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Voorwoord 

Wederom met enige vertraging een volgend Lyndenblad. 

Het aantal Lyndens is de laatste jaren constant gebleven: wij hebben 119 Lyndens in ons bestand.   

Teneinde ons systeem zo sluitend mogelijk te maken verzoeken wij u geboortes, huwelijken en 
overlijdens aan onze secretaris Ludolph van Lynden te melden op : Noordijkpad 2, 7384 AJ Wilp of  
lvanlynden@hotmail.com. 
 
Onze laatste bijeenkomst vond plaats in de zomer van 2016 op het Gemaal De Lynden. Het bestuur is 
voornemens in 2020 weer een familiedag te organiseren. Mocht u ideeën voor een locatie hebben dan 
hoort het bestuur dat graag! 
 
In dit nummer vindt u ook een inhoudsopgave van de Lyndenbladen 1 t/m 22. Alles bij elkaar hebben 
we zo al een heel stuk familiegeschiedenis bij elkaar, nu ook makkelijk vindbaar! 
 
 
Website vernieuwd! 
 
Sinds kort is de website van onze Van Lynden Stichting in een nieuw jasje gestoken.  
 
Deels openbaar  
Op het openbare gedeelte van de site kan iedereen informatie vinden over onze adellijke familie. Uitleg 
over de historie, het familiewapen en de verschillende takken binnen de familie worden nader toege-
licht.  
 
Geografisch 
Per provincie in Nederland worden locaties die op de een of andere wijze verbonden zijn met de Van 
Lyndens onder de aandacht gebracht. Nieuw is dat deze locaties ook op een google map-kaartje wor-
den getoond. 
 
Familiecontacten aanhalen 
Voor u als lid van de adellijke familie is er een speciale community. Om hiertoe toegang te verkrijgen 
is een inlogcode nodig.  
In dit deel van de site kunt u niet alleen de meest recente uitgave van het Van Lyndenblad lezen, maar 
ook eerdere versies herlezen. Berichten die alleen bestemd zijn voor familieleden zullen ook hierin 
worden geplaatst.  
 
Toekomst 
De mogelijkheden van het besloten gedeelte worden in de toekomst nog uitgebreid. Zo willen we blogs 
opnemen en u de mogelijkheid bieden om zelf groepen op te richten. Denk bijvoorbeeld aan een groep 
van alle Van Lyndens die een bepaalde sport beoefenen. Zo proberen wij als bestuur ook met deze site 
invulling te geven aan de doelstelling van onze stichting om familieleden van ons adellijk geslacht met 
elkaar in contact te brengen. Als u een inlogcode heeft aangevraagd, houden wij u op de hoogte van 
de vorderingen.  
 

 
Vraag uw inlogcode aan! 
Vraag vandaag nog uw inlogcode aan voor het besloten gedeelte van de Van Lynden-site, zodat u 
als adellijk familielid op de hoogte blijft van alle ins en outs. Stuur een mail naar rijn.van.lyn-
den@xs4all.nl 
 

mailto:lvanlynden@hotmail.com
mailto:rijn.van.lynden@xs4all.nl
mailto:rijn.van.lynden@xs4all.nl
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Financiën 
 
Hierbij wederom een kort overzicht van de financiële situatie van onze Stichting over 2018. De over-
zichten van 2015-2017 kunnen jullie binnenkort vinden op de website van de Van Lynden Stichting. 
Wij danken diegenen die de stichting in afgelopen jaren financieel hebben ondersteund. Bijdragen blij-
ven natuurlijk welkom. 
Het bankrekeningnummer van de stichting is: Rekening NL 61 INGB 0005 9883 81 t.n.v. Van Lynden 
Stichting. 
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‘Kasteeltje’ Brugdijk   Rijn van Lynden 

Wanneer ik u aanspreek over het kasteeltje Brugdijk in het Bemmelse (Lingewaard), haalt u 
waarschijnlijk uw wenkbrauwen op. “Nooit van gehoord”, hoor ik u zeggen. 

Zo verging het mij ook. Het is dan ook niet echt een geclassificeerd kasteel, alhoewel dit huis wel op 
de monumentenlijst staat. Daarom is het aardig om te kijken wat erover te vinden is. Zeker daar er Van 
Lijndens in zouden hebben gewoond. 

Beschrijving Brugdijk 
Het gehele kasteel bestond uit een hoofdgebouw, een lager achterdeel en een toren aan de zijkant. 
De toren stamt uit de 14e eeuw (maar is later niet meer herbouwd) en de beide andere delen zijn naar 
schatting uit de 15e eeuw.  

In 1731 werd het uiterlijk van het huis vastgelegd door Abraham de Haen.  

 

 

Het huis werd in de loop der jaren verbouwd, waarbij het haar oorspronkelijk karakter verloor.   

Kadaster 1832  Perceel F 240 Brugdijk  Perceel 205 is Kinkelenburg. De laatste particuliere eigenaar 
was notaris P.W.P. van Bunge. 

Het huis werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd, maar later zeer fraai hersteld. Het huis 
Brugdijk ziet er nu uit als een negentiende-eeuwse woning.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_de_Haen
https://www.absolutefacts.nl/wo2/
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Het huis is opgetrokken in baksteen op een rechthoekige plattegrond. Het pand heeft twee 
woonlagen en een hoog zadeldak, met aan weerszijden gotische trapgevels. De entree is 
centraal geplaatst in de vijf traveeën brede voorgevel. De vensters met roeden verdeling zijn 
voorzien van luiken. De middenpartij wordt bekroond door een dakkapel. 

