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VAN HET BESTUUR 
 
L.L. 
 
Het zestiende nummer van ons Lyndenblad is gewijd aan Nederhemert en Hemmen, twee plekken 
waar Lyndens geschiedenis schreven. Wij zijn blij Johan Carel Bierens de Haan, adjunct-directeur van 
de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en dus bij uitstek deskundig, bereid te hebben 
gevonden in zijn spaarzame vrije uren een licht te werpen op de resurrectie van het oude kasteel aan 
het behoud waarvan onze voorvader Otto Frederik 250 jaar geleden ook een rol speelde. En Frans, 
rentmeester op landgoed Hemmen, vertelt enthousiast over de nieuwste ontwikkelingen op het 
landgoed. Zien wij elkaar volgende zomer wellicht onder de appelbomen? 
 
Verdrietig was het bestuur te horen dat onze nestor Jan Carel Elias, ‘Carel Keukenhof’ zoals wij hem 
kenden en ‘de stille weldoener’ zoals hij in NRC Handelsblad werd genoemd, in zijn woonplaats St. 
Michielsgestel op 90-jarige leeftijd is overleden. Hij droeg ook de familiestichting een warm hart toe 
en we denken met dankbaarheid terug aan zijn gulle ontvangst op Keukenhof in 2000 
 
Dan hebben we nog een aanwinst te melden. (Oom) Willem uit Noordwijk schonk onze stichting 
verleden jaar al een exemplaar van de door hem opgetekende herinneringen, ‘Mijn maritieme 
herinneringen’ genaamd. Wij zijn er erg blij mee.Het is een boeiend verhaal uit een bewogen tijd, niet 
om zo maar even samen te vatten in het Lyndenblad.Mogelijk nemen we er in de toekomst nog eens 
gedeeltes van op.  
 
En dan het BOEK. Wij komen telkens een stukje verder. Afgelopen zomer hebben we kennis genomen 
van het voorlopige werkplan van de Werkgroep Lynden-boek. Deze bestaat momenteel uit 5 historici 
van naam die allen hun sporen op het gebied van adelsgeschiedenis en –cultuur hebben verdiend: dr. 
Yme Kuiper, dr. Wybren Verstegen, dr. Antheun Janse, drs. Mark Tenten en dr. Kees Kuiken. In een 
bijeenkomst met de woord- en aanvoerders van de groep, Kuiper en Verstegen, hebben 
penningmeester Lex, bestuurslid Carel, diens echtgenote Marjolijn en ik ons na een uitvoerige 
toelichting volledig achter de opzet ervan geschaard. Het plan wordt nu uitgewerkt en de 
financierbaarheid ervan onderzocht. Zeker is al wel dat een zeer substantiële bijdrage van de familie 
nodig zal zijn. Zodra er meer bekend is, zullen wij u volledig informeren. 
 
Voorlopig houden wij het hierbij en wensen u goede feestdagen en een voorspoedig 2004. 
 
Namens het bestuur, 
E.M.A. VAN VOËRST VAN LYNDEN (ILLY) 
A.F. VAN LIJNDEN (LEX)



FINANCIEEL OVERZICHT 
(in Euro’s) 

inkomsten     uitgaven 
 
Bankkosten             12,15 
Ontvangen rente       50,97 
Lyndenblad 15 (meer dan begroot)          72,80 
Lyndenblad 16 (begroot)         500,00 
Stichtingenregister            29,64 
Vergadering en kopieerkosten over boek       100,15 
Bijdragen     1165,14 

______     ______ 
1216,11     714,74 

Overschot naar kapitaal           501,37 
______     _______ 
1216,11    1216,11 

 
Kapitaal per 9 december 2002   6.299,15 
Overschot        501,37 
Koersstijging Rorento              91,48 
(beurswaarde 3.11.03: 3.738,37)  _______ 
Kapitaal per 3 november 2003   6.892,00 
 
Het aantal bijdragenden daalde van 38 naar 30. Totaal kwam er dit jaar Euro 1165,14 binnen en vorig 
jaar 1.552,77. Zowel in aantal als qua bedrag een gevoelige daling. Wij vertrouwen er op dat velen 
extra zuinig zijn geweest met in het achterhoofd dat zij een (forse) aparte bijdrage voor het boek 
zouden geven. Het blijft natuurlijk gewenst dat u ons wel gewoon blijft steunen. 
De bijgesloten acceptgiro’s zijn (uit kostenoverwegingen) nog niet van Uw naam en rekeningnummer 
voorzien. Wees zo vriendelijk dit niet te vergeten als U iets wilt overmaken. 



