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Voorwoord 

Veel te lang heeft het geduurd voordat er weer een Lyndenblad uitkwam. Maar beter laat dan nooit. 

Hierbij dan dus nummer 22. 

Met de toetreding van twee jonge Lyndens in het bestuur gaan we proberen de jeugd meer bij de 
familie te betrekken. Zo zal er begin 2016 een borrel georganiseerd worden voor de jongeren, 
waarover verderop in dit blad meer.  

De website www.vanlyndenstichting.nl gaan we meer gebruiken, en de LinkedIn-groep moet worden 
uitgebreid! Wij hebben een rubriek ”vraag en aanbod” op de website plaatst. Op deze wijze kunnen 
wij elkaar op Lyndenzaken attenderen en elkaar helpen! Zo was uw voorzitter op zoek naar een 
Lyndenzegelring… 

In dit nummer staan we uiteraard kort stil bij de Lyndens die ons ontvallen zijn. Er is ook goed nieuws 
in de vorm van geboortes en huwelijken. We praten u bij over de financiën, en verhalen voorts over de 
Duitse tak, waarvan niet helemaal duidelijk is of die nu echt familie van ons is of uit België stamt, 
over vermeende affaires en spotprenten van Lyndens, en een aantal “politieke” Lyndens. 

In 2016 zullen we weer een Lyndendag organiseren. Dit keer niet in een huis van de familie, maar in 
en bij het “Lijnden”-gemaal. Nadere informatie volgt. Het helpt wat dat betreft wanneer wij uw 
mailadres hebben, en u lid bent van de LinkedIn-groep. 

Graag roepen wij u op de stichting te steunen door het doen van een donatie. Wij herhalen nog eens 
dat het de wens  is van het bestuur ooit een boek over de familie te kunnen uitgeven. De huidige 
middelen zijn daarvoor onvoldoende. Wij hopen op uw steun. 

Het bestuur wenst u een goed 2016 !. 

Carel 
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In memoriam: Wendela barones van Lynden (1928-2015)  

De mooiste jaren van haar arbeidzame leven beleefde Wendela barones van Lynden als geestelijk 
verzorger in Psychiatrisch Ziekenhuis Dennenoord in Zuidlaren, van 1973 tot haar emeritaat in 1988. 
'Wendela was heel goed in één op één contacten,' zegt dominee Dini Stavenga-van der Waals (75), die 
daarvoor enkele jaren met haar samenwerkte als studentenpredikant in Groningen. 'Zij was meer 
pastoraal-psychologisch dan theologisch.' Wendela van Lynden overleed dinsdag 6 oktober in een 
hospice in Rozendaal. Ze werd 86 jaar. 

Wendela van Lynden werd in Den Haag geboren als derde in een Nederlands-hervormd gezin met vier 
kinderen. Haar vader zat bij de marine en bezocht als vrijwilliger gevangenen. Net als haar moeder 
speelde ze viool en reed ze graag paard. De zomer bracht het gezin door op het familielandgoed 
Wulperhorst bij Zeist, nu bezit van concertpianist Wibi Soerjadi. Van Lynden liep niet te koop met 
haar adellijke afkomst. 

Ziekenpastoraat 

Na de HBS werkte ze als au pair in Zwitserland en Frankrijk en studeerde vervolgens theologie in 
Utrecht. 'Ze verdiepte zich graag in zingevingsvragen,' zegt haar nicht Christine Sluyterman van Loo 
(58). 
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Ze begon als hulppredikant in Apeldoorn en daarna volgde Amsterdam. Van 1962 tot 1968 werkte 
Van Lynden als tweede predikant in Gent. De latere hoogleraar dogmatiek Hans de Knijff (84) was op 
papier de eerste predikant. 'In de praktijk hadden we de taken verdeeld en preekten we om en om. Haar 
hart lag bij het ziekenpastoraat. In die tijd volgde ze in Nijmegen aanvullende colleges pastorale 
psychologie.' 

In 1969 werd Wendela van Lynden in Groningen de eerste vrouwelijke studentenpredikant van 
Nederland. 'Ze was gesloten en schuchter,' zegt oud-collega Stavenga. 'Toch heb ik veel aan haar 
gehad. Ze was twaalf jaar ouder en leerde mij het vak.' 

Van Lynden bewoonde twintig jaar een verbouwde boerderij in Gasteren en hield daar paarden en 
schapen, zegt haar nicht Sluyterman van Loo. 'Over haar werk in Zuidlaren vertelde ze weinig, maar 
ze kon daarin al haar talenten kwijt. Ze was moedig en eigenzinnig, had een groot gevoel voor humor 
en was bovenal bescheiden.' 

Humor 

Na haar emeritaat verhuisde Van Lynden naar Ellecom bij Arnhem om dichter bij haar familie te zijn. 
Ze schilderde, speelde viool en onderzocht met aspirant-predikanten hun drijfveren en geschiktheid. 
Ook gaf ze taallessen aan vluchtelingen. 

Rond haar zeventigste bleek Van Lynden te lijden aan de ziekte van Parkinson. De eerste tijd kon ze 
nog aardig functioneren, maar dat werd lastiger toen ze niet goed meer kon lopen en vooral toen ze 
door afasie steeds minder kon praten. De vrouw die haar hele leven anderen had geholpen, werd tot 
haar verdriet steeds meer afhankelijk van hulp bij allerlei praktische zaken. Maar haar zelfstandigheid 
en gevoel voor humor behield ze tot het allerlaatst. 

Bron: Elsevier nr. 43, 24 oktober 2015 door Gerlof Leistra. 

$
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Van de Secretaris 
Graag willen wij onze donateurs meer te betrekken bij onze familie stichting. Zo kunt u bijvoorbeeld 
als u een aardig historisch artikel of iets dergelijks heeft dit doorgeven aan het bestuur, zodat het voor 
publicatie in het Lyndenblad in aanmerking komt. Ook is een kort reisverslag van een Van Lynden op 
reis, zoals we in het verleden gelezen hebben, erg welkom en verhoogt zeker het leesplezier van het 
Lyndenblad. 
 
Ik wil u graag vragen om adreswijzigingen (voor controle achterin) door te geven of melding bij mij te 
maken van overlijden, geboorten of huwelijken, zodat we in ons blad en met onze familiestichting 
helemaal bij blijven.  

Het is ook aardig en van harte welkom om een verre achterneef of een ander Van Lynden te benaderen 
om donateur te worden zodat we hem of haar kunnen opnemen in onze familiestichting en we nog 
meer familieleden bij ons hebben. Op een familiedag is het dan weer aardig om ook deze nieuwe 
Lyndens te kunnen en mogen begroeten !. 
 
U kunt uw adreswijzigingen, iberichten van overlijden, geboorten of huwelijken aan mij doorgeven: 
Rozenhaag 36, 3831 CB Leusden, email: lvanlynden@hotmail.com 
 
Alvast veel dank ! . 

Ludolph 

 

 

 

Van de Penningmeester,  
Een kort overzicht van de financiële situatie van onze Stichting. Het is het overzicht van 2012, 2013 
en 2014. In 2011 is de laatste Lyndendag geweest, dat ook de meeste kosten heeft gezorgd. Verder zijn 
er de kosten van het Lyndenblad 2012 en zijn er kleine uitgaven geweest; met name voor Kamer van 
Koophandel en de bank.  
 
Het bestuur dank u voor de vrijwillige bijdragen in 2012. 
 
Een bijdrage is wederom welkom.  
Het bankrekeningnummer van de stichting is: Rekening NL 61 INGB 0005 9883 81  
t.n.v. Van Lynden Stichting  
p/a Parkhout 9, 3991 MR Houten 
 
Rijn   
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Financieel verslag van Lyndenstichting 2012 
  jaar rekening       

  Lasten Baten 

2011   2012         2011   2012 

   

Inkomsten   
Bijdragen   965 0,00 

Rente   
Roparco   49,82 52,90 
ING    0   
Gillisen    0,79 0,00 

Uitgaven   
Lyndendag 2058   
Lyndenblad (2010)  413,32   
Website    
KvK 26,64 24,08   
ING  zakelijk 46,63 77,59   

  
 winst     verlies 1528,98 48,77 
 totaal 2544,59 101,67   totaal 1015,61 101,67 

                     

 

Financieel verslag van Lyndenstichting 2012 
  Balans       

  
Activa    Passiva  

Liquide middelen 31-dec-11 31-dec-12   31-dec-11 31-dec-12 
ING lopende rekening 607,09 505,42   

Spaartegoeden   
Roparco 3066,70 3119,60   

Effecten   
Beleggingen Rorento 4740,86 5178,25   

  
spaartegoeden totaal 7807,56 8297,85     

  
totaal  8414,65 8803,27   totaal 8414,65   8803,27 
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Financieel verslag van Lyndenstichting 2013 
 

  jaar rekening       
  Lasten Baten 

2012   2013         2012   2013 

   

Inkomsten   
Bijdragen   0,00 330 

Rente   
Roparco   52,90 64,67 
ING    0   
Gillisen    0,00 

Uitgaven   
Lyndendag     
Lyndenblad (2012)    592,63   
Website    
KvK 24,08   
ING zakelijk 77,59 81,98   

  
 winst     verlies 48,77 279,94 
 totaal 101,67 674,61   totaal 52,90 674,61 
 

                     
 

Financieel verslag van Lyndenstichting 2013 
  Balans       

  
Activa    Passiva  

Liquide middelen  31-dec-12 31-dec-13   31-dec-12 31-dec-13 
ING lopende rekening 505,42 160,81   

Spaartegoeden   
Roparco 3119,60 3119,5   

Effecten   
Beleggingen Rorento 5178,25 5144,9   

  
spaartegoeden totaal 8297,85 8264,40     

  
totaal  8803,27 8425,21   totaal 8803,27   8425,21 
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Financieel verslag van Lyndenstichting 2014 
 

  jaar rekening       
  Lasten Baten 

2013   2014         2013   2014 

   