 

Aangezicht van het huis Brugdijk in later tijden 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zadeldak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gotiek_(bouwkunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trapgevel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Travee
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Kinkelenburglaan 2 voorgevel 

 

 
Kinkelenburglaan 2 achter- en zijgevel 
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Kinkelenburglaan 2 zijgevel 

Bewoners van Brugdijk 2 
In het midden van de zeventiende eeuw werd de familie Van Lynden eigenaar. Vanaf 1666 
was het in bezit van Hubert (Herbert) van Lijnden en vanaf 1681 van Jacoba Maria van Lijnden. 
Het huis kwam na de familie van Lijnden in bezit van vele elkaar opvolgende andere families.  
Brugdijk is in 1965 in gebruik genomen als bijgebouw van het nabijgelegen Bemmelse 
gemeentehuis De Kinkelenberg. Er zijn verschillende gemeentelijke bureaus in gevestigd 
geweest. Bij de gemeentelijke herindeling ging het over in handen van de gemeente 
Lingewaard. 

 

Hubert van Lijnden 1666-1681  
Jacoba van Lijnden 1681-1725  
Hendrik Meurs  1725-??  
Frans Meurs  ??-1777  
Adriaen Knuijvers / 
Elisabeth van der Mieden 

18e eeuw  

Jan van Erp /Elisabeth van 
der Mieden 

18e eeuw   

Peter Wentholt 1832  
Christiaan Evert Stolk Ca 1840-1877, 1901  
Petrus Willem Philippus van 
Bunge 

30 april 1903-1944  
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Omgeving 
 
Gezien het feit dat kasteeltje Brugdijk 
en De Kinkelenburg dicht bij elkaar 
staan, zou men kunnen denken dat ze 
in het verleden bij elkaar hoorden. Dit 
is niet het geval geweest. In de 
Kinkelenburg (kadastraal F205 in het 
eerdere aangegeven kadastrale 
plaatje) heeft geen enkele Van Lijnden 
gewoond. 

 

 

In de directe omgeving staat ook nog ‘t Huis te Bemmel. Daar heeft wel omstreeks 1792 een Van 
Lijnden gewoond. Johan Nicolaas 
Steven van Lijnden v. Bemmel en de 
Voorst (1738-1798) getrouwd met Anna 
Schrijver (1743-1768), zoon van Godard 
van Lijnden van Blitterswijk (1703-1745) 
en Adriana Cornelia van Lijnden (1714-
1788) geboren in Bemmel.  Dit laatste 
huwelijk is ook interessant. Adriana 
Cornelia is dochter van Dirk van Lynden 
van De Parck (een van de verdwenen 
kastelen in Elst) en is een achternicht 
van Godard van Lijnden. 

Andere huizen in de buurt zijn Huis 
Ressen en Pollenbering (volgende pagina)  
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Zo zie je dat een relatief onbekend huis toch weer een mooi spoor achterlaat om te volgen. 

 

Bronnen 
http://historischekringbemmel.nl/inleiding/historische-panden/gebouwen-brugdijk/# 
https://www.absolutefacts.nl/kastelen/kastelennieuws/brugdijk-bemmel.htm 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brugdijk 
Toegang tot het verleden A. Bredie,1970 
Register op de Leenakteboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen en uit de 
archieven van het Ambt Overbetuwe) 

 

  

http://historischekringbemmel.nl/inleiding/historische-panden/gebouwen-brugdijk/
https://www.absolutefacts.nl/kastelen/kastelennieuws/brugdijk-bemmel.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brugdijk
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Robert Melvil van Lynden 1843–1910    Frederik van Lynden van Sandenburg 

 

 
 

Zolang ik mij kan herinneren hangt bovenstaand portret in de hal op Sandenburg. Lange tijd was mij 
niet duidelijk wie deze (b)aardige meneer met nogal interessante haarstijl was, mede omdat mijn 
interesses op jonge leeftijd niet erg gericht waren op (familie)portretten…… Toen mijn grootvader mij 
vertelde dat dit een halfbroer van zijn grootvader was werd dit door mij voor kennisgeving 
aangenomen.  

Later ontdekte ik dat er over die Robert Melvil Baron van Lynden en over het betreffende portret wel 
een en ander te melden was. Hierbij een kleine bloemlezing. 

Na het overlijden van zijn eerste echtgenote, hertrouwt mijn bet-betovergrootvader Frederik August 
Alexander Carel in 1842 met de Schotse Catherina Melvil. Uit dit huwelijk werden drie kinderen gebo-
ren, waarvan Robert op 6 maart 1843 als eerste ter wereld kwam. Omdat de naam Melvil dreigde uit 
te sterven, werd bij Koninklijk Besluit in 1844 zijn naam gewijzigd van Robert van Lynden in Robert 
Melvil van Lynden, waarbij de familienaam dus Melvil Baron van Lynden werd. Omdat Robert geen 
kinderen heeft gekregen, heeft deze naam maar heel kort bestaan, tot zijn overlijden op 27 april 1910. 

Op 19 september 1872 trad Robert in het huwelijk met Catharina Johanna van Weede (1850-1923). 
Roberts huwelijk bleef zoals gezegd kinderloos en naar verluidt zou zijn vrouw zich nadrukkelijk met 
zijn carrière gaan inlaten. 

Roberts vader overleed in 1855, waarna zijn Schotse moeder een belangrijk aandeel had in zijn 
opvoeding. Hij bezocht het gymnasium in Utrecht en studeerde er vanaf 1860 rechten en letteren. In 
beide vakken legde hij kandidaatsexamen af. Zijn juridische studie sloot hij op 24 juni 1868 af met een 
promotie op stellingen. 

