20. Keizersgracht 560. Woonhuis
21. Keizersgracht 672.
Museum Van Loon. Kamer.

21.EINDE. Keizersgracht 672.
Museum Van Loon. Kamer

19. Keizersgracht 553.
Lagere school. La Fontaine

17. Herengracht 512. Opa Cornelis en oma
Cornelia van Lennep

4. Keizersgracht 369.
Geboortehuis

16. Herengracht 546. Echtgenote Henrietta Roëll
18. Herengracht 527. Vader
David Jacob van Lennep

15. Rembrandtplein.
Standbeeld Rembrandt

6. Singel 453. Latijnse school
5. Hoek Singel/Spui. Oude Lutherse Kerk

7. Munttoren. Sociëteit
3.

14. Amstel 56-58.
Franse Schouwburg

8. Rokin 112. Arti et Amicitiae. Kunstzaal
9. Rokin 102. Leesmuseum

10. Nes. Frascati
11. Oudezijds Voorburgwal 231. Agnietenkapel. Gehoorzaal
17. Herengracht 512. Opa Cornelis en oma
Cornelia van Lennep
12. Walenpleintje. Waalse Kerk. Trouwerij
13. Kloveniersburgwal 29. Trippenhuis

12. Walenpleintje.
Waalse Kerk. Trouwerij
16. Herengracht 546.
Echtgenote Henrietta Roëll

40

ONS AMSTERDAM juli/aug 2018

18. Herengracht 527. Vader
David Jacob van Lennep

Deftige kringen
Wandeling door het Amsterdam van Jacob van Lennep
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19. Keizersgracht 553.
Lagere school. La Fontaine

8. Rokin 112. Arti et Amicitiae.
Kunstzaal

Herengracht 327. Jeugd

2. Keizersgracht 224. Opa Pieter van Winter
1. START. Westerkerk.
Moeder Cornelia Orsoy

1. Westerkerk.
Moeder Cornelia Orsoy

11. Oudezijds Voorburgwal 231.
Agnietenkapel. Gehoorzaal

A

>
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Amsterdam was nog heel overzichtelijk
toen Jacob van Lennep zijn eerste stapjes
zette. De stad lag aan de noordkant aan
de zee en was verder omringd door hoge
wallen waarop molens stonden. Het
leven van Jacob van Lennep speelde zich
voornamelijk af binnen de grachtengordel en de oude binnenstad. Zijn hele
familie – opa’s, oma’s, overgrootvader,
tantes en ooms – woonde bij hem in de
buurt. Net als zijn uitgevers en zijn kennissen uit de schrijverswereld, de politiek
en de kunst. Wie hij ook bezocht, of hij
nu naar de schouwburg ging of naar de
sociëteit, hij legde vrijwel alles te voet af.
We kunnen zijn voetstappen volgen
door de stad waar hij zo van hield en die
hij met zoveel liefde beschreven heeft.
Van Lennep kende Amsterdam buitengewoon goed. Hij kende bijvoorbeeld
de verschillende dialecten uit elkaar:
de bewoners van de Haarlemmerstraat
spraken een ander Amsterdams dan
die op Kattenburg. Hij bespotte graag
de bizarre nummering van de huizen in
de 19de eeuw. Zo laat hij in een van zijn
verhaaltjes een Belg radeloos zoeken
naar ‘Keizersgracht W 424’. De man loopt
uren de lange gracht op en neer, tot een
koetsier hem uit de brand helpt. In deze
wandeling hoeft u zich daar geen zorgen
over te maken.
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2. Keizersgracht 224.
Opa Pieter van Winter

Marita Mathijsen
noemde hem een
‘bezielde schavuit’ in
haar onlangs verschenen
biografie. Jacob van
Lenneps leven (18021868) overspande de
eerste helft van de
19de eeuw. Op deze
rondwandeling neemt
zij ons mee door zijn
razend actieve leven,
als Amsterdam net op
adem is gekomen van de
turbulente patriotse en
Franse tijd, en de eerste
moderniseringen zich al
aankondigen.
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1854

1866

1845

1832

1

We beginnen bij de Westerkerk. Onder de grafstenen in de kerk lagen enkele doodgeboren
broertjes en zusjes van Jacob; moeder Cornelia
‘Keetje’ van Orsoy (1778-1816) was geen
sterke vrouw. Jacob kwam hier alleen bij
speciale gelegenheden.