Inkomsten   
Bijdragen   330 0 

Rente / Dividend   
Roparco   64,67 56,55 
ING    0 0 

Uitgaven   
Lyndendag     
Lyndenblad (2012)  592,63   
Website    
KvK     
ING zakelijk 81,98 85,95   

  
 winst     verlies 279,94 29,40 
 totaal 674,61 85,95   totaal 394,67 85,95 

 

                     

 

Financieel verslag van Lyndenstichting 2014 
  Balans       

  
Activa    Passiva  

Liquide middelen  31-dec-13 31-dec-14   31-dec-13 31-dec-14 
ING lopende rekening 160,81 74,86   

Spaartegoeden   
Roparco 3119,5 1226,14   

Effecten   
Beleggingen Rorento 5144,9 5487,32   
beleggingen BP Pr Eq C eur 2001,48   

spaartegoeden totaal 8264,4 8714,94     
  

totaal  8425,21 8789,80   totaal 8425,21   8789,80 
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Van Lynden Lunch: 28 mei 2016 

 

Vooraankondiging: 
Op zaterdag 28 mei 2016 zal er in restaurant “Bij Qunis” te Lijnden de Van Lynden Lunch 
plaatsvinden (details volgen). Wil u deze dag vrij houden ?. 
En bent u nu al geïnteresseerd ?, laat het ons weten via: rijn.van.lynden@xs4all.nl 
 
Rijn 

 

Van Lynden Jongerenborrel: 26 februari 2016 

Om de onderlinge integratie te bevorderen, lijkt het ons een aardig idee een jongerenborrel in 
Amsterdam te organiseren op vrijdag 26 februari 2016, locatie nader te bepalen.  
De doelgroep is van student tot jonge ouders (maar natuurlijk wordt niemand weggestuurd).  
Opgave is mogelijk bij: 
* Emilia van Lynden (emiliavanlynden@gmail.com) of  
* Jaap van Lynden (vlynden@gmail.com ). 

Mailadres en LinkedIn groep 

We willen meer gebruik gaan maken van onze elektronische hulpmiddelen. We verzoeken u in dit 
kader uw mailadres door te geven aan Jaap van Lynden (vlynden@gmail.com).  
Op LinkedIn bestaat de groep “Van Lyndenstichting”, we zouden het op prijs stellen indien u hier lid 
van wilt worden. We kunnen dan beide middelen inzetten om bijv. wijzigingen op de website door te 
geven, nieuws omtrent familiegebeurtenissen door te geven e.d. 

Jaap 
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Gemaal  De Lynden 

 
 
 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 

 Locatie Lijnden, Haarlemmermeer 

 Coördinaten 52° 21′ NB, 4° 46′ OL 

 Oorspr. functie gemaal 

 Start bouw 1847 

 Bouw gereed 1849 

 Sluiting 2005 (vervangen) 

 Verbouwing 2013 

 Bouwstijl neogotiek 

 Monumentstatus Rijksmonument 

 Monumentnummer 19917 

 Architect J.A. Beijerinck 
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Gemaal De Lynden is de naam van twee gemalen in de Haarlemmermeer. 
Het eerste gemaal heeft, samen de gemalen De Cruquius en De Leeghwater de Haarlemmermeer in de 
periode 1849 - 1852 drooggepompt. Het werd in 1849 in gebruik genomen en is daarna verscheidene 
malen gemoderniseerd. In 2005 is het buiten gebruik gesteld en door een nieuw gemaal vervangen. 
Naast het oorspronkelijke gebouw staat het nieuwe Gemaal De Lynden, het werd in oktober 2005 in 
gebruik genomen. 

De oorspronkelijke stoomaandrijving was al eerder vervangen door twee stoomgedreven 
centrifugaalpompen waarvan een in 1919 is gesloopt. Hiervoor in de plaats kwam een 
synchroonmotor, die oorspronkelijk als generator had dienstgedaan in de elektriciteitscentrale van 
Naarden/Bussum. In 1954 is de tweede stoommachine, die net als eerstgenoemde, met een flens aan de 
centrifugaalpomp was gekoppeld, gesloopt en vervangen door een tweecilinder dieselmotor van het 
type VE 602/110, met een vermogen van 730 epk bij 110 omw/min, die bij Werkspoor Amsterdam 
was ontworpen door ir Lugt. Deze motor heeft bij Werkspoor van 1947 tot 1950 als proefmotor 
gedraaid, is voor een "vriendenprijsje" overgedaan aan de Haarlemmermeerpolder en heeft in het 
gemaal De Lynden gedraaid van 1954 tot 1967. 

Daarna zijn zowel genoemde elektromotor als de dieselmotor vervangen door twee Brons-
dieselmotoren van het type GVE8, met een vermogen van 800 epk. In 1986 is de Brons-dieselmotor in 
de westelijke vleugel van het gemaal vervangen door een asynchrone elektromotor van 600 kW bij 
1000 omw/min. 

Het nieuwe gemaal uit 2005, met drie pompen, heeft een capaciteit van 1275 m3 per minuut, 50% 
meer dan het oude gemaal. Het gebouw van het oude gemaal wordt niet gesloopt, het is een 
Rijksmonument. Het is gebouwd in neogotische stijl. 

Het gemaal en het dorp Lijnden (rond het gemaal) zijn genoemd naar Frans Godert van Lynden van 
Hemmen (1761 – 1845), een politicus die net als de naamgevers van De Cruquius en De Leeghwater 
een plan had ontwikkeld voor de droogmaking van het Haarlemmermeer. Frans Godert van Lynden 
van Hemmen publiceerde in 1821 het boek 'Verhandeling over de Droogmaking der Haarlemmer-
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Meer' met daarin gedetailleerde plannen die uiteindelijk mede de basis vormden voor de 
daadwerkelijke droogmaking. 
 

 

Als Frans Godert van Lijnden van Hemmen (1761-1845) er niet was geweest was Amsterdam wellicht 
weggevaagd door een stormvloed en had Schiphol niet bestaan. 
  
Overdreven? Misschien, maar toch niet helemaal onwaar. Het water van het Haalemmer Meer werd in 
1837 door storm opgezweept tot de Amsterdamse Haarlemmerpoort. Een ramp dreigde voor 
Amsterdam als er niets gedaan zou worden. Eerder was Leiden al ondergelopen. Langs bestuurlijke 
weg was een oplossing moeilijk omdat de financiële middelen ontbraken. Met hulp van koning 
Willem I, die een geldlening van 8 miljoen gulden beschikbaar stelde, werd in 1839 een wet 
aangenomen voor de droogmaking van de Haarlemmermeer, gebaseerd op het plan van Frans Godert.  
 
Al in 1821 publiceerde hij het boek 'Verhandeling over de Droogmaking der Haarlemmer Meer' met 
daarin gedetailleerde plannen. Aanvankelijk stuitte zijn plan op tegenstand maar uiteindelijk werd het 
grotendeels uitgevoerd. In zijn oorspronkelijke plan waren achttien stoomgemalen voorzien, maar 
enkele jaren later oordeelde men dat drie stoomgemalen ook voldoende moesten zijn. Dat werden De 
Leeghwater, De Cruquius en De Lijnden. Het was in die tijd bijzonder om voor stoomgemalen te 
kiezen en niet voor windmolens. In 1852 hadden deze stoomgemalen in 39 maanden tijd 800 miljoen 
kubieke meter water weggewerkt en het Haarlemmer Meer was droog. Zo kwam er nieuwe 
landbouwgrond beschikbaar en een plaats waar vele jaren later Schiphol zou worden ontwikkeld. 

Frans Godert van Lijnden van Hemmen was geen ingenieur maar jurist, en als zodanig in 1781 
gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Hij was enige tijd burgemeester van Zaltbommel. Hij was 
vooral actief in de politiek, aan de kant van de prinsgezinden en werd gerekend tot de entourage van 
stadhouder Willem V. Tijdens de Franse overheersing moest Frans Godert het land verlaten van 1795 
tot 1813. Hij keerde terug in bestuurlijke functies en was vanaf 1818 lid van De Eerste Kamer en 
president van de Hoge Raad van Adel.  
 
Als 81-jarige kon hij nog meemaken dat de burgemeester van Amsterdam de eerste spade in de grond 
stak voor de aanleg van de ringdijk, een eerste stap naar de volledige drooglegging van het 
Haarlemmer Meer. Naast het aanleggen van de ringdijk omvatte het plan ook de aanleg van 
schutsluizen en de stoomgemalen. Al was het plan toen al 20 jaar oud, het moet voldoening hebben 
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gegeven dat het gerealiseerd werd. 
In 1847 werd de eerste steen gelegd van het gemaal De Lijnden. Het gebouw is in neogotische stijl 
opgetrokken en is een goed voorbeeld van de uit Engeland afkomstige industriële 
bedrijfsgebouwenbouwtrant. Op 30 maart 1849 trad het gemaal voor het eerst in werking.  
Niet alleen het gemaal maar ook het aangrenzende dorpje draagt de naam Lijnden. Zoals een krant het 
destijds verwoordde “om die grote ijveraar voor de droogmaking in ere te houden”. 

De totale kosten van de droogmaking van het Haarlemmer Meer waren ƒ13.789.377,- maar de 
verkochte gronden brachten nog ƒ8.030.031,- op. Met aftrek van nog wat baten, was het Rijk voor 
ƒ4.412.115,- verlost van de "Waterwolf"!  
 

 

 
Het gemaal De Lynden is sinds 2005 niet meer in bedrijf maar de fundering maakt nog altijd 
onderdeel uit van de waterkering, die onder beheer staat van Hoogheemraadschap Rijnland. Het 
hoogheemraadschap van Rijnland wilde dat erfgoed zoals het gemaal De Lynden goed wordt 
overgedragen en heeft daarom in 2012 besloten het gebouw onder te brengen bij BOEi.  
 