KASTEEL NEDERHEMERT EN DE VAN LYNDENS IN DE 18DE EEUW 
 
De redactie van Het Lyndenblad stelde mij in de gelegenheid iets te vertellen over kasteel 
Nederhemert gelegen in de Bommelerwaard (gemeente Zaltbommel) en de restauratie van het kasteel 
die Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen thans uitvoert, indachtig de relatie van het geslacht 
Van Lynden en Nederhemert gedurende de 18de eeuw. Hier volgt eerst een kort verslag over de 
verwoesting in 1945 en het huidige herstel sinds 2001 en daarna over de tijd dat Nederhemert 
eigendom was van respectievelijk Adriaan, Otto Frederik en Otteline van Lynden. 
 
Nederhemert kent een bouwgeschiedenis van zeven eeuwen. Ontstaan als een woontoren circa 1300 en 
gegroeid tot een complex op min of meer trapeziumvormige plattegrond, waaraan de laatste 
wijzigingen in 1916 werden aangebracht. De oudste schriftelijke vermelding dateert uit 1310 als een 
Gelders leen in bezit van het geslacht Van Hemert. Door huwelijk en vererving ging Nederhemert over 
in handen van acht opeenvolgende adellijke geslachten: Torck (1517), Van Quadt-Wickeradt (1655), 
Van Vittinghof gen. Schell (1697), Van Lynden (1726), Bentinck (1791), Van Nagell (1814), Van 
Kretschmar (1880) en tot slot Van Wassenaer (1910). 
 
Verwoesting, behoud en herstel 
 
De laatsten zagen na de verwoesting van 1945 in de naoorlogse wederopbouwtijd begrijpelijkerwijs 
geen kans het kasteel te herbouwen. Zij verkochten de ruïne en de omringende gronden in 1957 aan 
het Rijk. Staatsbosbeheer gaf het terrein binnen de gracht met de restanten van het kasteel in 1962 in 
erfpacht aan Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Tijdens de restauratie volgde in 2003 de 
overdracht van het bloot eigendom voor een symbolische som van € 1, -. Van het kasteel waren na de 
rampzalige beschietingen en de brand in januari 1945 slechts opgaande muren overeind gebleven. Van 
het interieur en de inboedel bleef niets bewaard. In het sinds november 1944 geëvacueerde gebied was 
niemand meer aanwezig die een bluspoging kon ondernemen en zo stond het kasteel drie dagen in 
brand, totdat alles op de muren na was verteerd. Nadat het kasteel 21 jaar lang open en bloot in weer 
en wind had gestaan, stortte in 1966 de 16de-eeuwse traptoren in. Daarop heeft Geldersche Kasteelen 
een nooddak op het gehele complex geplaatst, dat de verdere achteruitgang van het muurwerk heeft 
tegengegaan en het uiteindelijk behoud heeft ingeluid. Na eerdere pogingen in de jaren zeventig om de 
restauratie te kunnen beginnen, organiseerde de stichting een deskundigenberaad over de vraag of 
Nederhemert als ruïne geconserveerd zou moeten worden of dat het op verantwoorde wijze kon 
worden hersteld. De resten van het kasteel bleek nog zoveel ‘bronwaarde’ te bevatten, dat voor het 
laatste kon worden gekozen. Vervolgens is in 1994 door de architect W. Kramer uit Amersfoort een 
restauratieplan opgesteld. Na nog eens zeven jaren van lobbyen om subsidie verkreeg Geldersche 
Kasteelen uiteindelijk in 2001 een zgn. ‘kanjersubsidie’ van het Rijk van € 2,5 miljoen op een 
totaalbudget van € 5,5 miljoen. Het verschil – eigen aandeel genoemd – is door Geldersche Kasteelen 
op eigen kracht vergaard. Tijdens de eerste fase van 2001 tot 2003 werd het casco hersteld: muren, 
balklagen, kappen en daken. Gedurende de tweede fase, die tot de zomer van 2005 zal duren, wordt 
het gehele interieur hersteld en het kasteel gebruiksgereed gemaakt. Na restauratie zal Nederhemert 
een zakelijke bestemming (noordelijk deel), een representatieve functie (grote zaal) en een lichte 
publieksfunctie (voormalige woontoren) krijgen. De mogelijkheden voor de herbouw van het in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw afgebrande koetshuis en de verdwenen parkaanleg binnen de gracht 
worden thans bestudeerd. 
 