2
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De kleine Jacob was kind aan huis
bij de rijke handelsman Pieter
van Winter, de stiefvader van zijn
moeder, in het statige huis Saxenburg
– Keizersgracht 224. Jacob beschouwde
hem als zijn opa (oma Anna Louisa van
der Poorten was al ruim een jaar overleden voor hij geboren werd). Er woonden
nog vier kinderen: drie tantes en een oom
van Jacob. Opa Pieter had een kostbare
kunstcollectie in een galerij achter het
huis. Jacob zag hier al in zijn vroege jeugd
Het straatje van Johannes Vermeer en de
Rembrandt-portretten van Oopjen en
Marten hangen.
Het straatje,
Johannes Vermeer
(1657/8).

3

Rond z’n tiende woonde hij op Herengracht 327, gebouwd vóór 1650.
De gevelsteen weet: ‘Geeft wat tyt’.
Eén huis verder zat in De Vogelstruys boekhandelaar-uitgever Frederik Muller, die vanaf de jaren vijftig werken van Jacob uitgaf. Op de gevelsteen staat
een struisvogel met een hoefijzer in zijn bek.

4

Jacobs geboortehuis stond een stukje verderop
aan de overkant: Keizersgracht 369. Het werd
in 1725 gebouwd als een koopmanshuis in
opdracht van Jacob Cromhout, naast een weeshuis

van de Hervormde Gemeente. In 1938 is het afgebroken en kwam er het grote gebouw van de Algemeene
Nederlandsch-Indische Electriciteits-Maatschappij.

5

Op latere leeftijd kwam Jacob van Lennep veel in
de Oude Lutherse Kerk op de hoek van het Singel met het Spui. De kerk was toen al in gebruik
als aula van de universiteit, toen nog het Athenaeum
Illustre. Hij had in 1832 de taak om de feestelijkheden
bij het 200-jarig bestaan van Amsterdams belangrijkste onderwijsinstelling te organiseren. Er werd een
toneelstuk van hem gespeeld, Een Amsterdamsche
winteravond, over de oprichting van het Athenaeum.
Hij voerde niet alleen Vondel op, maar ook een bekrompen Amsterdamse handelaar, die het oprichten
van een universiteit weggegooid geld vindt. Er brak
een rel uit. Handelaren floten het stuk uit, maar de
studenten kwamen voor Van Lennep op.

6

Vele jaren eerder (vanaf 1813) ging Jacob naar
de Latijnse school op Singel 453, tussen de Heiligeweg en de Munt. Het gebouw was tot 1666
het Aalmoezeniershuis geweest. Na de afbraak kwam
Latijnse school, Herman Schouten, ca. 1782.

in 1897 op die plek de Burgerlijke Stand. Een kopie
van het poortje van het Aalmoezeniershuis maakt
deel uit van de voorgevel.

Walenpleintje
met de Waalse
Kerk, Hendrik
Keun (1758/87).

7

In Van Lenneps tijd stond er tegen de Munttoren een zaal waar de deftige Sociëteit de
Munt bij elkaar kwam. Een exclusieve herenclub, waar hij in 1828 aangenomen werd als lid.
Hij voelde er zich nooit helemaal thuis, omdat alle
oudere heren hem als een junior bleven behandelen,
ook toen hij al een bekende schrijver was. Hij sloot
zich ten slotte maar aan bij een gewonere sociëteit:
Concordia, die in 1859 een nieuw gebouw kreeg op
de Nieuwezijds Voorburgwal 345.