BOEi is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met de herbestemming van industrieel, 
religieus en agrarisch erfgoed. BOEi wist subsidie te verwerven en het al ingezette verval van De 
Lynden te keren. Eerst werd de schoorsteen aangepakt.  
 
Daarna werden het ketelhuis en het pompgebouw, waar de monumentale pompinstallaties nog staan, 
in oude glorie hersteld. En met succes: De Lynden werd door de gemeente Haarlemmermeer 
genomineerd als Monument van het Jaar 2015. (top 3 gehaald, niet gewonnen YvL) 
 
In het volledig gerestaureerde ketelhuis is sinds maart 2015 een restaurant “Bij Qunis” gevestigd. 
Voor het pompgebouw wordt nog een passende bestemming gezocht. Ronald Kunis, voormalig 
executive chef van Restaurant De Kas in Amsterdam omschrijft zijn kookstijl graag met de woorden 
‘eenvoud en robuustheid’ en dat past bij het gebouw. 

Op 3 september 2015 werd het gerestaureerde gemaal en rijksmonument officieel geopend. Het werd 
daarbij één van de meest markante gebouwen in de provincie Noord-Holland genoemd. 

Yvonne 
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Advertentie uit 1945 Meer informatie is te vinden op de website van de Nederlandse Gemalen 
Stichting: http://www.gemalen.nl  

 

‘Niet  interessant en toch…’ 

Dit is de titel van een klein boekje geschreven door J.K. van Loon in september 1930.  Het draagt de 
ondertitel “Iets uit de geschiedenis van den arbeid der afdeling Arnhem van de Nederlandsche 
middernachtzending vereeniging”.  Deze vereniging is opgericht op 18 december 1890 door de 
bestuursleden Mr Lijndraaier ,  C. Roelants, H. B. Breijer en Mr D.R.B. Baron van Lynden. 

  

Deze vereniging had niet het nachtleven hoog in het vaandel, maar juist het bestrijden van de zonde. 
“De zonde is niet Interessant”, is een uitspraak van Dr. H Pierson president directeur van de Heldring 
stichting. Naar voorbeeld van andere steden ( Haarlem, Amsterdam) binden de oprichters van de 
afdeling Arnhem van de Nederlandsche middernachtzending de strijd aan tegen hoerenlopers en 
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souteneurschap in Arnhem. Waar de Heren en hun leden actief posten bij huizen van onfatsoen 
(bordelen) om de mensen daar aan te spreken en overtuigen er niet naar binnen te gaan. 

Niet geheel zonder risico 
Dat hun inzet niet altijd werd gewaardeerd, mag duidelijk zijn. In veel gevallen werd fysiek geweld 
niet geschuwd. Geweld door al dan niet ingehuurde krachten van het bordeel, terwijl de ‘sterke arm 
der wet’ een oog toekneep, daar één van de bordeelhouders ‘op bijzondere goede voet stond met de 
politiecommissaris en omgekeerd was de verhouding al even innig’. 

Wet ter beteugeling der Zedenloosheid 
Niet alleen door te posten, maar ook politiek werd druk uitgeoefend om hoerenloperij en 
souteneurschap te verbieden. En niet zonder resultaat. Na ruim 20 jaar mondde dit op 30 mei 1911 uit 
in een ‘Wet ter beteugeling der Zedenloosheid’. Dit was natuurlijk niet alleen aan de Arnhemse 
afdeling te danken, maar zeker ook dankzij het feit dat met goedbevinden van de toenmalige 
burgemeester van Arnhem, de heer E.C. Baron Sweerts de Landis Wyborgh, cijfermatig werd 
aangetoond dat een bordeelverbod  zeker een positief effect zou hebben op het hoerenlopen. 

Grondleggers consultatiebureau  
De vereniging werd niet opgeheven na dit “succes”. De lijn werd doorgezet door maatschappelijk 
hulpbetoon, o.a. via het inmiddels opgerichte eerste  ‘consultatiebureau  met zegen’.  Een bureau voor 
het ‘welzijn van hun zedelijke heil ‘, voor hulp vragende ongehuwde moeders.  ‘Zij pogen te 
bevorderen de voorziening  in deugdelijke voogdij ten behoeve van dier kinderen’ en ‘zoo mogelijk en 
gewenscht , bewerken zij huwelijken tusschen de vaders en moeders dier kinderen en zoo niet 
gewenscht of niet mogelijk, brengen zij onderlinge schikkingen tot stand betreffende ’t onderhoud’.  

Doorgangswoningen 
Daarnaast openden zij ook zogenaamde doorgangswoningen via de stichting ‘Welkom’. 
Doorgangswoningen voor mannen en vrouwen die in aanraking waren gekomen met den strafrechter. 
Deze huizen waren voor ‘ontwrichte gezinnen die weer moesten leren hoe een huis bewoond moest 
worden’. 

Een kleine bloemlezing t.a.v. Mr. D. R. B. Baron van Lynden, 9 nov. 1847 - 16 mei 1916: 
“De zachtmoedige, nederige Mr. D.R.B. Baron van Lynden, eerst rechter, later president van de 
Rechtbank, ontving  de broeders  te zijnen huize. Daar waren meer samenkomsten geweest om het 
werk te bespreken, en – als de muren van het “Volkskoffiehuis” in de Doelenstraat, of die van 
tegenwoordig  ”Kom en Zie” in de Spoorwegstraat spreken konden, dan zouden zij gewagen van 
smeekgebed op smeekgebed opgezonden, als de broeders hun moeilijke taak tegemoet gingen. 

Een taak – die door geen van de Arnhemsche predikanten in die dagen gesteund werd, doch waaraan 
Baron van Lynden daadwerkelijk heeft meegedaan, door met de broeders de nachtelijke posten te 
betrekken. 

De aristocraat van den bloede, de aristocraat naar den geest, de Christen van de daad, Mr. Baron Van 
Lynden schaamde zich zijn belijdenis niet en heeft  van het eerste ogenblik tot aan zijn stervensuren 
den arbeid der Middernachtzending gesteund door zijn gebed, zijn geld, zijn leven. 
Daar behoorde moed toe in die dagen 

Het belijden van den Christus en Diens Naam uitdragen, vooral in de wereld van vrome 
schijnheiligheid en in den aristocratische kring, die van dat “gedoe” niets moest hebben, vroeg van den 
belijder, moed, trouw, zielenadel. En dit werd gevonden in deze kring. Het zachtmoedige woord van 
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den heer Van Lynden verkwikte het hart. 
 
In de rechtszaal getuigde hij voor den arbeid der Middernacht zending, en als hij later een lid van de 
staande Magistratuur in zijn ambt inleidde en toen hij afscheid van de Rechtbank nam, beval hij de 
Middernachtzending en haar werkers in hun belangstelling aan! Zoo heeft deze Christen getoond zijn 
taak te verstaan, meer nog , als in 1892 enkele medische specialisten zich vermeten om het goed recht 
der verordening van toezicht  op huizen van ontucht en de reglementering te verdedigen,  en de 
Overheid  het recht willen betwisten om in te grijpen, dan vonden zij den secretaris der afdeling 
Arnhem, Mr. D.R.B. Baron van Lynden, tegenover zich… 
 
…Op den 8sten Mei 1916 overleed de man die van voor de oprichting af aan een steunpilaar , een 
stille kracht der afdeling was geweest .  Zijn naam is onafscheidelijk aan Arnhem verbonden.“ 
 
Rijn 

 

 

 

Een Duitse tak (?) 

In Duitsland wonen ongeveer 50 Freiherren en Freifrauen Von Linden, met het rode wapen met goud 
kruis, de windhonden als wapendragers en een windhond als helmteken. Een Duitse tak van de familie 
dus? 

Zoals te lezen is in het Duitse Genealogische Handboek de “Gotha” werd tot 1892 door de Duitse Von 
Lindens aangenomen dat zij afstammen van de Nederlandse familie Van Lynden. In dat jaar verscheen 
een artikel van Adhémar Freiherr von Linden in De Navorscher (nr. 8/9) waarin deze Adhémar 
beredeneert dat de familie echter waarschijnlijk afstamt van het Belgische geslacht Van Lynde zu 
Martenslinde und zu Spauwen, welke familie in het Vorstendom Lüttich bezittingen had.  

Wilhelm Freiherr von Linden schreef in de Gotha mede naar aanleiding van het artikel van Adhémar 
von Linden het volgende over de geschiedenis van de (Duitse) familie Von Linden: 

Die Familie von Linden stammt ursprünglich aus dem Bistum Lüttich. Als Stammvater gilt ein 
gewisser Adam van Linter, der urkundlich 1604-1615 erwähnt wird und Gutsbesitzer in 
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Hoeppertingen (Belgisch Limburg) war. Sein Sohn Peter, der vermutlich wegen der politischen und 
religiösen Unruhen im Stammland der Familie Linter nach Franken auswanderte, erwarb um 1650 
einen Hof in Habitzheim (Odenwald). Er nahm den Familiennamen "von Linden" an. 

In Kurmainz stiegen einige Mitglieder der katholischen Familie von Linden zu hohen Ämtern auf: 
Franz von Linden (1712-1789) war Hofkammerrat und Oberkeller der Kameralverwaltung im 
Vizedomamt Aschaffenburg, Johann Heinrich Freiherr von Linden (1719-1795) war Geheimer Rat 
und Direktor der Hofkammer des Kurfürstentums Mainz. Letzterer erhielt auch am 5. November 1780 
den Reichsadelsstand und am 7. September 1790 von Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz und von 
Bayern den Reichsfreiherrnstand verliehen. 