Na zijn studie vestigde hij zich als advocaat in Utrecht, waar hij in 1875 werd benoemd tot rechter-
plaatsvervanger; van 1877 tot 1900 was hij rechter in de arrondissementsrechtbank te Utrecht. In 1872 
werd hij hoogheemraad van Lekdijk Bovendams, drie jaar later kerkvoogd en vervolgens kerkmeester. 
In deze laatste functie had hij een belangrijk aandeel in de restauratie van de Dom. Zijn belangstelling 



12 
 

voor de letterkunde, waarvan hij als student al blijk had gegeven, kwalificeerde hem voor het 
bestuurslidmaatschap van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 

Evenals zijn familie in het Utrechtse was Robert Melvil van Lynden aanhanger van de antirevolutionaire 
richting. Van 1883 tot 1901 had hij voor deze partij zitting in de gemeenteraad van Utrecht en van 1883 
tot 1887 in de Provinciale Staten. In de jaren '80 en '90 stelde hij zich enige malen kandidaat voor de 
Tweede Kamer, maar werd niet gekozen. De Provinciale Staten van Utrecht benoemden hem in 1887 
tot lid van de Eerste Kamer, waar hij als eerste de antirevolutionaire richting vertegenwoordigde. Kort 
daarop voltrok zich zowel in de Tweede Kamer als in het kiezerscorps een scheuring onder de 
antirevolutionairen, waarbij Robert zich als Eerste Kamerlid afzijdig kon houden. 

In 1900 werd Robert Melvil van Lynden de eerste secretaris-generaal van het juist opgerichte 
Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag. Daar hij niet als deskundige op het gebied van het 
internationale recht kon worden beschouwd, is het waarschijnlijk dat hij deze benoeming vooral te 
danken had aan het feit dat hij tijdens de eerste vredesconferentie bewezen had dat zijn talenkennis 
en omgangsvormen hem in staat stelden zich in een internationaal milieu gemakkelijk te bewegen. In 
diplomatieke en hofkringen beschikte Robert inmiddels al over contacten: enerzijds via zijn halfbroer 
C.Th. Graaf van Lynden van Sandenburg (minister van Buitenlandse Zaken 1879-1883) en zijn school- 
en studiegenoot W.H. de Beaufort, minister van Buitenlandse Zaken (1897-1901), en anderzijds via zijn 
vrouw, die als grootmeesteres aan het hof verbonden was. Nog maar nauwelijks had Melvil zijn nieuwe 
functie aanvaard of hij werd door Abraham Kuyper als minister van Buitenlandse Zaken in diens kabinet 
opgenomen. 

Uit “Robert Melvil baron van Lynden, In de schaduw van Abraham de Geweldige” door Dr. W. Klinkert, 
het volgende over de totstandkoming van dit kabinet. 

De formatie van het kabinet Kuyper vond in de zomer van 1901 plaats. Melvil van Lynden en Kuyper 
kenden elkaar al vele jaren. Nog voordat de Kuyper op 11 juli de formatieopdracht van de koningin had 
ontvangen, sprak hij met Melvil, maar dat daarbij een mogelijk ministerschap aangeroerd werd, is 
onwaarschijnlijk. Kuypers eerste keuze voor Buitenlandse Zaken lijkt  Jacob Derk Carel baron van 
Heeckeren van Kell (1854-1931) te zijn geweest, de ambassadeur in Scandinavië Æneas baron Mackay, 
de leider van het eerste christelijke kabinet (1888) beval deze diplomaat aan. Jhr. A.F. de Savornin 
Lohman wees op jhr. Henrick van Weede (1854-1921), de ambassadeur in Spanje, als mogelijk 
kandidaat. Ook de naam van de secretaris-generaal van het departement, jhr. L.H. Ruyssenaers (1850-
1913), viel. Melvil van Lynden kwam op 16 juli in een brief van Mackay aan Kuyper voor het eerst als 
serieuze kandidaat naar voren. Tussen die dag en 22 juli moet Kuyper de knoop in diens voordeel 
hebben doorgehakt, want toen schreef Melvil vanuit Scheveningen, waar hij graag verbleef, dat hij 
bereid was het ministerschap te aanvaarden. Dit was twee dagen na een persoonlijk onderhoud met 
de antirevolutionaire voorman in Hotel Des Indes in Den Haag.  

De pers kreeg er snel lucht van. Het Volk berichtte op 23 juli dat Kuyper met Melvil had gesproken. Het 
Utrechtsch Dagblad noemde op 25 juli Melvil als ministerskandidaat, maar niet eerder dan 27 juli 
konden de couranten melden dat Robert Melvil van Lynden de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken 
werd. Hij was voor de journalisten een politiek vraagteken. De Kamper Courant meldde “eene politieke 
rol heeft hij nooit gespeeld, evenmin als hij ooit blijk heeft gegeven van grote bekwaamheden.” De 
politiek commentator van de NRC kon er eigenlijk weinig aan toevoegen. Hij plaatste Melvil aan de 
rechterzijde van de antirevolutionairen en noemde hem verder een onbeschreven blad. Die plaatsing 
bij de zogeheten vrij-antirevolutionairen, aanhangers van De Savornin Lohman, die zich in 1908 in de 
CHU zouden verenigen, namen de meeste kranten over. De Nieuwe Courant ten slotte beschreef Melvil 
als “christelijk gentleman, bekwaam jurist, hoffelijk tegenstander, iemand van het slag van minister De 
Beaufort, minus diens politiek verleden en plus het christelijk cachet”. De krant verwachtte van de 
nieuwe minister geen krachtig buitenlands beleid. Ook van de Duitse gezant in Den Haag, Graf F.von 
Pourtalès, waren de verwachtingen niet hoog. Hij schreef op 26 juli aan zijn minister van Buitenlandse 
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Zaken, B.H.M.K. Fürst von Bülow: “Herr De Beaufort ist ihm ohne Zweifel in jeder Beziehung weit 
überlegen.” 