Nederhemert ten tijde van de Van Lyndens 
 
Twee honderd jaar eerder hing het voortbestaan van Nederhemert ook al eens aan een zijden draadje, 
niet door oorlogsdreiging, maar door gebrek aan bestemming en – daarmee samenhangend – gebrek 
aan onderhoud. Wat was daarvan de aanleiding? Nederhemert was rond het midden van de 17de eeuw 
eigendom van de familie Quadt van Wickradt geworden, nadat leden van het geslacht Torck meer dan 
een eeuw heren van Nederhemert waren. Het huwelijk van Willem Thomas des H.R. Rijksvrijheer 
Quadt (ca. 1610-1670) met Maria Torck (ca. 1618 – 1654) in 1648 legde de verbinding tussen beide 
geslachten1. De Van Quadts hebben hun bezit van Nederhemert niet lang kunnen bestendigen. Johan 



Frederik van Quadt, die in 1674 met Nederhemert werd beleend, was gedwongen om Nederhemert aan 
zijn belangrijkste schuldeiser Otto Frederik Vittinghof, genaamd Schell, luitenant-generaal in 
Statendienst, af te staan. Deze werd in 1697 met de heerlijkheid en in 1707 met het huis beleend. Zijn 
dochter Stephania Anna Amarante werd in 1726 met Nederhemert beleend; zij was in 1715 getrouwd 
met Adriaan graaf van Lynden (ca. 1674 – 1754). Hun zoon Otto Frederik (1716 – 1788) – naar zijn 
grootvader vernoemd – zag zich voor de vraag geplaatst wat te doen met het verwaarloosde 
familiebezit, dat hij na overlijden van zijn moeder erfde (belening in 1752)2. 
Aanvankelijk leek het erop dat Otto Frederik – woonachtig aan het Voorhout in ’s-Gravenhage – geen 
belangstelling koesterde voor bewoning van zijn verafgelegen Bommelerwaardse bezit en dat de 
jarenlange verwaarlozing de kansen op verhuring verhinderde. Dankzij een uitgebreide 
correspondentie van zijn rentmeester Cornelis van Ommeren van niet minder dan 5.000 pagina’s die in 
het huisarchief van Nederhemert bewaard is gebleven, zijn wij over het gehele herstelproces ingelicht. 
Van Ommeren meldde elk detail aan zijn principaal, van scheurvorming in de keldergewelven tot de 
pannen die van het dak waren gewaaid. In 1754 – het jaar waarin hij trouwde met Frederika Louisa 
van der Does van Noordwijk – was Otto Frederik van Lynden nog van plan om het kasteel af te breken 
en de heerlijkheid te verkopen. De vrijkomende materialen zouden kunnen worden gebruikt voor een 
aantal nieuwe huizen in de heerlijkheid of zouden worden verkocht. De geringe belangstelling van het 
echtpaar voor het afgelegen bezit blijkt ook uit hun aankoop van een heel ander Gelders buitenverblijf, 
namelijk De Voorst bij Zutphen van George van Keppel, derde graaf van Albemarle in 17593 2. Toch 
heeft Otto Frederik de afbraak van Nederhemert niet doorgezet. In de al genoemde lange reeks van 
brieven, die pas ophoudt bij overlijden van Otto Frederik in 1788, brengt rentmeester Van Ommeren 
plichtsgetrouw verslag uit van de vorderingen van de door hem geregisseerde bouwactiviteiten3. 
 
Omdat het huwelijk kinderloos was gebleven, hadden Otto Frederik en Frederika Louisa een nichtje 
geadopteerd, Otteline Frederique Louise van Reede (1773 – 1799), die de naam Van Lynden van 
Reede aannam. Met haar huwelijk in 1791 met Willem Gustaaf Frederik graaf Bentinck deed weer een 
ander geslacht zijn intrede op het inmiddels bijna 500 jaar oude kasteel. Ook de Voorst vererfde via 
deze lijn in de familie Bentinck. 
De geschiedenis heeft zich blijkbaar herhaald: Otto Frederik van Lynden besloot zo’n 250 jaar geleden 
kasteel Nederhemert voor het nageslacht in stand te houden en te herstellen ten behoeve van nieuw 
gebruik. Een dergelijke besluitvorming vond de afgelopen decennia opnieuw plaats en resulteerde in 
de huidige restauratie die in 2005 zal worden voltooid. Het zeven eeuwen oude kasteel heeft 
uiteindelijk ernstige verwaarlozing en zware oorlogsschade kunnen weerstaan en gaat binnenkort weer 
een nieuwe fase van zijn levensgeschiedenis in. Dan zal het huis, waar in de 18de eeuw Lyndens de 
scepter zwaaiden, na een halve eeuw diepe rust een gemengde functie krijgen en opnieuw een plaats in 
de samenleving kunnen verwerven. 
 