Franz Damian Freiherr von Linden (1745-1817), ein Enkel von Johann Heinrich Frei-herr von Linden, 
war Geheimer Rat und später Direktor der Landesregierung des Fürstprimas in Aschaffenburg. Sein 
zweitältester Sohn Franz Joseph Ignaz war württembergischer Geheimer Legationsrat und Herr auf 
Nordstetten, Isenburg und Taberwasen. 

Ein weiterer Enkel des Johann Heinrich Freiherr von Linden, der Jurist Franz Freiherr von Linden 
(1760-1836), hatte 1796-1806 die Position eines Reichskammergerichtsassessors inne. Nach der 
Auflösung des Reichskammer-gerichts trat Franz Freiherr von Linden in die Dienste des Königreichs 
Württemberg. König Friedrich I. von Württemberg berief ihn im Jahre 1807 zum Präsidenten des 
neugegründeten Katholischen Kirchenrates. 1815 wurde Franz Freiherr von Linden zum 
württembergischen Bevollmächtigten beim Wiener Kongress, danach zum württembergischen 
Gesandten beim Bundestag in Frankfurt ernannt. 1817-1831 war er Präsident des Schwarzwaldkreises. 

Franz Freiherr von Linden ist der Stammvater der VII Linien (Die Zählung der Linien erfolgt nach: 
Genealogisches Handbuch des Adels Bd. 68 der Gesamtreihe. Freiherrliche Häuser Bd. VII, 
Limburg/Lahn 1978, S. 196-215; Genealogisches Handbuch des Adels Bd. 109 der Gesamtreihe, 
Freiherrliche Häuser Bd. XVIII, Limburg/Lahn 1995, S. 356-376; Genealogisches Handbuch des 
Adels: Der in Bayern immatrikulierte Adel Bd. XXIII, Neustadt/Aisch 2000, S. 351-365.) des Hauses 
von Linden: Von seinen sieben im folgenden genannten Söhnen stammen diese VII Linien des Hauses 
ab: Von Edmund (1798-1865) die I. (gräfliche) Linie (Burgberg), von Franz a Paula (1800-1888) die 
II. (gräfliche) Linie, von Carl (1801-1870) die III. Linie (Hausen) mit dem 1. Ast (in den USA) und 
dem 2. Ast (Hausen), von Joseph (1804-1895) die IV. Linie (Neunthausen), von Ernst (1806-1885) die 
V. Linie (Bühl), von Ludwig (1808-1889) die VI. (Schweizer) Linie und von Hugo (1812-1895) die 
VII. Linie. 

Im Jahre 1844 wurden Edmund Freiherr von Linden (1798-1865) und sein Vetter Heinrich Freiherr 
von Linden (1784-1866), der älteste Sohn des bereits erwähnten Damian Franz Freiherr von Linden, in 
den päpstlichen Grafenstand erhoben. Die Anerkennung der Standeserhöhung für Heinrich erfolgte 
durch den Großherzog von Hessen-Darmstadt im Jahre 1846. Im selben Jahr erhielt auch Edmund 
Graf von Linden die württembergische Anerkennung der Standeserhöhung. Im Jahre 1850 wurde der 
päpstliche Grafenstand auch auf Franz a Paula und die II. Linie ausgedehnt. Die Erhebung in den 
württembergischen Grafenstand erfolgte im Jahre 1852. 

Von den genannten VII Linien sind bis auf die III. Linie (Hausen) alle im Mannesstamm erloschen. 
Die III. Linie teilt sich in einen 1. Ast, dessen Mitglieder in den USA leben, und in den 2. Ast 
(Hausen). 
 
Wanneer juist is wat deze Wilhelm (in navolging van Adhémar) schrijft, zou de familie dus 
oorspronkelijk Von Linter geheten hebben en de naam Von Linden hebben aangenomen. Dan blijft de 
vraag hoe het kan dat het familiewapen inclusief wapendragers en helmteken dat van de familie Van 
Lynden is. Is hier sprake van een vroege vorm van plagiaat? Nader onderzoek zou gedaan moeten 
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worden om dit mysterie op te lossen. Voorlopig lijkt het er op dat de aanhef van dit artikel niet juist is; 
de Duitse Von Lindens geen Duitse tak van de Van Lyndens zijn… 

Carel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyndenwapen uit een Duitse bron 

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ 
Institution: Landesarchiv Baden-Württemberg http://www.landesarchiv-bw.de 

 

 

Een affaire (?) Stans van Lynden en stadhouder prins Willem V 

In het jaar 1782, op 30 juni om precies te zijn, was de trouwdag van Stans van Lynden en Willem 
Anne de Constant Rebecque (1750-1832), een officier van de Zwitserse garde. Was dit huwelijk een 
vlucht? Moest de Gelderse freule van het Nederlandse toneel verdwijnen? Vele geruchten deden in 
1782 de ronde. 

Stans heette voluit Francina Godardina Constantia van Lynden van Hoevelaken. Zij werd geboren in 
Arnhem op 29 januari 1761 en stierf in Den Haag op 5 april 1831. Ze was een dochter van Dirck 
Wolter van Lynden van Hoevelaken (XIIIc) en Agatha Theodora Geelvinck, die samen nog drie 
dochters en vier zoons hadden.  
Van hen is Jan Elias Nicolaas (XIVe) (1766-1841) het vermelden waard omdat hij in 1814 voorzitter 
werd van de nieuwe Staten Generaal, zitting had in de Raad van State en later de eerste voorzitter werd 
van de Tweede Kamer. Een andere broer van Stans, Jan Carel Elias (XIVf) (1770-1825) werd later 
hofmaarschalk van prins Willem V in het Prinsdom Fulda, en in 1814 gouverneur van Gelderland. 

Toen Stans negen jaar was overleed haar vader. Het gezin verbleef vanaf die tijd regelmatig in Den 
Haag waar ze een huis hadden op de Korte Voorhout. Stans werd door haar tijdgenoten nogal lelijk 
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gevonden, maar over smaak valt te twisten. Juist haar gebrek aan schoonheid trok de aandacht van 
stadhouder Willem V.  

Prins Willem V stond beslist niet bekend als iemand met een sterke persoonlijkheid of een kundig 
staatsman. Hij trouwde in 1767 met Wilhelmina Fredrika Sophia van Pruisen (1751-1820). De prinses 
werd ‘de mooiste prinses van Europa’ genoemd en was intelligent en daadkrachtig. Dat het hier om 
een gearrangeerd huwelijk ging zal geen mens verbazen. Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel 
(1718-1788), alias de Dikke Hertog, alias Dikke Louw, was de oom van Wilhelmina en sinds 1759 de 
voogd van Willem V. Hij had als veldmaarschalk gediend in het Oostenrijkse leger en was met die 
rang in de Staatse troepen opgenomen. Als voogd en ook later toen de stadhouder volwassen was had 
de Dikke Hertog verregaande invloed. Dat hij de huwelijkskandidate voor Willem V in zijn 
familiekring vond is bijna logisch. 

Willem V werd geboren op 8 maart 1748 en verloor al jong zijn ouders. Drie jaar na zijn geboorte 
overleed zijn vader Willem IV, waarna moeder Anna van Hannover als regentes optrad tot haar 
overlijden in 1759. Willem had een slap karakter. De Dikke Hertog was dus van grote invloed op de 
jonge prins.Terwijl de prins zich vermaakte verdwenen de staatszaken in een diepe bureaulade en 
werden belangrijke beslissingen op de lange baan geschoven. Het was de tijd van de Vierde Engelse 
Oorlog (1780-1784) die rampzalig verliep voor de Republiek. Het was de tijd dat democratische 
patriotten tegenover de veelal aristocratische prinsgezinden stonden. De Republiek had behoefte aan 
leiding. Terwijl de Dikke Hertog zijn invloed deed gelden en de stadhouder naar zijn pijpen liet 
dansen, omringde Willem zich het liefst met nutteloze vrienden. Het regeringsreglement schreef voor 
dat de stadhouder besluiten nam. Dat Willem V zijn handtekening af en toe zette was daarvoor 
voldoende. De feitelijke macht lag bij anderen. 

Willem V begon zich in juli 1779 om een of andere reden te interesseren voor de toen 18-jarige Stans 
van Lynden.  De prins kwam op zijn dagelijkse wandeling vaak langs het huis waar Stans woonde aan 
de Korte Voorhout. Op een dag bezocht hij een toneelstuk dat bij de Van Lyndens thuis werd 
opgevoerd. Zo kwam hij in de nabijheid van Stans en kwamen de geruchten op gang. 

Aanvankelijk zei men dat Willem speelde dat hij verliefd was op Stans omdat hij ergens had gelezen 
dat zijn voorouders er maîtresses op na hielden. Ook zei men dat hij alleen aandacht wilde trekken. Zo 
zou Willem V tegen zijn vrouw hebben gezegd dat het hem vermakelijk leek om te doen alsof hij 
verliefd was op de lelijke Stans van Lynden omdat zoiets des te meer aanleiding zou zijn voor praatjes 

en roddels in Den Haag. In de woorden van Willem V: 
“nu sal ik mij eens houden alsof ik amoureus waere van 
juffrouw Van Lynden” want omdat zij gezien wordt als 
“geensints fraaij maar lelijk, sal men daerover des te meer 
verwondert wesen.” Het initiatief lag dus helemaal bij de 
prins. Stans zelf vond de hele zaak vooral pijnlijk en had 
geen gevoelens voor Willem V. Prinses Wilhelmina 
noemde de hele ‘affaire’ bespottelijk, “Cela est trop 
ridicule pour en parler”. In hofkringen vond men de prins 
“nog bijsonder kinderagtig en frivool”. 