 Op 25 juli lichtte Kuyper de koningin in over het slagen van zijn formatieopdracht. Een week 
later toog de ministersploeg naar Soestdijk voor de beëdiging en kennismaking met de koningin-
moeder. Als belangrijkste beleidsvoornemens op het gebied van buitenlandse zaken noemde Kuyper in 
zijn rapportage aan de vorstin de verbetering van het consulaatwezen, de herziening van 
handelstractaten en een strikte handhaving van de neutraliteit inzake het conflict in Zuid-Afrika. 
Niettemin werden het geheel andere thema’s die Melvils ministerschap zouden gaan domineren en 
daarvoor was behalve een conflict met Venezuela en de Japans-Russische oorlog vooral Kuyper zelf 
verantwoordelijk. De premier bleek al snel een grote activiteit aan de dag te leggen, als het om 
buitenlands beleid ging. 

Na Melvils aftreden in 1905 is gesuggereerd dat Kuyper zijn bescheiden en correcte, maar op 
bestuurlijk en buitenlands-politiek terrein nogal onervaren geestverwant gekozen had om des te 
gemakkelijker zelf op het buitenlands beleid vat te krijgen. Melvil was echter niet alleen Kuypers keuze. 
Tijdens de formatie werden voor deze portefeuille, zoals uit het bovenstaande citaat blijkt, meerdere 
nemen genoemd. De door Kuyper geconsulteerde A.F. de Savornin Lohman en baron Æ  Mackay 
hadden beiden echter een voorkeur voor Melvil wegens diens innemendheid en omdat het echtpaar 
'de kunst van vriendelijk recipieeren' verstond en 'met groot gemak' Frans en Engels sprak. 

Na drie decennia van bijna volledige passiviteit op buitenlands-politiek gebied, werd Robert Melvil van 
Lynden minister in een periode waarin de neutraliteitspolitiek enigszins onder druk kwam te staan. Hij 
bleek tegen zijn taak, leiding te geven aan de buitenlandse politiek, niet opgewassen. In zijn 
competentieconflict met Kuyper had Melvil bovendien de handicap dat hij niet kon terugvallen op de 
ambtelijke top van zijn departement, omdat die in deze jaren ook zwak bezet was. Indien Robert een 
sterkere persoonlijkheid was geweest of minder loyaliteit tegenover Kuyper in acht had genomen, zou 
hij zich nadrukkelijker en eerder tegen Kuypers bemoeiingen met het buitenlands beleid hebben 
verzet. 

De grootste internationale crisis waarvoor Melvil kwam te staan, was de Japans-Russische oorlog en 
de gevolgen van dat conflict voor Nederlands-Indië. Uiteindelijk werd dat zelfs zijn ondergang als 
minister. 

Een van de lastige onderwerpen was de noodzaak voor de Russische schepen om kolen te bunkeren in 
Sabang, hetgeen door de Japanners gezien zou worden als een schending van de zo gekoesterde 
neutraliteit van Nederland.   

In een poging die neutraliteit te bewaren, deelde de Nederlandse regering zowel aan de Russen, als 
aan de Japanners mede, dat eventuele kolenbunkering in de territoriale wateren van Nederlands-Indië 
aan beperkingen onderhevig was. Dit was voor de Japanners echter onvoldoende en in een poging de 
gemoederen te bedaren deed Robert op 24 december een nota uitgaan naar de Russische regering, 
waarin Nederland nogmaals de uitgangspunten van de kolenleveranties uiteenzette. De minister 
negeerde de bezwaren van secretaris-generaal S. Hannema tegen het “onbeholpen” karakter van de 
tekst. De Russische reactie was weinig vriendelijk. Op 30 december kwam de tijdelijk zaakgelastigde 
met een nota verbale waarin de Russische regering haar ongenoegen uitsprak over de eenzijdige 
Nederlandse beperkingen op de kolenleveranties. Het Nederlandse standpunt werd gekarakteriseerd 
als “un acte essentiellement peu amical vis-à-vis de la Russie et en quelque sorte une violation de la 
neutralité en faveur de l’autre partie belligérante”. 

Nog diezelfde dag kwam de ministerraad bijeen. Voor Melvil werd het een ingrijpende bijeenkomst. 
Ten eerste besloot de raad dat er geen stukken meer naar buiten mochten zonder toestemming van 
de gehele raad, en ten tweede kreeg Melvil ‘bijstand’ van een ervaren diplomaat, de oud-ambassadeur 
in Turkije, Wilhelm von Weckherlin. 
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De toevoeging van Von Weckherlin aan zijn zijde is door Robert als een onder curatele stelling gevoeld. 
Aanvankelijk was hij bereid mee te werken, maar toen hij op 9 februari 1905 in de notulen van de 
ministerraad wilde laten opnemen dat de ‘proef’ met Von Weckherlin mislukt was en dat er sprake 
was van directe aantasting van het gezag van de minister, weigerden zijn collega’s hem gelijk te geven. 
In alle zaken moest Melvil advies van Von Weckherlin inwinnen. Robert weigerde op deze basis te 
handelen en hield bewust stukken achter, zodat lopende zaken niet verder behandeld konden worden. 
Dit kon zo niet lang doorgaan.  

Op 11 februari schreef Melvil aan Kuyper dat hij de ontstane situatie “inconstitutioneel en in strijd met 
de ministerieel verantwoordelijkheid” achtte en dat hij voornemens was zijn ontslag aan te bieden en 
op 4 maart adviseerde de raad de vorstin om Melvils ontslagaanvraag te honoreren. Diezelfde dag 
lichtte Robert zijn standpunt mondeling bij de koningin toe. Het was zijn eerste persoonlijke contact 
met de vorstin sinds 22 november 1904. Op 9 maart aanvaardde zij het ontslag. Hieraan was een 
geheime nota van Melvil voorafgegaan, gedateerd 5 maart. De geplaagde minister zette daarin uiteen 
dat het kabinet hem in een onmogelijke positie had gemanoeuvreerd, zowel staatsrechtelijk, als 
persoonlijk.  

De plaats die Von Weckherlin had gekregen, was een minister onwaardig. Hij wees de koningin erop 
hoe Kuyper en zijn andere collega’s in de zaak van de toetreding van de Paus tot het arbitrageverdrag 
en met de nota aan de Russische regering, waartoe de ministerraad op 23 december 1904 
toestemming had gegeven, hem waren afgevallen.  