dr. J.C. Bierens de Haan (adj.-directeur Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Arnhem)  
 
1 Geldersche Kasteelen slaagde er in 2001 in de levensgrote portretten van het echtpaar Quadt-Torck 
door Harmen de Bye met zes andere van dat geslacht te verwerven, die een plaats in de zaal van 
Nederhemert zullen krijgen na voltooiing van de restauratie in 2005. Zie: R.E.O. Ekkart en J.C. 
Bierens de Haan (eindred.), Gelderse Gezichten, drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850, 
Zwolle 2002. 
 
2 J.J.S. Sloet, J.S. van Veen en A.H. Martens van Sevenhoven, Register op de leenaktenboeken van het 
vorstendom Gelre en graafschap Zutphen; het kwartier van Nijmegen, Arnhem 1924. 
 
3 Huis De Voorst was rond 1695 gebouwd voor Arnold Joost van Keppel, die door de Koning-
stadhouder Willem III was verheven tot graaf van Albemarle. De kostbare inboedel werd in 1744 in 
Den Haag geveild; de rijke betimmeringen bleven in huis achter. De verengelste Van Keppels deden 
ten slotte hun Gelderse bezit van de hand. J. Harenberg, De Voorst, Alphen aan den Rijn 1981. Ook 
De Voorst brandde af, in 1943. De restanten werden in 1957 eveneens aan Geldersche Kasteelen 



overgedragen; de restauratie van het huis was in 1960 voltooid. J.C. Bierens de Haan en J.R. Jas, 
Geldersche Kasteelen, tot defensie en eene plaissante wooninge, Zwolle 2000. 
 
4 Over de geschiedenis van kasteel Nederhemert en de rol van Otto Frederik van Lynden is een en 
ander te vinden in: F.M. Eliëns en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 
1984, p. 212-218. Sinds de start van de restauratie in 2001 brengt mevrouw drs. T. Blom uit 
Nederhemert-Zuid regelmatig verslag uit van de vorderingen in het periodiek van de Historische Kring 
Bommelerwaard Tussen de Voorn en Loevestein. Ik ben haar erkentelijk voor een aantal 
wetenswaardigheden uit de correspondentie van rentmeester Van Ommeren. 



DE RUSTIEKE SCHOONHEID VAN HET LANDGOED HEMMEN 
 
De tijd lijkt stil te staan op Landgoed Hemmen. Aan dit Betuwse lustoord lijkt de hectische drukte van 
de rest van Nederland soms voorbij te gaan. In Hemmen voert de rust (nog) de boventoon, samen met 
de oude, monumentale gebouwen. Een pas uitgebreide en opgeknapte wandelroute brengt de recreant 
op de mooiste plekjes, het genieten waard. 
 
Landgoed Hemmen heeft een lang verleden. Zijn oorsprong gaat naar de 12e eeuw terug. Het herbergt 
al het fraaie dat de Betuwe te bieden heeft. Uitgestrekte weilanden, statige bomen, oude karakteristieke 
eikenlanen, het prachtige riviertje de Linge en een pittoresk dorpsgezicht met monumentale huizen en 
boerderijen. Zeshonderd hectare aan afwisselende natuur en cultuur, ideaal voor een heerlijke 
ontspannende fietstocht of wandeling. Verkeer kom je nauwelijks tegen, waardoor de stilte bijna 
tastbaar is. 
Om de wandelaars extra tegemoet te komen, is dit voorjaar door de Gelderse gedeputeerde Ir. J.C. 
Boxem een aantal nieuwe wandelpaden geopend. In het kader van het wandelpadenproject zijn, 
dankzij Europese en provinciale subsidies, ca. twee kilometer nieuwe paden aangelegd en nog eens 
ruim 2 kilometer bestaande paden verbeterd. Met het project wordt beoogd tegemoet te komen aan de 
behoefte van het toenemende aantal bezoekers en wordt een betere spreiding van het aantal recreanten 
over het gehele landgoed te bewerkstelligen. 
 