Stans met haar in 1786 geboren zoontje Thierry Juste de 
Constant Rebecque, 

Pastel door L. de Saussure von Bercher 
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In 1781 was Stans twee keer in het gezelschap van Willem V in een Haagse uitgaansgelegenheid, 
Vauxhal, aanwezig. De roddels over de drinkende prins hinderden haar zo dat ze besloot drie maanden 
in Zeist te gaan logeren op kasteel Rijnwijck. Toen Stans naar Utrecht vertrok stond de prins ’s 
morgens vroeg  ongenood bij de trekschuit. Hij verklaarde later dat hij geen zoen of briefje van haar 
had gehad en niet wist waar hij haar kon bereiken. Toen Stans in augustus terugkeerde kreeg zij op de 
Haagse kermis geschenken aangeboden door de prins, maar die sloeg ze af. Ze vermeed het met de 
prins alleen te worden gezien. Wat in eerste instantie een spelletje moet zijn geweest voor de verveelde 
prins veranderde in werkelijk amoureuze gevoelens. Willem V kreeg ‘het sterkste en grootste 
attachement dat mogelijk was’. Een werkelijke relatie is er nooit geweest. Goed ingelichte bronnen 
zoals de Gelderse baron Van Hardenbroek die als vertrouweling van de prins alles te horen kreeg over 
Stans, weten dat Willem nooit alleen is geweest met Stans, dat er hooguit een handkus is geweest. 
Maar Willem V van zijn kant was intens bezig met Stans. Hij zat urenlang brieven aan haar te 
schrijven, terwijl men dacht dat hij zich met staatszaken bezighield. Mensen die vaak op audiëntie 
verschenen kregen van de prins steeds weer allerlei over Stans te horen. En in een dagboekaantekening 
van Van Hardenbroek uit 1781 staat dat de prins ‘als een eerst aankomend jongmens’ dagelijks langs 
het huis van Stans liep en dat het hem niet kon schelen dat iedereen dat zag.  

Willem verbleef langdurig in het huis van Stans bij opvoeringen en tijdens ‘cercles’. Hij speelde kaart 
met Stans en praatte graag met haar. Hij vroeg anderen om advies omdat hij zijn passie steeds heviger 
voelde worden hoewel hij probeerde zich tot onverschilligheid te dwingen. Hij verzekerde anderen dat 
hij geen amoureuze omgang onderhield met Stans, maar haar zo graag zag en zo graag hoorde 
spreken. Bij soupers met tientallen gasten schonk de prins geen enkele aandacht aan de andere gasten 
maar stond hij de hele avond achter de stoel van Stans. De hofdames spraken er schande van. Voor 
Stans moet het een genante vertoning zijn geweest, maar niet eenvoudig om zich aan te onttrekken 
zonder haar sociale leven op te geven. En dat terwijl zij zelf nog ongetrouwd was en voor haar 
reputatie moest waken. In september 1781 werd zelfs gesuggereerd dat Stans mogelijk op de hoogte 
was van staatsgeheimen. Zij had een uitspraak gedaan over de status van het eiland Sint Eustatius dat 
in 1781 door de Engelsen was bezet. Daarover werd geschreven in het libel Aan het Volk van 
Nederland. In december 1781 was er een dansavond in huize Van Lynden waarbij de prins aanwezig 
was. De volgende dag gonsde door Den Haag dat er in een afzonderlijke kamer was gedanst en 
gesprongen door de prins en Stans. Verschillende vertrouwelingen van Willem V riedden hem aan 
zich toch vooral wat onverschilliger te gedragen tegenover Stans, maar de stadhouder schaamde zich 
in het geheel niet voor zijn gedrag. Behalve voor Stans was het ook voor prinses Wilhelmina een 
pijnlijke geschiedenis. Het huwelijk van Willem beleefde dan ook moeilijke tijden aldus ingewijden in 
Haagse kringen. Men zei dat ‘het gans niet vriendelijk thans was gesteld tussen de prins en de prinses’. 

De hele toestand werd door de patriotten flink uitgebuit in spotprenten. Willem V figureert vooral als 
vijand in de politiek van de patriotten. Zij stelden de prins voor als corrupt en losbandig, een 
‘brooddronken, verzoopen en wellustigen vorst’. De vermeende affaire met Stans was koren op hun 
molen en werd natuurlijk flink uitgebuit. Zo verspreidden de patriotten ook scabreuze politieke 
spotprenten zoals die nog niet eerder waren vertoond. De toon van de pamfletten en de politike cultuur 
maakten een omslag. Het gedrag van Willem V deed een nieuw republikanisme opbloeien. 

Een bekende spotprent uit 1782, terug te vinden in het prentenkabinet van het Rijksmuseum, toont 
Willem V als een brakende Bacchus. Hij zit naakt op een wijnvat en spuwt in een kamerpot die hem 
wordt voorgehouden. Intussen deelt hij zijn uit Engeland ontvangen gelden uit aan Frans Godard van 
Lynden van Hemmen, zijn politieke cliënt en de grootvader van Constantia van Lynden van 



!"#$%&'("')*+($

(","-)".$/012$

//$

$

Hoevelaken. Stans zelf tilt haar rokken op met een ‘als je blieft Z. D. H. (Zijne Doorluchtige 
Hoogheid)’ en wijst uitnodigend op haar boezem. Ze worden geflankeerd door de landdrosten van de 
Veluwe en Zutphen, G.G. baron Bentinck en J.H.S. baron van Nagell. 
 
De spotprent sloeg op de situatie in Gelderland en is daar waarschijnlijk ook gemaakt, maar raakte 
bekend tot in Amsterdam. Een Hollandse correspondent weet te melden dat “als je blieft Zijne 
doorluchtige Hoogheid” een populaire slogan was geworden bij de ‘dametjes van playzier’ waarbij het 
woord ‘hoogheid’ een bijzondere betekenisverschuiving had ondergaan. 

Willem V zelf vond de tekening “een aller-abominabelste prent”. Hij verzocht de raadpensionaris 
dringend om maatregelen. “Ik kan niet onverschillig zijn omtrent het publiceeren van geschriften en 
prenten alleen geschike om mij voor de oogen van de gantsche waerelt te prostitueeren en bij deze 
natie gehaet te maeken”, liet hij weten. Over de reputatie van anderen in de prent, met name Stans, zijn 
geen opmerkingen van Willem V bekend.  
 
Van der Capellen, een bekende Gelderse politicus, zei zich bijna “dood te lagchen”om de prent maar 
vond toch ook dat de grenzen van fatsoen hier waren overschreden. “Enfin die print is een duivelsche 
trek. Maar ze is te indecent. Die freule wijzende op haalt poesemietje met een als je blieft. Foeij! ’t Is 
obsceen!” En dat terwijl er tussen prins Willem V en Stans van Lynden geen intieme relatie heeft 
bestaan. 

Toen het huwelijk van Stans met Willem Anne de Constant Rebecque werd afgekondigd zuchtten 
velen van verlichting. Maar de prins treurde eindeloos over het aanstaande huwelijk, meer nog dan 
over het ongelukkige verloop van de oorlog met Engeland. Willem wilde graag nog naar Stans om 
haar goedendag te zeggen, al werd hem dat afgeraden. Hij kreeg Stans kort te spreken in het voorhuis 
aan de Korte Voorhout en wenste haar een goede reis en alle geluk.  
 
Daarna is hij snel teruggegaan naar zijn kabinet waar hij liet zeggen dat hij vertraagd was door 
dringend schrijfwerk. Omdat de prins niet zeker was dat hij persoonlijk afscheid zou kunnen nemen 
had hij de avond tevoren de Gelderse politicus Brantsen naar Stans gestuurd. Die had overgebracht dat 
Zijne Hoogheid de freule ‘geluk, ware vergenoeging en in alles voorspoed’ toewenste. Stans had 
daarop gereageerd met “Avouez que c’est bien fol!” (Geef toe dat het nogal idioot is). Toen de prins 
dat later hoorde, verzuchtte hij “ik geloof niet dat zij ooit enige liefde voor mij heeft gehad.” Tot aan 
september barstte de prins twee, soms drie keer per week in huilen uit. Aan het hof zei men dat de 
prins helemaal ‘het bijltje kwijt’ was. 

Het is goed mogelijk dat het huwelijk van Stans is gearrangeerd met hulp van prinses Wilhelmina, al 
zijn daar geen bewijzen voor gevonden. Volgens sommige bronnen kreeg garde-officier Willem Anne 
de Constant Rebecque een behoorlijk jaargeld van de prins als hij met Stans zou trouwen. Anderen 
spreken van een jaargeld van de prins aan Stans op voorwaarde dat zij naar Zwitserland zou verhuizen. 
Maar ook de moeder van Stans heeft zich ingespannen om alles voor aar dochter in goede banen te 
leiden.  
 
Zij verkeerde in diplomatieke kringen en trouwde later met Friedrich Wilhelm baron von Thulemeyer, 
de Pruisische ambassadeur in Den Haag. Zo kon zij ook onder vier ogen spreken met een diplomaat 
als Brantsen en een politicus als Van Hardenbroek uit de kring van vertrouwelingen van de prins. 
Daarbij uitte zij meermaals haar zorgen over het gedrag van Willem V.  
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Vlak voor het huwelijk van Stans was Agatha Geelvinck nog aanwezig bij een souper met de prins. 
Daarbij zou de prins verheugd hebben gereageerd op het bericht dat er met behulp van Thulemeyer 
een huwelijk zou worden geregeld, en dat er buiten het zicht van het grote publiek getrouwd zou 
worden. Hoe het nu precies verlopen is, is niet meer te achterhalen. Maar dat Stans via een huwelijk 
het land uit moest, ver van de prins, lijkt wel duidelijk. 

Op 23 augustus 1783 beviel Stans in Lausanne van haar eerste kind. Het verhaal ging dat Willem V als 
peter zou fungeren, maar een reis naar Holland werd afgeraden. In 1785 keerde Stans wel terug maar 
het is niet bekend of zij toen weer contact had met de prins. Hij verhuisde aan het einde van 1785 naar 
paleis het Loo. 