Nog meer had hem Kuypers solistische optreden, zoals met de terugneming van de verklaring aan 
Rusland, gestoord. “Wanneer ik den loop dezer zaken weder voor den geest roep, dan blijkt mij, dat 
mij wellicht te verregaande meegaandheid met de verlangens van den Ministerraad zou kunnen 
worden verweten, maar dat die Raad niet met enigen grond beweren kan, dat de 
verantwoordelijkheid, die op hem voor het buitenlandsch beleid rust, na hetgeen voorviel, niet zou te 
dragen zijn, indien hem de noodige waarborg onthouden werd.” 

Van een carrière was voor Melvil na 1905 geen sprake meer. Van maart tot mei 1905 verbleef hij in 
Italië. Een aanbod van Kuyper, gedaan in mei 1905 om commissaris van de koningin in Utrecht te 
worden, weigerde hij. De resterende jaren bleef het echtpaar in Den Haag. Volgens De Beaufort was 
dit vooral op wens van Melvils “heerschzuchtige” vrouw, die graag in de Haagse diplomatieke en 
hofkringen verkeerde. Zij was grootmeesteres aan het hof.  Die binding met Den Haag had Melvil dan 
ook als reden aan Kuyper gegeven om de positie in Utrecht te weigeren. Na een slepende ziekte 
overleed Robert Melvil baron van Lynden op 27 april 1910 in Den Haag. 

Tenslotte het portret waar mijn verhaal mee begon. In het begin van de 20ste eeuw verwierf de 
internationaal befaamde Hongaars-Engelse portretschilder Philip de Lászlo opdrachten in heel Europa. 
In 1901 tekende Robert het gastenboek van De Lászlo, maar het is niet duidelijk of uit dit bezoek een 
portret is voortgekomen. Het afgebeelde portret zou door De Lászlo geschilderd kunnen zijn, de stijl 
heeft veel kenmerken van de Hongaarse portretschilder, de signatuur is echter zo onduidelijk dat de 
schilder niet met zekerheid vast valt te stellen. Het is echter een van de aardigste portretten van leden 
van mijn familie die Sandenburg rijk is, reden genoeg voor mijn grootouders om het op een prominente 
plaats te hangen en daar hangt het nog.  
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Van Lynden manchetknopen  
 
 
Via Nerine van Lynden van Sandenburg kunnen Lynden-manchetknopen besteld worden. Bij 5 paar 
kan zij deze, in massief zilver, organiseren voor EUR 275 per paar. Verguld komt de prijs op EUR 405 
per paar.  
 
 
 

 

 

Bestellen is mogelijk bij Nerine:  nerine@ziggo.nl 

 

  

mailto:nerine@ziggo.nl
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De Plantage van Onze Voorouders: op zoek naar sporen van het 
slavernijverleden in mijn familiegeschiedenis  Maartje Duin1 

 

1 juli 2018, Keti Koti. De herdenking van de afschaffing van de Nederlandse slavernij. Ik woon al meer 
dan twintig jaar in Amsterdam, maar hier ben ik voor het eerst. De kleurrijke koto’s - 19e eeuwse 
vrouwengewaden -, de toespraken, de gezangen waarin de voorouders worden aangeroepen: ze 
maken indruk.  

Tegelijk vraag ik me af waarom ik hier zo weinig witte mensen zie. Natuurlijk, er komt steeds meer 
aandacht voor ons koloniale verleden. Musea bereiden tentoonstellingen voor, er verschijnen 
documentaires op tv. En in de aanloop naar de intocht van Sinterklaas lijkt het over niets anders te 
gaan. Maar op deze zomerdag in het Oosterpark lijkt het stilstaan bij het slavernijverleden nog iets van 
‘die Surinamers’, niet iets van Nederland. Al snel dringt zich een volgende vraag bij me op: welke rol 
speelden mijn eigen voorouders in dit onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis?  

De vraag laat me niet los en die avond wordt een nieuw journalistiek project geboren. Ik lees alles wat 
los en vast zit over het onderwerp. Ik buig me over 19e eeuwse handschriften en 18e eeuwse 
plantagekaarten, bezoek archieven in Middelburg, Den Haag, Utrecht en Paramaribo. Ik leer nieuwe 
woorden (‘kwartierstaat’, ‘manumissie’), raadpleeg genealogen, archivarissen en historici. Over mijn 
zoektocht praat ik met familieleden; sommigen van jullie hebben me al over de vloer gehad. En ik leg 
alles vast met mijn microfoon. Uiteindelijk moet ‘De Plantage Van Onze Voorouders’ een achtdelige 
documentaireserie voor NPO Radio 1 worden, die ook digitaal te beluisteren zal zijn als podcast. 

The past is a foreign country; they do things differently there. Niemand is verantwoordelijk voor de 
daden van zijn voorouders. Gedrag van eeuwen terug kun je niet langs moderne maatstaven leggen. 
Dat alles weet ik, en toch schrik ik van wat ik vind. Wil niet iedereen stiekem dat zijn voorouders helden 
waren, die eensgezind ten strijde trokken tegen het onrecht in de wereld?  

In mijn stamboom bevinden zich enkele grote spelers in de Transatlantische slavenhandel en 
Surinaamse slavernij - het land waartoe ik mij voor het gemak beperk. De families Geelvinck, Bicker en 
Coijmans verwierven in de 17e en 18e eeuw aanzienlijk aan mensenhandel. Mede door hun toedoen 
verscheepte Nederland over een tijdsspanne van zo’n drie eeuwen ongeveer 300.000 Afrikanen naar 
Suriname. Vanaf eind 17e eeuw werd de kolonie vanuit Nederland bestuurd door Amsterdamse 
regenten, verenigd in de Sociëteit van Suriname. Mijn voorouders Calkoen, Corver Hooft, Trip en 
Munter waren er directeur. 