Het ontstaan van het plaatsje Hemmen 
 
Hemmen werd al lang bewoond voor de Romeinen hier in het begin van onze jaartelling kwamen. Toen 
waren er nog geen dijken en konden Rijn, Waal en Maas steeds weer een andere bedding kiezen. Zo 
stroomde tot ruim 1000 jaar geleden een arm van de grote rivieren langs Hemmen. Bij de pastorie en de 
Smidse is de bedding als een laagte nog goed te herkennen. Ook in het Grote Bos lopen nog enkele 
herkenbare vroegere kreken, die bij de rivier hoorden. Mensen woonden graag op de rivieroevers en 
vooral aan de kant van een binnenbocht, waar het altijd hoger en droger is. 
De Betuwe is sinds 1300 bedijkt. Sindsdien zijn de gronden rondom Hemmen in gebruik genomen. 
Hemmen is gevormd door de rivieren en door de bewoning. Het bijzondere hiervan is dat het nu nog te 
zien is. 
 
Ruïne 
 
Tot 1998 verborgen bomen en struiken de plaats waar eens het kasteel heeft gestaan. Maar hier is door 
de stichting met behulp van subsidies van het Rijk en de provincie en de gemeente verandering in 
aangebracht. De ruïne toont de resten van het Huis te Hemmen zoals dat tot 1945 in gebruik was als 
conferentie-oord. Tijdens de slag om Hemmen in 1945 werd het huis volledig verwoest. De ruïne is het 
enige dat nog over is. Sinds die tijd werden de resten overwoekerd door bomen en struiken en 
brokkelden steeds verder af. Ruim een jaar van ontgraven en herstellen ging vooraf aan het resultaat 
dat nu getoond kan worden. De aanwezige bomen en wortels moesten met grote voorzichtigheid van 
de muurresten worden verwijderd. Vervolgens werd de losse grond afgevoerd en zijn de aanwezige 
fundamenten blootgelegd. Langs de vrij gemaakte trappen kan nu het kelderniveau worden bereikt van 
het voormalige Huis. Verschillende vertrekken waren nog voorzien van vloertegels en resten van 
muren, schoorstenen, waterafvoeren, ramen en nog vele andere bouwsporen werden aangetroffen. 
Tijdens de werkzaamheden bleek nog 30 m2 van de originele basalttegels bij de vroegere 
petroleumleverancier te zijn. Deze stelde ze beschikbaar voor de restauratie waardoor de grote keuken 
kon worden aangeheeld met de originele tegels. Met behulp van het voormalig binnenmeisje van het 
Huis en later gevonden plattegronden konden de vertrekken worden aangeduid naar hun 
oorspronkelijke gebruik, zoals de grote en de kleine keuken, de mangelkamer, de wildkamer en de 
verwarmingskelder. De achterste vertrekken, de wijnkelder en de wildkamer leveren de grootste 
vraagtekens op omdat bouwsporen zijn aangetroffen die moeilijk zijn te herleiden. Mogelijk stuitten 
we hier op resten van de Middeleeuwse burcht, maar dit blijven gissingen. Vermoedelijk werd rond 
1400 de eerste woontoren gebouwd en werd deze in de 16e eeuw uitgebreid tot een prachtig kasteel 
met verschillende torens en vertrekken. In 1757 besloot de toenmalige eigenaar Frans Godart van 



Lynden om de Middeleeuwse burcht af te breken en op de fundamenten hiervan een comfortabel huis 
te bouwen. Het werd een groot gebouw met een inhoud van ongeveer 11.000 m3. 
 
Het huis 
 
Oorspronkelijk werd het in 1757 gebouwde huis omgeven door een gracht, maar deze werd aan het eind 
van de 18e eeuw gedempt. Het bos werd gekapt en er werd een prachtig park in Engelse landschapsstijl 
aangelegd. Er is veel water aanwezig. De waterpartijen kenmerken zich door soepele lijnen. Het einde van 
de verbindingssloten is niet te zien door laag over het water hangende bomen. Het park was zo aangelegd 
dat de bewoners vanuit het huis een prachtig uitzicht hadden tussen de bomen door. 
Op 22 april 1931 stierf de laatste Heer van Hemmen (Frans Godart van Lynden van Hemmen, geboren te 
Hemmen op 16 november 1938) kinderloos. Hij had het landgoed ondergebracht in een stichting, zodat 
het als een eenheid kon worden behouden. Ook diende hij zo de kerk en zending. "Het Lijndensche Fonds 
voor Kerk en Zending" vestigde er een conferentieoord.  
 
