de Rijn.
3  Aktes nr. 78 en 89 van resp. 18 juni en 23 juli 1830 van notaris J. Sanderson te Loenen. Streekar-

chief Breukelen.

De inmiddels gedempte Willemsgracht in de Jordaan te Amsterdam. Op de achtergrond de pak-
huizen aan de Brouwersgracht. (Aquarel op papier door P.J. Lutgers uit 1861 27.7 x 36.8 cm. Foto 
Christie's Amsterdam)
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