Yvonne 

 

Gebaseerd op Schijngestalten, de levens van een diplomaat en rokkenjager Gerard Brantsen (1735-
1809) door Bert Koene, uitgeverij Verloren, Hilversum 2013 
ISBN 978-90-8704-336-0 
en diverse bronnen op internet. 

 

  

  
Stans op latere leeftijd, portret door A.J. 
Dubois Drabonnet 
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Spotprent op prins Willem V als brakende Bacchus  is de titel van de hier afgebeelde prent. 
Collectie Prentenkabinet Rijksmuseum. De prent is gemaakt in 1782 en meet 182 mm x 109 mm. 
Gebruikt als titelprent in het pamflet: Kenschetsende lof-zang, voor de onverbeterlyke voorstanders 
der Engelschen […] toegezonden aen […] Coenraad Diderik Neomagus Singendonck heer van 
Dieden. Zaltbommel, 1782. Onderschrift: Dog ook ditmaal Verharde ’T GOUD en de GUNST des 
VORSTEN hunne harten, zo dat Zij de Stemme van hun Geweeten Smoorden.  
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De prent is tevens gebruikt als voorpagina van Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland 
(1766-1787) door S.R.E. Klein. (een proefschrift, 1995). 
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Politiek actieve Van Lyndens 

Het idee ontstond om voor “Het Lyndenblad” een stukje te maken over de leden van onze familie die 
op enigerlei wijze politiek en/of bestuurlijk actief zijn geweest. Na enig bladeren door de Rode 
Verklikker werd alras duidelijk dat dit wel een erg lang stuk zou opleveren, dus de ambitie werd 
ingeperkt tot een overzicht van de Van Lyndens die (ongeveer) vanaf de totstandkoming van onze 
Grondwet in ’s lands bestuur een rol hebben gespeeld.  
 
Het is belangrijk het woord “overzicht” is in deze niet als een uitputtende opsomming te zien, maar als 
een samenvatting van hetgeen de verschillende takken van onze familie politiek / bestuurlijk 
opgeleverd hebben. De informatie komt grotendeels van de parlementaire website 
(www.parlement.com ). Het is daarbij overigens interessant om te zien wat “parlement.com” 
vermeldenswaardig vindt …. 

Een en ander begint bij  de “Vergadering van Notabelen” (1814), waarover Wikipedia het volgende 
zegt.  

Voor de Vergadering van Notabelen kwamen op 29 maart 1814 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 474 
notabelen bijeen, die moesten beslissen over de ontwerpgrondwet. Er waren 600 leden benoemd, maar 
niet allen verschenen. Sommigen bleven weg vanwege persoonlijke omstandigheden of ziekte (liefst 60 
personen), terwijl drie benoemden al overleden waren. Een enkeling had er geen vertrouwen in dat 
vrijelijk over het ontwerp gesproken kon worden, en vreesde alleen 'ja' of 'nee' te mogen zeggen. 

De leden van de Notabelenvergadering (formeel de Grote Vergadering representerende de Verenigde 
Nederlanden) waren benoemd op 2 maart 1814 door de soeverein vorst. De leden waren per 
departement (gewest) benoemd, waarbij nog de departementale indeling gold uit de Franse Tijd. Zo 
was er een departement Zuiderzee dat ongeveer het gebied van Noord-Holland en Utrecht besloeg en 
een departement Boven-IJssel dat overeenkwam met wat nu ongeveer Gelderland is. 

Voorzitter van de vergadering was de Geldersman Anne Willem Carel van Nagell tot Ampsen. De 
vergadering werd geopend met een toespraak van soeverein vorst Willem. Het ontwerp van de 
Grondwet was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. De 
ontwerpgrondwet werd verdedigd door Felix van Maanen, president van het Hooggerechtshof en lid 
van de Grondwetscommissie. 

Het ontwerp werd met 448 tegen 26 stemmen aangenomen. Enkele katholieken vreesden overheersing 
door de hervormden en wezen het ontwerp af. Ook de Amsterdamse hoogleraar Jean Henri van 
Swinden stemde, vanwege 'gewigtige zwarigheden', tegen. Hiermee kwam de eerste Grondwet tot 
stand. Een dag later werd in het bijzijn van de notabelen de vorst ingehuldigd. 

Leden van de Notabelenvergadering waren hoofdzakelijk lokale bestuurders uit de steden en de 
ambtsheerlijkheden op het platteland. Veel van hen waren grondbezitter. Daarnaast waren enkele 
officieren, rechters, hoogleraren en koopmannen lid. 
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VAN BLITTERSWIJK 

 Jhr. W.C.H. van Lynden van Blitterswijk  

Nijmegen, 2 september 1736 - Arnhem, 13 februari 1816 

Gelderse orangistische edelman, die tijdens de Republiek belangrijke functies in Zeeland bekleedde. 
Zo was hij representant van de Eerste Edele van Zeeland en lid van Gecommitteerde Raden van 
Zeeland. Volgde in de Bataafse Tijd de prins-stadhouder naar Duitsland. Willem I benoemde hem in 
1813 tot lid van de Grondwetscommissie en daarna kreeg hij zitting in de Staten-Generaal. Werd in 
1815 benoemd tot Eerste Kamerlid, maar stierf korte tijd daarna. 

Regeringsgezind ten tijde van Willem I, in de periode 1814-1816: lid Staten-Generaal, benoemd lid 
Eerste Kamer, lid Grondwetscommissie 1813-1814. 
 
wetenswaardigheden 

• Werd 4 februari 1795 uit Den Haag verbannen naar Zeeland 
• Vertrok april 1797 naar Duitsland 
• Wilde als lid van de Grondwetscommissie in 1814 dat de Hervormde godsdienst de heersende 

godsdienst zou zijn en stelde voor dat de vorst de Gereformeerde godsdienst diende te 
belijden. 

• Weigerde in mei 1814 een verkiezing tot voorzitter van de Staten-Generaal. 
 

HEMMEN 
 

 Mr. F.G. baron van Lynden van Hemmen  
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's-Gravenhage, 26 februari 1761 - 18 april 1845 

Gelderse ambtsheer, die vóór 1795 raad en burgemeester van Zaltbommel was en tot de entourage van 
stadhouder Willem V behoorde. Moest in 1795 dan ook het land verlaten, maar keerde in 1813 terug 
en ging daarna opnieuw bestuursfuncties vervullen. Na lid van de Notabelenvergadering te zijn 
geweest, was hij vanaf 1818 Eerste Kamerlid. Had in 1831 zitting in een geheime 
grondwetscommissie. Volgens zijn levensbericht "in alle zijne betrekkingen even beminnelijk als 
eerbiedwaardig". 
Regeringsgezind ten tijde van Willem I en II, in de periode 1814-1845: lid notabelenvergadering, lid 
Eerste Kamer  

Activiteiten als parlementariër 

• Behoorde in 1842 tot de elf leden die tegen het (verworpen) wetsvoorstel tot wijziging van de 
Wet op de rechterlijke organisatie stemden. 

W.J.E. baron van Lynden van Hemmen  

Amsterdam, 9 december 1791 - Hemmen (Gld.), 8 september 1860 

Gelderse landedelman en ambachtsheer van Hemmen, die zich in 1840 in de Dubbele Tweede Kamer 
enkele keren aansloot bij de liberale opposanten tegen koning Willem I. Stemde tegen de voorstellen 
over onder meer de ministeriële verantwoordelijkheid en de Staten-Generaal.  
 
Activiteiten als parlementariër 

• Behoorde tot de 15 leden die vóór een amendement op het Adres van Antwoord stemde om te 
verklaren dat de Grondwet plechtanker van Neêrlands vrijheid en volksgeluk 'moet zijn' in 
plaats van dat het dat 'is' 

• Stemde in 1840 tegen de wijziging van hoofdstuk III (Staten-Generaal), tegen de invoering 
van de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid en tegen de periodieke aftreding van 
kiescolleges 
 

HEMMEN 
 

 F.G. baron van Lynden van Hemmen  

Hemmen (Gld.), 16 november 1836 - 22 april 1931 
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Baron uit de Overbetuwe, die anderhalf jaar conservatief Eerste Kamerlid was. Negentiende-eeuwse 
landheer, die in zijn woonplaats Hemmen grondbezitter en burgemeester was. Bij zijn begrafenis was 
bijna de gehele dorpsbevolking aanwezig. Zijn vader en grootvader zaten eveneens in het parlement. 
Met hem stief in 1931 zijn geslacht uit, dat sinds 1361 in Hemmen had gewoond. 
 
activiteiten als parlementariër 

• Sprak in de Eerste Kamer onder meer over de suikeraccijns en het ontwerp-Adres van 
Antwoord 1891 

Wetenswaardigheden uit de privésfeer 

• Als heer van Hemmen benoemde hij de predikant en het onderwijzend personeel 

• Als hij vanuit de Betuwe bij de veerpont over de Rijn kwam, blies zijn koetsier op zijn hoorn 
waarna de pont ijlings naar de Betuwe kant kwam. Hij werd dan als enige overgezet. 