Het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending 
 
De stichting "Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending" werd in 1928 opgericht en is in 
feite pas na het overlijden van de laatste heer van Hemmen in 1931 een actief bestaan gaan leiden. 
Opbrengsten uit deze stichting komen ten goede aan de Hemmense kerk en de zending. Het Lijndensche 
Fonds beheert nu ca. 675 ha. land. Het land, de boerderijen en de meeste huizen worden verpacht en 
verhuurd. Dit vormt een groot deel van de inkomsten. De stichting renoveert het landschap zo goed 
mogelijk. Het park is ca. 15 jaar geleden grotendeels teruggebracht in de oorspronkelijke staat en ter 
bescherming van de oprukkende bebouwing van Zetten zijn er ongeveer 10 jaar geleden ten noordoosten 
van Hemmen nieuwe bossen aangeplant. 
 
Oprukkende bebouwing 
 
De oprukkende verstedelijking in de nabije omgeving van het landgoed dwong het stichtingsbestuur 
goed na te denken over de toekomst van het landgoed. Van vele kanten raakt Hemmen ingesloten door 
stedelijke ontwikkelingen. Naast de directe bedreiging vanuit Zetten, moet daarbij ook worden gedacht 
aan ontwikkelingen in het kader van de Betuweroute, de Waalsprong (stadsuitbreiding van Nijmegen), 
de Spoorsprong (stadsuitbreiding Arnhem) en de ontwikkelingen rond het Multimodaal 
Transportcentrum bij Valburg. In 1999 is onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting 
een plan opgesteld met als doel enig tegenwicht te bieden aan deze verstedelijking. Het plan voorzag 
onder meer in de aanleg van nieuwe bossen, wandelpaden, de stimulering van de biologische 
landbouw, de herintroductie van hoogstamfruit, de herinrichting van de Wuustegraaf en de opening 
van een landgoedwinkel (Kerkplein 10). Daarnaast wordt nog voor het einde van dit jaar door 
Philadelphia een zorgboerderij geopend, waar tien verstandelijk gehandicapten onder 24-
uursbegeleiding kunnen wonen en ca 25-35 verstandelijk gehandicapten in de dagopvang een 
werkplek kan worden geboden. Enerzijds gaat Landgoed Hemmen op recreatief gebied dus een 
nieuwe weg in. Anderzijds is er het streven om de oorspronkelijk staat van het rustieke, afwisselende 
landschap zoveel mogelijk te behouden. Aan nieuwe ontwikkelingen ontkom je niet, maar dat wil niet 
zeggen dat de stichting van Hemmen een soort pretpark zal maken. De stichting is zuinig op de rust, 
de natuur en de authentieke gebouwen. Dat moet wat mij betreft ook in de toekomst zo blijven. Wel is 
enkele jaren geleden besloten een beperkt aantal senioren-eenheden te bouwen in Hemmen. 
 
Senioren-eenheden 
 
Op de plaats waar voorheen een agrarisch bedrijf en later een timmerwerkplaats was gevestigd is rond 
1990 - na verplaatsing van de timmerwerkplaats - min of meer spontaan een ‘autokerkhof” ontstaan. 
Het stichtingsbestuur besloot dat deze markante plaats in het dorp Hemmen een meer passende 
functie/bestemming zou moeten krijgen. Nadat een (tijdrovende) bestemmingsplanwijziging de bouw 
van een vijftal senioren-eenheden mogelijk heeft gemaakt, is met de bouw gestart. De woningen 
werden 1 juni 2002 in gebruik genomen. Als gevolg hiervan is het nu mogelijk dat Hemmenaren, die 



hun hele leven op het landgoed “de Heerlijkheid Hemmen” hebben gewoond of gewerkt, ook hun 
oude dag in een aan hun omstandigheden aangepaste woning in Hemmen kunnen blijven doorbrengen. 
Voor de hulp bij lichte ‘hand- en spandiensten’ heeft de stichting een bewonersservice in het leven 
geroepen. 
 