De rol van de van Lyndens in de kolonie was niet eenduidig. Zij zaten niet in de slavenhandel en liepen 
ook niet met de zweep in snikheet Suriname rond. Maar plantages hadden zij wel, gekregen via een 
huwelijk of vererving. Het beheer lieten ze -  zoals vaker gebeurde – over aan directeurs en 
administrateurs ter plaatse.  

  

 
1 Dochter van Albertine Duin-van Lynden, 18k1 
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1756 – 1846. Suikerplantages Mijn Hoop en La Jalousie aan de Commewijne rivier 

Zo trouwde Dirk baron van Lynden tot den Swanenburg (1735-1792)2 in 1756 met de in Paramaribo 
geboren Catharina Lucia Pater.3 Haar grootvader Gerrit Pater had zich opgewerkt tot rijkste man van 
de kolonie. Zóveel brachten zijn plantages op, dat zijn nageslacht grotendeels kon rentenieren. 

La Jalousie aan de Commewijne rivier was bij Paters dood in 1744 met 2100 akkers en 414 tot 
slaafgemaakten Suriname’s grootste plantage. Catharina Lucia erfde de helft, en werd ook eigenaar 
van suikerplantage Mijn Hoop. Met haar man bewoonde zij kasteel Swanenburg in Gendringen aan de 
Oude IJssel. Ze lieten het kasteel grondig verbouwen in Franse stijl.  

Tot 1846 worden Mijn Hoop en La Jalousie in de Surinaamse almanakken vermeld als eigendom van 
de erven van Lynden4.  

 
Kasteel Zwanenburg bij Gendringen in 1737.                             Kasteel Zwanenburg in 1880, na verbouwing. 
Het kasteel was van 1680-1805 een van de residenties           Afbeelding van kastelen.nl 
van de familie van Lynden. Afbeelding van kastelen.nl 
 

  

 

1785 – 1815. Koffieplantage Rustlust aan de rivier Cottica 

Balthasar Constantijn van Lynden van Lunenburg (1731-1822) erfde in 1785 van Christoffel Albert 
baron van Hammerstein (een vriend? een schuldenaar? We weten het niet) koffieplantage Rustlust 
aan de rivier Cottica in het oosten van Suriname5. De inventaris van de plantage maakt pijnlijk duidelijk 
wat in die tijd van waarde werd geacht. 6 De boedelbeschrijving begint met een uitvoerige opsomming 
van de huisraad: kandelaars, een porceleinen soepkom, Engelse kopjes, een Hollandse kast. snaphaan 
(soort geweer).  

 
2 Zoon van Caspar Antonie van Lynden, heer van Ressen (1631-1718), kleinzoon van Diederik van Lynden, heer 
van Hemmen en Blitterswijk (1617-1652). Van Lynden tot den Swanenburg staat niet in het Rode Boekje ‘omdat 
zijn tak al was uitgestorven bij opname van de van Lyndens in de adel van het Koninkrijk der Nederlanden’. Mail 
Rob van Drie, 26 juli 2018 
3 Trouwboek NH Kerk Gendringen. 
4 Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1847. Dept. Paramaribo der Mij. tot Nut van ’t Algemeen, z.p. 1846 
5 Nationaal Archief Den Haag 1.05.10.01, 512 volgnr. 45, dd 5 januarij 1815 (Lust Rust) 
6 Utrechts Archief 96-1 Familie van Lynden van Lunenburg, inv. nr. 150 
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Slavenlijst, onderdeel van de inventaris van plantage Rustlust aan de Cottica in 1785. Bron: Utrechts Archief 

Pas aan het eind staat de lijst met namen van 100 tot slaafgemaakten: 37 mannen, 40 vrouwen, 11 
jongens en 12 meisjes. Roselina staat omschreven als ‘oud en blind’, Lotje als ‘met de venisziekte’, 
December als ‘simpel’ en Jannetje als ‘met een krom been’. Ook staan achter hun namen beroepen en 
attributen. Leander was als ‘dresneger’ met de zorg voor zieken belast; Corporaal ‘past op ’t vee’, Adam 
bezat een Van Lynden van Lunenburg verkocht de plantage in 1815; in 1820 behoort zij de erven 

Kenndy toe7. Misschien voorzag Balthasar, zeven jaar voor zijn dood, dat zijn nageslacht er geen 
interesse in had. Zoon Jan Hendrik (1765 – 1854), ultraconservatief lid van de Raad van State en Eerste 
Kamer, was in 1842 lid van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Afschaffing van de 
Slavernij8. Vader profiteerde, zoon protesteerde: een generatieconflict?  

1840-1863: Willem baron van Lynden en het afschaffingsdebat  

 

In Suriname waren al vanaf het begin van de slavernij opstanden gaande, met bloedige, kostbare 
oorlogen tot gevolg. In Nederland kwam het debat pas vanaf 1840 echt op gang, onder invloed van de 
Engelsen. Jan Hendrik was niet de enige Lynden die afschaffing bepleitte. Ook de Nijmeegse jurist 
Willem en een Haagse K. baron van Lynden waren lid van de Maatschappij.  

Het duurde eindeloos voordat politiek Den Haag het eens was over de voorwaarden waaronder de 
vrijmaking moest plaatsvinden. De plantage-eigenaren klaagden over derving van inkomsten. En 
verschillende visies binnen de anti-slavernijbeweging vertraagden de boel. 

