
Jacob van Lennep bezoekt Sonsbeek

In de zomer van 1823 maakt de 21-jarige schrijver Jacob van
Lennep met zijn vriend Dirk van Hogendorp een wandeltocht door
Nederland. Van Lennep is een flamboyante jongeman, die van het leven
geniet. Een goed glas wijn slaat hij zelden af en ook vrouwelijk schoon
weet hij te waarderen.

Wat zij tijdens hun wandeltocht
zien en meemaken legt hij zeer uitge-
breid en met veel oog voor detail vast
in een dagboek. De twee Leidse stu-
denten doen op hun tocht door Neder-
land ook Arnhem aan. 

Op zondag 3 augustus bezoekt
het tweetal o.a. het landgoed Sonsbeek
en kijken daar hun ogen uit. Sinds
baron Van Heeckeren het landgoed
twee jaar eerder van Theodore baron
De Smeth had gekocht, is er veel ver-
anderd. Van Lennep noteert in zijn dag-
boek;

“Te half vier waren wij weder
aan de herberg*, waar ik eene vrouw
in eene calèche** voorbij zag rijden
die ik dadelijk voor mijne nicht
Madelon de Ruuck, geboren Ruysch,
herkende, ondanks hare verandering
(want zij was dik en vet geworden). Ik liep in aller ijl het rijtuig achterop,
hield het als een bandiet staande en vroeg of ik hare familie te Arnhem
zoude vinden. Zij verhaalde mij dat hare moeder te Rozendaal en Van
Hasselt met zijne vrouw bij zijn vader op Daalhuys was, hetgeen mij
slecht aanstond, daar ik pas in die omstreken geweest was en er nu
weder naar toe zoude moeten. Daarop ging ik met mijn reisgenoot de
Hartjensberg en Sonsbeek zien en bewonderde den nieuwen aanleg.
Onberekenbare schatten worden hier besteed. Bergen worden vereffend,
dalen verhoogd, twee straatwegen aangelegd, vijvers en waterpartijen
gegraven, beeken geleid, huizen gebouwd of veranderd, oranjeriën in
orde gebracht, hardsteenen broeibakken tegen de hoogtens geplaatst, in
een woord, alles is hier weelde en grootheid. Te vijf ure aten wij.”

Van Lennep krijgt later bekendheid als schrijver en politicus. Hij schrijft
verschillende romans, toneelstukken en historische werken. Maar ook als politi-
cus is Van Lennep een invloedrijk man. Tot aan zijn dood blijft hij een geestdrif-
tig wandelaar. Jacob van Lennep overlijdt op 25 augustus 1868 tijdens een
vakantie in Oosterbeek. Daar is hij op het plaatselijke kerkhof begraven.

* herberg de Zon, buiten de Rijnpoort
** open rijtuigje