Bewonersservice 
 
Tijdens de bouw van de senioren-eenheden werd de stichting geconfronteerd met de vraag of en in 
hoeverre daadwerkelijk hulp zou kunnen worden geboden. In dat kader is een bewonersservice 
opgericht bestaande uit twee (in Hemmen wonende) vrijwilligers. Deze zijn dagelijks op een vaste tijd 
bereikbaar voor vragen met betrekking tot die zorg die niet (of nog niet) via de reguliere zorgkanalen 
kan worden geboden. Soms wordt ook hulp ingeroepen middels tussenkomst van de Hervormde 
Gemeente. Zo was het recent mogelijk een wat oudere, alleenstaande dame, na een heupoperatie, 
dankzij de “mantelzorg” van de bewonersservice, enkele maanden eerder naar huis terug te kunnen 
laten keren dan anders mogelijk zou zijn geweest. 
 
Kasteeltuin 
 
De oude bij het kasteel behorende moestuin was sinds de oorlog in verval geraakt en werd kort na 
1970 werd in gebruik genomen als buitenmanege. Nadat in 1976 een binnenmanege werd gebouwd 
aan de Boelenhamsestraat, kwam deze functie te vervallen en raakte de voormalige tuin nog verder 
achterop. Graffiti en illegale barbecuevuurtjes waren aan de orde van de dag. Begin 1990 werd het 
plan opgevat op deze plaats de sociale controle te vergroten door een siertuin te creëren. De Stichting 
Kasteeltuin Hemmen werd opgericht en zorgt er samen met vele vrijwilligers, tot vreugde van henzelf 
en de vele bezoekers, voor dat een mooie tuin kon worden aangelegd en onderhouden. De tuin is vrij 
toegankelijk en opengesteld van 1 mei tot 1 november van ieder jaar. Momenteel wordt de tuin 
jaarlijks door ongeveer 25.000 mensen bezocht. Meer informatie kunt u vinden op 
http://www.kasteeltuinhemmen.myweb.nl  
 
Zorgboerderij 
 
Via de Kasteeltuin is de stichting in contact gekomen met de Stichting Philadelphia Voorzieningen, 
een stichting die zich inzet voor mensen met een verstandelijke handicap. Een aantal mensen met een 
verstandelijke handicap verricht al vanaf de opening van de kasteeltuin enige werkzaamheden in 
Hemmen. Mede als gevolg hiervan ontstond het idee in Hemmen een zorgboerderij te stichten. De 
stichting heeft in 1999 besloten zich in te spannen de boerderij aan de Veldstraat, tegenover de 
Kasteeltuin, hiervoor geschikt te maken. Nadat de boerderij van de familie Brons (voorheen 
Lonkhuijsen) kon worden verplaatst naar de beter verkavelde boerderij van de familie van Eck aan de 
Veedijk, die geen opvolger had, is met de noodzakelijke verbouwing gestart. Als alles volgens 
planning verloopt, zal de opening van “de Hemmense Boerderij” nog dit jaar een feit zijn. Op de 
boerderij zullen dan 10 mensen met een verstandelijke handicap onder 24-uurs begeleiding een 
woonplek hebben en zal daarnaast aan ca 25-35 mensen een begeleide werkplek kunnen worden 
aangeboden in de dagopvang. De voormalig bij de boerderij behorende grond zal voor een belangrijk 
deel worden ingezet voor het streven de landbouw op landgoed Hemmen te extensiveren en waar 
mogelijk om te zetten in biologische landbouw. 
 
Biologische landbouw 
 
Mede als gevolg van de komst van een grootschalige grondwaterwinning heeft het bestuur zich 
beraden op de wijze van agrarisch grondgebruik. De stichting is van mening dat biologische landbouw 
op landgoederen een meer passende vorm van agrarisch grondgebruik is en heeft in samenwerking met 
Waterbedrijf Gelderland (nu Vitens) besloten de omvorming naar biologische landbouw zoveel 
mogelijk te stimuleren. Vitens heeft een bijdrage geleverd door een door haar aangekochte boerderij, 
gelegen direct naast het landgoed, met een omvang van ca. 35 ha. door te verkopen aan de stichting. 
Door de beschikbaarheid van deze extra grond kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de 



voor omschakeling benodigde extensivering. Op haar beurt heeft de stichting zich tot taak gesteld om 
iedere pachter te ondersteunen door de voor omschakeling benodigde hoeveelheid extra grond tegen 
passende condities beschikbaar te stellen. Natuurlijk geeft de stichting zelf het goede voorbeeld door 
de recent door haar ingeplante hoogstamboomgaarden ook biologisch te beheren. 
 