NIJMEGEN 

 Mr. W. baron van Lynden  

Nijmegen, 30 november 1806 - 's-Gravenhage, 1 juni 1866 

Nijmeegse burgemeesterszoon uit een Gelders adellijk geslacht, die in de Tweede Kamer één van de 
eerste medestanders van Groen van Prinsterer was. Na advocaat en rechter te zijn geweest, werd hij lid 
van de Dubbele Kamer die over de Grondwetsherziening van 1848 besliste. Vanaf 1850 afgevaardigde 
voor het district Arnhem, die regelmatig het woord voerde over uiteenlopende onderwerpen. 
Schoonvader van Aeneas Mackay. 

wijziging in naam en/of titulatuur 

Jhr. W. van Lynden, van 30 november 1806 tot 19 mei 1839 
 
activiteiten als parlementariër 

• Voerde als lid van de Dubbele Kamer het woord bij de algemene beschouwingen over de 
Grondwetsherziening en bij de behandeling van de hoofdstukken V (justitie), VI (Godsdienst), 
IX (Waterstaat), hoofdstuk X (onderwijs en armbestuur) en XII (additionele artikelen) 

• Stemde vóór alle voorstellen tot Grondwetsherziening 
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• Sprak als Tweede Kamerlid over uiteenlopende onderwerpen (justitie, binnenlands bestuur, 
waterstaat, defensie) 

HOEVELAKEN 

 Jhr.Mr. J.E.N. van Lynden van Hoevelaken  

Arnhem, 22 september 1766 - 's-Gravenhage, 16 januari 1841 

Gelderse orangistische edelman, die tijdens de Republiek onder meer gedeputeerde van Gelderland en 
burgemeester van Harderwijk was. Werd in 1814 voorzitter van de nieuwe Staten-Generaal en zat in 
1815 in de commissie die de Grondwet moest wijzigen na de vereniging van Noord- en Zuid-
Nederland. Kreeg daarna zitting in zowel de Raad van State als de Tweede Kamer en was tevens in de 
eerste zitting Tweede Kamervoorzitter. Was in 1830 voorstander van scheiding van Noord en Zuid. 
 
Regeringsgezind ten tijde van Willem I, in de periode 1814-1831: lid Staten-Generaal, voorzitter 
Staten-Generaal, lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, lid Raad van State, lid 
Grondwetscommissie 1815  

Activiteiten als parlementariër 

• Beantwoordde in 1830 de vragen of er een Grondwetsherziening moest komen en of scheiding 
van Noord en Zuid moest worden overwogen met "ja". 
 

LUNENBURG 
 

Jhr. J.H. van Lynden van Lunenburg  
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Utrecht, 20 januari 1765 - Utrecht, 10 januari 1854 
 

Orangistische landedelman en regent uit Utrecht, die tijdens de Republiek schout van Wijk bij 
Duurstede was, maar zijn ambt in 1795 verloor. Keerde tijdens het Koninkrijk Holland echter terug als 
provinciaal bestuurder en werd in 1807 Landdrost. Maakte deel uit van het Wetgevend Lichaam in 
Parijs. Behoorde in 1814 tot de notabelen die over de Grondwet moesten beslissen en kreeg daarna 
zitting in de Raad van State en de Eerste Kamer. Vertegenwoordiger van het ancient regime. 
 
Regeringsgezind ten tijde van Willem I en II, in de periode 1807-1849: lid Staatsraad (1805-1810), 
Landdrost, lid notabelenvergadering, lid Eerste Kamer, lid Raad van State  

Activiteiten als parlementariër 

• Behoorde in 1842 tot de elf leden die tegen het (verworpen) wetsvoorstel tot wijziging van de 
Wet op de rechterlijke organisatie stemden 

•  Stemde in 1848 bij de eerste lezing tegen hoofdstuk III (Staten-Generaal) van de nieuwe 
Grondwet 
 

SANDENBURG 

Mr. F.A.A.C. baron van Lynden van Sandenburg  

Utrecht, 18 oktober 1801 - Langbroek (Utr.), 30 juni 1855  

'Stamvader' van een geslacht van Utrechtse bestuurders en vader van Theo graaf van Lynden, die later 
minister-president was. Landeigenaar en rechter. Maakte zelf deel uit van de Dubbele Tweede Kamer 
in 1840. Verdedigde daarin de voorstellen tot Grondwetsherziening, maar merkte wel op dat het 
ontbreken van het amendementsrecht een gemis was. 
 
Regeringsgezind ten tijde van Willem I, in de periode 1840: buitengewoon lid Tweede Kamer  

Activiteiten als parlementariër 

•  Stemde vóór alle voorstellen tot Grondwetsherziening 

 Mr. C.Th. graaf van Lynden van Sandenburg  
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Utrecht, 24 februari 1826 - Neerlangbroek (gem. Langbroek, Utr.), 8 november 1885 

Tamelijk ijdele, maar innemende en politiek 'handige' Utrechts edelman, die enkele malen minister 
was. Behoorde tot de orthodox-protestantse conservatieven, die sympathiseerden met de 
antirevolutionairen. Aanvankelijk advocaat en in 1866 Tweede Kamerlid. In het 'koninklijke' kabinet-
Van Zuylen minister voor Hervormde Eredienst. Als minister van Justitie in het door hem en 
Heemskerk geleide kabinet (1874-1877) voerde hij een nieuwe rechterlijke indeling in. Het door hem 
in 1879 geformeerde fusiekabinet van conservatieven en gematigde liberalen had een zwakke 
parlementaire basis. Hij was daarin minister van Buitenlandse Zaken en later van Financiën. Regelde 
in 1879 de huwelijksvoorwaarden bij het huwelijk van Willem III met Emma1. Werd nog tijdens zijn 
ministerschap tot graaf verheven en was later nog enige tijd senator. 
 
Conservatief (protestants), in de periode 1866-1885: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer,  

Activiteiten als parlementariër 

• Sprak als Tweede Kamerlid over uiteenlopende onderwerpen (justitie, landbouw, koloniale 
zaken, onderwijs) 

• Stemde in 1866 tegen de motie “Keuchenius” waarin afkeuring werd uitgesproken over het 
vertrek van minister Mijer vanwege diens benoeming tot Gouverneur-Generaal 

• Stemde in 1867 vóór de (verworpen) begroting van Buitenlandse Zaken 

 
Activiteiten als bewindspersoon (wetgeving) 

• Bracht in 1875 samen met minister Van der Does de Willebois een wijziging (Stb. 66) van de 
Vreemdelingenwet tot stand inzake de algemene voorwaarden waarop met andere staten 
verdragen kunnen worden gesloten over uitlevering van vreemdelingen. Het wetsvoorstel was 
in 1874 ingediend door de ministers De Vries en Gericke van Herwijnen. 

• Bracht in 1875 wetten (Stb. 202-204) tot opheffing van de elf provinciale gerechtshoven en tot 
instelling van vijf nieuwe gerechtshoven tot stand. Er komen gerechtshoven in Amsterdam, 
Arnhem, 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage en Leeuwarden. Tevens werd de bezoldiging van 
rechterlijke ambtenaren verbeterd. 

• Bracht in 1876 vijf wetten (Stb. 74-80) tot stand, waarbij een nieuwe indeling van 
arrondissementsrechtbanken en kantongerechten werd geregeld. De wetten traden 15 mei 1877 
in werking. 

• Bracht in 1876 de Wet inzake de coöperatieve verenigingen (Stb. 227) tot stand. Hierdoor 
konden ook dergelijke vereniging rechtspersoonlijkheid verkrijgen. 

• Bracht in 1877 de wet inzake de samenstelling van de rechtbanken en kantongerechten en tot 
regeling van de bezoldiging van hun leden en van het Openbaar Ministerie (Stb. 79) tot stand. 

Wetenswaardigheden 

• Het door hem in 1879 geformeerde kabinet stond zwak in de Tweede Kamer en kwam in mei 
1882 ten val. Omdat geen ander kabinet kon worden gevormd, bleef het kabinet uiteindelijk 
toch aan. Op 26 februari 1883 verwierp de Tweede Kamer evenwel een voorstel om de 
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kiesrechtwijziging in behandeling te nemen, waarna het kabinet alsnog zijn ontslag aanbood 
en werd vervangen. 

Uit de privésfeer 

• Had van kinds af aan een oogkwaal en werd vanaf zijn tiende jaar ter behandeling naar 
Graefrath bij Solingen gestuurd, bij hofrath Dr. De Leuw 

• Door zijn oogkwaal was hij gedwongen teksten grotendeels van buiten te leren. Daar was hij 
goed tot in staat, zelfs als het daarbij ging om cijfermatige inhoud. 

• Ten gevolge van zenuwziekte van zijn eerste vrouw was hij aan huis gebonden, zij kon niet 
alleen blijven. Pas na haar overlijden in 1866 kreeg hij gelegenheid zich aan de politiek te 
wijden. 

• Zijn tweede huwelijk werd ingezegend door Ds. Nicolaas Beets 

• Was in 1879 na het overlijden van prins Hendrik, stadhouder van Luxemburg, diens 
executeur-testamentair 

• Verloor op 59-jarige leeftijd zijn gezichtsvermogen en werd ernstig ziek, ten gevolge waarvan 
hij overleed. Hij was in april 1885 voor het laatst aanwezig in de Eerste Kamer. 

Anekdotes en citaten 

• De rede die hij als minister van Financiën uitsprak bij de aanbieding van de begroting leerde 
hij geheel uit zijn hoofd, omdat zijn ogen te slecht waren om te kunnen lezen 

 
Pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen 
"de geparfumeerde antirevolutionair" 
 

SANDENBURG 

 Mr. R. Melvil baron van Lynden 

Amsterdam, 6 maart 1843 - 's-Gravenhage, 27 april 1910 
 
Telg uit een Utrechts adellijk geslacht en halfbroer van C.Th. van Lynden van Sandenburg. Sinds 1877 
rechter in Utrecht en in 1901 secretaris-generaal van het pas opgerichte Hof van Arbitrage. Was tevens 
antirevolutionair Eerste Kamerlid, Statenlid en raadslid in Utrecht. Zijn ministerschap van 
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Buitenlandse Zaken in het kabinet-Kuyper was een mislukking, omdat hij volledig werd overvleugeld 
door Kuyper. Werd in 1904 min of meer onder curatele geplaatst van een diplomaat en trad begin 
1905 af. 
Antirevolutionair, ARP, in de periode 1887-1905: lid Eerste Kamer, minister  

Activiteiten als parlementariër 

• Sprak als Eerste Kamerlid onder meer over buitenlandse zaken, financiën, justitiële 
aangelegenheden, landbouw en waterstaat 

• Stemde in 1892 tegen de ontwerpwet inzake de vermogensbelasting van minister Pierson 

• Stemde in 1896 tegen de ontwerpkieswet van Van Houten 

• Stemde in 1900 tegen de ontwerp Leerplichtwet 

• Stemde in 1900 tegen de (tweede) ontwerp Ongevallenwet 

Wetenswaardigheden algemeen 

• Als minister geen sterke figuur door diplomatieke onervarenheid. Kuyper had sterke invloed 
op het buitenlands beleid en werd vanwege vele buitenlandse reizen en zijn invloed wel 
minister van 'buitenlandse reizen' genoemd. 