 
7 Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1821. E. Beijer en C.G. Supke, Paramaribo / Amsterdam 1820 
8 Nationaal Archief Den Haag 2.10.01: 4283, volgnr. 341 
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Voor de liberalen was afschaffing een 
principiële kwestie van vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. De conservatief-christelijke 
Réveil beweging van Groen van Prinsterer vond 
slavernij niet per se in strijd met de Bijbel, maar 
de misstanden die eruit voortvloeiden wel. Hun 
ging het om evangelisatie, en die bleek het 
meest effectief bij vrije mensen. Zij konden dan 
gewoon op de plantages blijven werken, was 
het idee.9 

Tot dat Réveil hoorde Mr. Willem baron van 
Lynden (1806-1866), die voor de Anti 
Revolutionaire Partij in de Tweede Kamer zat. 
Twee jaar later roerde van Lynden zich in de 
discussie over het staatstoezicht. Om leegloop 
van de plantages te voorkomen, had een 
commissie bedacht, moesten de vrijgemaakten 
nog een tijd plantage-arbeid verrichten. Van 
Lynden vond vier jaar genoeg. Tevergeefs: het 
werden er tien.10 

In maart 1860 sprak de Nijmegenaar een 
‘ernstig woord’ tot minister van Buitenlandse 
Zaken Rochussen. Na 20 jaar moest het maar 
eens afgelopen zijn met het getreuzel. Waarom 
niet vast begonnen met de vrijmaking van de 
slavenkinderen? ‘Als dat vroeger gebeurd was, 
zouden wij al een eind wegs gevorderd zijn, naar 
ik meen, zonder schokken en zonder al te groote 
geldelijke bezwaren’11. Ondertussen waren in 
Suriname ‘bij de negerbevolking verwachtingen 
opgewekt welker verwezenlijking zij welligt niet 
duurzaam met hetzelfde geduld als tot dusverre 
zou blijven verbeiden’.12 Men vreesde opstand. 
Zendelingen werkten hard om de tot 
slaafgemaakten de christelijke deugden 
dankbaarheid en gehoorzaamheid bij te 
brengen. 

 
9 De Afschaffers, Maartje Janse, Uitgeverij Wereld-
bibliotheek 2007, p. 52 
10 Handelingen der Staten Generaal, 2 juli 1862, 929 
11 Ibid, p. 137 

 

 

Mr. W. baron van Lynden. Bron: Parlement.com 

12 Tijdschrift uitgegeven van wege de Nederland-
sche  
Maatschappij ter bevordering van de Afschaffing 
der Slavernij, 5e jaargang. Martinus Nijhoff, Den 
Haag, 1859-1860, p. 134 
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A. E. van Lijnden – geb. van der Heim (tweede handtekening linkerkolom) tekent in april 1863 voor ontvangst 
van de tegemoetkomingsgelden en geeft opdracht tot verkoop van plantage Tout Lui Faut. Bron: Nationaal 
Archief 

1863 Antonia van Lynden – van der Heim en suikerplantage Tout Lui Faut 

Op 8 augustus 1862 werd dan eindelijk de ‘Wet op de Opheffing van de Slavernij’ aangenomen. Daarin 
stond dat plantage-eigenaren een vergoeding van 300 gulden kregen per vrijgemaakte slaaf. En kijk, 
daar duikt weer een familielid op. Want een van die eigenaren was Antonia Elisabeth gravin van Lynden 
– van der Heim (1804-1888)13. Zij was getrouwd met Rudolph Willem graaf van Lynden (1808-1876), 
destijds een geliefd commissaris van de koning in Zeeland. Samen met 72 anderen bezat het echtpaar 
Tout Lui Faut, een middelgrote suikerplantage aan de Surinamerivier. Door vererving was het bezit in 
de loop der eeuwen versnipperd. Antonia erfde 1/72 deel van een, misschien twee kinderloze tantes 
Van der Hoeven.   

Het is dit op het eerste gezicht weinig indrukwekkende eigendom dat mij het meest intrigeert. Deels 
door de nabijheid: Antonia Elisabeth is mijn betbetovergrootmoeder, slechts vijf generaties van mij 
verwijderd. Maar ook omdat juist dat kleine deel zoveel vragen oproept. Wat betekende het in de 
tweede helft van de 19e eeuw om een kleine slaveneigenaar te zijn? En hoeveel contact hadden zij in 
Zeeland met abolitionistische familieleden in Den Haag? 

 
13 Nationaal Archief Den Haag 2.02.09.08: 228 



21 
 

 

Eind mei 1862 zat het stel nog in Middelburg 
aan de dis met koning Willem III. De 
goudomrande menukaart is bewaard 
gebleven.14 Ik stel me voor dat bij de vijftiende 
gang - chipolatapudding - de ophanden zijnde 
afschaffing ter sprake kwam. Minder 
waarschijnlijk is dat er werd gepraat over de 
uitzonderlijk wrede reputatie van Tout Lui 
Faut15. De kettingen en de halsbanden met 
ijzeren punten aan de binnenkant die mensen 
voor weglopen moest behoeden.16 Of over de 
30 zweepslagen die negen jonge mannen van 
de plantage kregen voor het ‘zonder verlof aan 
de stad komen’ en hun ‘betoonde onwil in het 
volbrengen der gestelde werktaken’. 
Gescheiden werelden - maar hoe gescheiden 
precies?17 

En dan is er nog dat merkwaardige getal: 1/72. 
Ik sla aan het rekenen. In 1863 telde de 
Algemene Rekenkamer op Tout Lui Faut 88 tot 
slaafgemaakten.18 Omgerekend bezaten 
Antonia en haar man dus 1/72 x 88 = 1,22 
mens. Samen ontvingen de 73 eigenaren fl. 
27.600,- aan tegemoetkomingsgelden; in 2018 
zou de koopkracht daarvan €301.747 zijn.19 

 

Antonia Elisabeth van Lynden – van der Heim (1804-1884).  

Antonia kreeg hiervan een bedrag van nog geen 400 gulden; nu ruim €4191. Een blik in het 
familiearchief in Middelburg leert dat dit slechts een fractie van hun vermogen vormde.20 Ook als ik 
rekening houd met de plantage-opbrengsten - in die nadagen niet buitensporig hoog – kan ik niet 
concluderen dat mijn betbetovergrootouders rijk zijn geworden van slavernij.  