Hoogstamfruit 
 
Hoogstamboomgaarden waren in vroegere tijden veel te zien in de Betuwe. Als gevolg van de hoge 
kosten zijn steeds meer hoogstamboomgaarden uit het landschapsbeeld verdwenen. Ook in Hemmen. 
Veel idyllische plekjes zijn daarmee verloren gegaan. Op het landgoed is kort geleden een project 
gestart gericht op de herintroductie van (biologisch) hoogstamfruit. Enkele jaren geleden zijn de eerste 
bomen geplant, waaronder echte ouderwetse rassen zoals Notarisappel, Sterappel, Rode Boskoop, 
Zoete Ermgaard, Groninger Kroon en Dubbele Bellefleur, om maar enkele tot de verbeelding 
sprekende rassen te noemen. Om de boomgaarden heen zijn als vanouds weer (veekerende) hagen en 
nostalgische houten landbouwhekken geplaatst. Voor een bedrag van minimaal € 50,- per jaar kunt u 
al donateur worden van dit unieke hoogstamfruitproject. Als donateur krijgt u periodiek een 
nieuwsbrief, kunt u deelnemen aan de jaarlijkse bloesempicknick en verkrijgt u het oogstrecht van een 
specifieke boom. In de bijgevoegde folder kunt u meer lezen over dit bijzondere project. Op de folder 
is het heerlijkheidswapen afgebeeld.  
 
Het Heerlijkheidswapen 
 
Bij het ontwerp van de folder vonden wij het gewenst een wapen op te nemen. Welk wapen? Het 
wapen van de Lyndens leek minder gepast nu het landgoed ondergebracht is in een stichting en 
daarmee in feite geen echt ‘Lyndenbezit’ meer is. We besloten het wapen van de in 1954 opgeheven 
gemeente Hemmen te gebruiken mits uit navraag bij de Hoge Raad van Adel zou blijken dat daartegen 
geen formele beletsels zouden bestaan. Tijdens het telefoongesprek dat ik voerde met de heer E.J. 
Wolleswinkel, secretaris van de Hoge Raad van Adel, vroeg hij mij of Hemmen niet in het bezit was 
van een eigen heerlijkheidswapen. Uit de zich daaropvolgende discussie bleek kort samengevat dat de 
gemeente Hemmen bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 20 juli 1816 onder voorbehoud het 
heerlijkheidswapen van Hemmen bevestigd had gekregen als gemeentewapen.  
Het voorbehoud werd gemaakt omdat het wapen dus eigenlijk toebehoorde aan het landgoed “de 
Heerlijkheid Hemmen”. Het stichtingsbestuur heeft recent besloten om de procedure tot vastlegging 
van het wapen als heerlijkheidswapen van de Heerlijkheid Hemmen in werking te stellen. Wij hopen 
dat de ingediende aanvraag – na bijna 200 jaar – alsnog wordt toegekend aan “de Heerlijkheid 
Hemmen”. 
 
Ontwikkeling Website 
 
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor een eigen landgoedsite  
 http://www.landgoedhemmen.nl waarop u vanaf 25 oktober 2003 nieuws over het hoogstamfruit 
zal kunnen vinden. Het is de bedoeling de site later uit te breiden met meer (algemene) informatie over 
het landgoed.  
 
Vanaf 1 januari 1990 heb ik als rentmeester met bijzonder veel genoegen een bijdrage aan 
bovenstaande ontwikkelingen mogen leveren. Met bovenstaand artikel hoop ik u een globale indruk te 
hebben kunnen geven van recente ontwikkelingen en actualiteiten met betrekking tot “de Heerlijkheid 
Hemmen”. 
 
Hemmen, oktober 2003 
F.A. van Lynden (Frans) 
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Overleden in 2003: 
Tak Hoevelaken 
18h  Jan Carel Elias. graaf van Lynden overleed op 6 augustus 2003 
 
Geboren in 2003 
Nijmeegse Tak 
18g-3-1  Jeanette Carolina Laurien barones van Lynden, dochter van baron en barones van Lynden 
- Hommerson is geboren op 30 juli 2003. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