• Tegen hem werd (mogelijk door Kuyper zelf) in 1904 een intrige opgezet, waarbij de 
diplomaat J.D.C. baron van Heeckeren van Kell betrokken was, en die tot zijn val moest 
leiden. Van Heeckeren weigerde echter medewerking. 

• Kreeg in 1904 de diplomaat W.F.H. von Weckherlin als adviseur (of liever: 'toezichthouder') 
opgedrongen, nadat hij zichzelf onmogelijk had gemaakt vanwege een diplomatieke rel met 
Rusland rond de Japans-Russische oorlog. Hij sloot de territoriale wateren van Nederlands-
Indië voor de Russische vloot, wat door de Russen als een schending van de neutraliteit werd 
gezien. De door hem verzonden nota aan de Russen moest op last van de ministerraad worden 
teruggenomen. Von Weckherlin was een zwager van minister De Marez Oyens en bevriend 
met Kuyper. 

• Van Lynden diende op 20 februari 1905 zijn ontslag in uit onvrede over de 'onder-curatele- 
Berencamp. 

SANDENBURG 
 

 Mr.dr. F.A.C.  graaf van Lynden van Sandenburg 

's-Gravenhage, 17 november 1873 - 25 december 1932 
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Eenvoudig, harmonieus en erudiet edelman, vertrouwensman van Wilhelmina en Juliana. Zoon van de 
staatsman C.Th. van Lynden van Sandenburg. Op school altijd de beste van de klas. Kwam in 1909 
voor het district Kampen in de Tweede Kamer, maar keerde daarin in 1913 niet terug. Gedeputeerde 
en later Commissaris van de Koningin in Utrecht. In die laatste functie contactpersoon tussen 
Wilhelmina en de ex-keizer van Duitsland. Zijn zwakke hart verhinderde hem veel publieke 
activiteiten. Was de laatste vier jaren van zijn leven vicepresident van de Raad van State. 
 
ARP, in de periode 1909-1932: lid Tweede Kamer, vicepresident Raad van State, Commissaris van de 
Koning(in)  

hoofdfuncties en beroepen 

• landeigenaar en ambachtsheer te Langbroek (Utr.) 

• kantonrechter-plaatsvervanger te Wijk bij Duurstede, van 1 juli 1900 tot 1 augustus 1914 

• lid gemeenteraad van Langbroek, van 3 september 1901 tot 5 september 1905 

• lid Provinciale Staten van Utrecht, van 6 juli 1904 tot 7 juli 1914 (voor het kiesdistrict 
Amerongen) 

• lid Gedeputeerde Staten van Utrecht, van 5 juli 1905 tot 7 juli 1914 

• lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1909 tot 16 september 1913 (voor 
het kiesdistrict Kampen) 

• Commissaris van de Koningin in Utrecht, van 1 augustus 1914 tot 1 april 1924 (benoemd bij 
K.B. van 10 juni 1914) 

• persoonlijk adviseur van H.M. de Koningin, van 1 april 1924 tot 1 mei 1928 

• vicepresident Raad van State, van 1 mei 1928 tot 25 december 1932 (benoemd bij K.B. van 18 
april 1928) 

nevenfuncties 

• presidentskerkvoogd Nederlandse Hervormde Kerk te Neerlangbroek 

• secretaris Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams en de IJsseldam, vanaf 1902 

• voorzitter Gezondheidscommissie voor Wijk-bij-Duurstede e.o., vanaf november 1902 

• lid Staatscommissie onderzoek naar de financiële toestand van de gemeenten 
(Staatscommissie-Godin de Beaufort), van 7 juli 1903 tot januari 1906 

• kamerheer in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina, vanaf 31 augustus 1903 

• lid Staatscommissie voor de landbouw, vanaf 1906 

• lid Staatscommissie inzake de Grondwetsherziening (Staatscommissie-Heemskerk), van 2 mei 
1910 tot 15 mei 1912 

• lid Staatscommissie inzake de evenredige vertegenwoordiging (Staatscommissie Oppenheim), 
van 15 november 1913 tot 25 mei 1914 

• lid commissie belast met het afnemen der diplomatieke examens, van 9 januari 1915 tot 
februari 1921 
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• lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Utrecht, van 15 januari 1915 tot 25 december 1932 

• ondervoorzitter Centraal Stembureau, van september 1918 tot 1 januari 1924 

• voorzitter Commissie van toezicht op de bijzondere leerstoelen en de bijzondere 
universiteiten, vanaf 1 november 1918 

• lid en ondervoorzitter Staatscommissie inzake algehele herziening der Gemeentewet 
(Staatscommissie Oppenheim), van 6 december 1918 tot september 1920 

• lid Raad van Commissarissen Verzekeringmaatschappij "Hermandad" te Utrecht (27 jaar) 

• lid bestuur Fonds ten behoeve van Indologische Studiën te Utrecht 

• opperkamerheer van koningin Wilhelmina, van 3 mei 1920 tot 25 december 1932 

• lid commissie belast met het onderzoek naar de geschiktheid voor de diplomatieke dienst, 
vanaf 16 februari 1921 

• lid commissie belast met het afnemen van het examen voor benoembaarheid tot 
gezantschapssecretaris der tweede klasse, vanaf 16 februari 1921 

• voorzitter Staatscommissie inzake de Elektriciteitsvoorziening, van 30 mei 1921 tot mei 1925 

• voorzitter Staatscommissie inzake de financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente, van 18 
augustus 1921 tot september 1927 

• lid Commissie van advies voor volkenrechtelijke vraagstukken, vanaf 22 april 1922 

• voorzitter Centraal Stembureau, van 1 januari 1924 tot 1 mei 1928 

• lid Staatscommissie voorbereiding Codificatie Internationaal Privaatrecht, van 15 mei 1924 tot 
1 mei 1928 

• lid Nationaal Steuncomité tot leniging van de nood (stormramp in de Achterhoek), 1925 

• grootmeester Huis van prinses Juliana, van 12 april 1927 tot 1 mei 1928 

• voorzitter Permanente Verzoeningscommissie tussen Denemarken en Duitsland, van 1927 tot 
1930 

• regent Hervormde scholen te 's-Gravenhage 

• voorzitter Internationaal Intermediair Instituut te ’s-Gravenhage 
 

Activiteiten als parlementariër 

• Sprak in de Tweede Kamer onder meer over justitie, binnenlands bestuur, onderwijs, 
buitenlandse zaken en bij de behandeling van de militiewet 

 
Opvallend stemgedrag 

• Behoorde in 1912 tot de minderheid van zijn fractie die tegen de ontwerp-Bakkerswet stemde 

Wetenswaardigheden algemeen 

• Onderhield als Commissaris van de Koningin in Utrecht na 1918 de contacten tussen koningin 
Wilhelmina en ex-keizer Wilhelm van Duitsland, die in Doorn verbleef 
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De wat uitgebreidere beschrijving van alle (neven)functies van F.A.C. van Lynden van Sandenburg 
dient geen ander doel dan aan te geven dat dit alles blijkbaar te combineren was. Zijn zoon, C.Th. E., 
mijn grootvader, die verder in dit stukje niet beschreven wordt omdat hij nooit een functie in het 
parlement of ’s Rijks Regering heeft bekleed, had een even indrukwekkende opsomming van functies 
en nevenfuncties.  
 
Het feit dat dit toen te combineren was, niet alleen met de functies onderling, maar ook met 
bezigheden als jagen (tussen 1 november en eind januari toch een keer of 4 per week naar ik mij 
herinner) en dat dit nu niet meer het geval is, is wellicht een verklaring voor het feit dat er, voor zover 
mij bekend is, na pakweg 1970 geen Lyndens meer in de politiek of het bestuur hebben plaats 
genomen.  

Frederik 
 

 

FAMILIEBERICHTEN  

 
Overleden: 
 
Tak Nijmegen 
- Ch. L. barones van Lynden (Charlotte, 17g-4) op 27 januari 2013 
- E.A.F. baron van Lynden (Edouard, 18f-2) op 9 februari 2015 
- Douairière D.R.J. baron van Lynden (Esther, 18d) op 22 februari 2015 
- Ds. W.M. barones van Lynden (Wendela, 17g-3) op 6 oktober 2015 
Tak Hoevelaken 
- J.W.A. baron van Lynden (Jan Willem, 18m-2) op 18 november 2013 
- Douairière D.W. baron van Lynden (Anne, 18m) op 21 februari 2015 
 
Geboren:  
Tak Nijmegen 
- H.C. barones van Lynden (Hester Clara, 19h1-2) op 7 mei 2013 
- G.E. barones van Lynden (Gwendoline Emma, 19h1-3) op 18 juli 2015 
 
Getrouwd: 
Tak Hoevelaken 
- W.C.E. baron van Lynden (Willem, 19n-1) op 23 mei 2015 met R. van Wijmen 
 

 
 
 
 
 