8

Veel beter op z’n gemak was hij om de hoek
bij de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae,
Rokin 112. Hij zat er in het bestuur. De club
werd in 1839 opgericht omdat er behoefte was aan
een plek waar kunstenaars en kunstliefhebbers bij
elkaar konden komen. Om te exposeren werd op
de bovenverdieping een grote zaal gebouwd met
portretten van beroemde schilders. Samen met
vrienden organiseerde Van Lennep er in 1854 de
eerste tentoonstelling van alledaagse voorwerpen uit
het verleden. De verdiensten waren bedoeld voor het
weduwen- en wezenfonds van Arti.

9
10

Habitué was hij ook van het Leesmuseum op
Rokin 102: hij kwam er dagelijks om buitenlandse kranten te lezen én om bekenden te
spreken. Het gebouw dat er nu staat is van 1904.
En vlakbij in de Nes waren veel kleine
theaters, waar Van Lennep zeer geregeld
kwam. In Frascati kon je lichtvoetige
toneelstukken met zang bijwonen, maar ook Vondels
Gijsbrecht van Aemstel. Er waren loges waar je je
kon terugtrekken met dames van lichte zeden. Het
verhaal wil dat hij er een vaste prostituee had.

11
12

14

Over de Kloveniersburgwal staat voorbij
de Halvemaansbrug aan de Amstel het
oudste theater van Amsterdam, de Kleine
Komedie, uit 1786. Het heette in Van Lenneps tijd de
Franse Schouwburg of het Theater op de Erwtenmarkt. Van Lennep ging er geregeld heen.
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Iets dieper in het Wallengebied is Jacob in
1824 getrouwd in de Waalse Kerk, aan het
Walenpleintje, een kort zijstraatje van de
Oudezijds Achterburgwal. Zijn bruid was Henrietta
Röell, dochter van de bekende staatsman Willem
Frederik baron Röell, die in 1814 medeontwerper
van de grondwet was en vanaf 1817 lid van de Eerste
Kamer en daar vele jaren voorzitter. Hun kinderen
werden er gedoopt. In de Waalse Kerk kwam vooral
de elite van Amsterdam zondags naar de dienst.

13

Rechtsaf in de Oude Hoogstraat heeft
Antiquariaat Kok tegenwoordig vast en
zeker oude Van Lennep-romans in de
kast staan. Op de Kloveniersburgwal 29 is links aan
de overkant het Trippenhuis, het vroegere Rijksmuseum. De Nachtwacht hing er. Jacob van Lennep
ijverde voor een nieuw museum, want het Trippenhuis was veel te klein, te tochtig en onoverzichtelijk.

De ‘ontspanningszaal’
van Frascati, 1820/40.
Prent Carl Christiaan
Füchs.
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Op de Oudezijds Voorburgwal een weinig
verder is aan de oneven zijde op nr. 231
de Agnietenkapel, de gehoorzaal van
het Athenaeum Illustre. Jacob volgde er vanaf 1819
colleges in de rechten. In het glas-in-loodraam van
de gehoorzaal is een portret van zijn vader David
Jacob van Lennep te zien, die er college gaf over de
klassieke talen.

Rokin omstreeks
1857. Arti et
Amicitiae links
van het nog
ongedempte Spui,
het Leesmuseum
is het hoge pand
tweede van rechts.
Tekening Willem
Hekking jr en
anderen.

>
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‘Standbeeld, opgerigt
te Amsterdam,
Botermarkt, 27 Mei
1852.’ Tekenaar
onbekend.

15

Op het Rembrandtplein
liet hij zichtbare sporen
na: het standbeeld van
Rembrandt, gemaakt door de bekendste beeldhouwer van de 19de eeuw,
Louis Royer. Jacob zat in de commissie
die het geld ervoor bij elkaar haalde en
schreef een toneelstuk over Rembrandt om de kas te spekken. Bij de
onthulling in 1852 trad hij als amateurtoneelspeler op.

16

Twee jaar voor Van
Lenneps overlijden
tekende Johan
Rieke het stukje
Keizersgracht met
diens woonhuis:
het middelste.

Zijn vrouw Henrietta Röell
groeide op aan de Herengracht op nummer 546. Haar vader was tegen de verloving
met Jacob, misschien vanwege het leeftijdsverschil (zij
was tien jaar ouder dan hij), misschien vanwege het
geld (Jacob was niet zo vermogend als enkele andere
partijen), misschien vanwege de reputatie van Jacob
(hij had al wat affaires met meisjes achter de rug).

17

Jacobs andere opa, Cornelis van Lennep,
woonde tot zijn dood in 1813 op Herengracht 512. Oma Cornelia ‘Ceejet’ van de
Poll overleed veertien jaar later. Jacob was op beiden
erg gesteld. Hij speelde paardje met opa, die hem
ook de liefde voor de natuur bijbracht. Oma was een
statige matrone, met gepoederd haar, zwarte japon,
witte halsdoek en hoge hakken. Jacobs vader ging er
in 1831 wonen. In het tuinhuis gaf hij college. Jacob
liep vaak bij hem binnen.

18

Toen Jacob studeerde woonde hij bij
zijn vader op Herengracht 527, dat de
hoogleraar met zijn tweede vrouw, Anna
Catharina ‘Cateau’ van de Poll, in 1819 betrok. Vader
had een groot gezin: uit zijn eerste huwelijk twee
kinderen en Cateau schonk hem er nog negen. Het
17de-eeuwse pand (in 1760 verbouwd in de Lodewijk XVI-stijl) lag schuin tegenover het huis van oma
Van Lennep. Tsaar Peter de Grote zou er verbleven
hebben tijdens zijn tweede bezoek (1711) en begin
19de eeuw kocht koning Lodewijk Napoleon het aan.

20

Keizersgracht 560 was het huis waar Jacob
van Lennep 33 jaar woonde, tot zijn dood
in 1868. Hij erfde het van zijn tante Gonne
van Orsoy. Hij liet de stoeptrap slopen en kreeg zo
een extra raam in de woonkamer. Ook liet hij een
‘secreet’ bouwen (een toilet) en toen er mede dankzij
hem waterleiding in Amsterdam kwam, was hij er als
de kippen bij om zijn huis aan te sluiten. Op de gevel
staat een plaquette, geplaatst bij zijn honderdste
geboortedag in 1902. Wie in dit kantoorpand naar
binnen gluurt, kan zich moeilijk de stijlvolle woning
voorstellen die het was, de werkkamer met bibliotheek, het kleine theater waar Van Lennep repeteerde
voor toneelvoorstellingen van bijvoorbeeld Vondels
Lucifer. Zijn werkkamer lag vol papieren, drukproeven, brieven van vrienden, aantekeningen over
geschiedenis en notities voor zijn werk als rijksadvocaat. Veel van zijn romans en toneelstukken schreef
hij met de ganzenveer hier aan een gammel werktafeltje. Zijn vrouw hield kippen in de tuin.

21

Wie wil weten hoe een huis als dat van
Jacob van Lennep eruitzag, kan terecht
in Museum van Loon, Keizersgracht 672.
Zijn zoon Maurits was getrouwd met Carolina van
Loon, een dochter van tante Annewies van Loon-van
Winter. Het pand kwam pas na de dood van Jacob in
de Van Loon-familie, maar hij moet het kapitale pand
gekend hebben. De sfeer in het huis is helemaal die
van de deftige families uit zijn tijd ●
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19

Voorbij de Vijzelstraat stond op de hoek
van de Keizersgracht en de Nieuwe
Spiegelstraat Jacobs lagere school. Het
gebouw is in 1917 vervangen door de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering, Keizersgracht 555. Het adres van de school (553) bestaat niet
meer. Bovenmeester van de Bijzondere School van
de Tweede Klasse was J. Deeleman. Een inspecteur
schreef in 1810: “De leerboeken, aldaar gebezigd,
zijn zeer goed en de orde en het onderwijs zeer
oordeelkundig, zoo dat deze school met regt onder
de goede mag worden gesteld.” Meester Deeleman
leerde de kinderen veel feitjes. Ook moesten ze de

fabels van Jean de la Fontaine van buiten leren. Van
Lennep kon ze nog opzeggen toen hij bejaard was.