Ik kijk nog eens goed naar de gegevens over Tout Lui Faut. Behalve het recht om geld te verdienen, te 
trouwen en schoenen te dragen, kregen alle vrijgemaakten in 1863 een achternaam. Een daarvan, 
Bouva, komt dertien keer voor op de lijst. Volgens de genealoog die mij helpt, is die naam uniek voor 
deze plantage. Dat betekent dat alle nu nog levende Bouva’s hun wortels hebben op Tout Lui Faut. 

 
14 Zeeuws Archief: toegang 156 – 2.1.1, inv. nr. 13 
15 Toelichting Mildred Caprino, historica, Parama-
ribo, oktober 2019 
16 Marc Warnery, Seul au milieu de 128 nègres; un 
planteur vaudois en Guyane hollandais au temps de 
l’esclavage, Lettres à ses parents, 1828-1835, D’en 
Bas Editions, 2009 

17 Nationaal Archief, 2.02.21.02, Tweede Kamer der 
Staten-Generaal: gedrukte stukken, nr. 801. 
Koloniaal Verslag 1857.  
18 Nationaal Archief: Suriname en Nederlandse An-
tillen: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863) van 
Okke ten Hove en Heinrich Helstone 
19 Omrekentool IISG (Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis)  
20 Zeeuws Archief: toegang 156 – 2.1.2.1, inv. nr. 9 
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Stammoeder van de familie is Philida, slavennaam Willemijntje. Zij staat vermeld als creoolse, wat 
betekent dat zij in Suriname geboren is, waarschijnlijk in 1796.21 In 1863 staat er ‘oud en af’ achter 
haar naam. Verder is er niets over haar bekend. Maar het vergt weinig verbeelding om in haar de vrouw 
te zien voor wier vrijheid mijn betbetovergrootmoeder geld ontving. 

Ik tik de naam Bouva in op Google. De familie blijkt vrij groot, verspreid over Nederland en Suriname. 
Ik kom hen tegen op stamboomfora; ze staan met foto, politieke voorkeur en voetbalclub op Facebook. 
Op LinkedIn stuit ik op het cv van een vrouw van mijn leeftijd: Jessica Bouva. Ze geeft les aan het 
departement theologie en filosofie van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Jessica woont niet ver 
van mij vandaan. We hebben zelfs twee gemeenschappelijke LinkedIn connecties. Vanaf haar 
profielfoto kijkt ze me aan: een vriendelijk, open gezicht met zwarte krullen.  

Hoe dit afloopt, is te horen in de podcast die naar verwachting in mei 2020 verschijnt en deels wordt 
uitgezonden bij het geschiedenisprogramma OVT. Ik kan al wel verklappen dat mijn moeder en ik 
onlangs een indrukwekkende reis naar Suriname hebben gemaakt, en dat het voor ons zeer waardevol 
is gebleken om deze kant van onze familiegeschiedenis onder ogen te zien. 

 

 

17 september jl., Nationaal Archief Den Haag. V.l.n.r. Albertine Duin – van Lynden, Peggy Bouva, Maartje Duin, 
Jessica Bouva. Peggy en Jessica zijn nazaten van drie van de 88 in 1863 vrijgemaakte slaven van plantage Tout 
Lui Faut. Albertine en Maartje zijn nazaten van een van de 73 eigenaren. 

 

Het is gevoelige materie en soms voelt het alsof ik me, alleen al door mezelf met dit onderwerp bezig 
te houden, in een mijnenveld heb begeven. Toch denk ik dat we het juist in dit verhitte 
maatschappelijke debat van openheid en nieuwsgierigheid moeten hebben. De tentoonstelling ‘Aan 

 
21 Nationaal Archief: Volkstelling 1811 Suriname, film nr. 4, folio 240-241 plantage Toutluifaut. Toelichting mail 
Okke ten Hove, 1 nov 2018 
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de Surinaamse grachten’, over de betrokkenheid van de familie van Loon bij de WIC en Suriname, is 
daar een mooi voorbeeld van. T/m 13 januari 2020 te zien in Museum van Loon in Amsterdam. 

Mijn zoektocht is nog niet voltooid, en ik ben benieuwd naar uw reactie. Wat zou u willen weten over 
de betrokkenheid van onze familie bij het slavernijverleden? Hoe kijkt u naar het maatschappelijk 
debat over dit onderwerp? Vindt u dat nazaten van de oude elite in dit debat een verantwoordelijkheid 
hebben, en zich moeten uitspreken zoals Museum van Loon dat doet? Kunt u zich verplaatsen in het 
perspectief van de (nazaten van) tot slaafgemaakten? Heeft u meer informatie over Antonia Elisabeth 
van Lynden – van der Heim, of over andere familieleden die een band hadden met Suriname? Mailt u 
gerust: mail@maartjeduin.nl 

Veel dank aan Okke ten Hove in het Nationaal Archief, Rob van Drie van het Centrum voor 
Familiegeschiedenis (CBG) en Philip Dikland van Suriname-Heritage- Guide.com voor het genereus ter 
beschikking stellen van hun expertise.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Lyndens op stap 
In eerdere Lyndenbladen verschenen al stukjes van jonge 
Lyndens die over hun wereldreizen vertellen: zo vertelde 
Wolter van Lynden (19n-2) in Lyndenbladen 18 en 20 over 
zijn reizen naar respectievelijk Australië en Zuid-Amerika.   

Hierbij nog een tweetal inzendingen, van respectievelijk 
Emily van Lynden (19i-2) en Emma (dochter Yvonne, 18c1) 

 

My American Dream  Emily van Lynden 

Een High School Year-experience met een Homecoming 
week, Thanksgiving weekend, Prom, de Amerikaanse 
schoolsporten en nog veel meer.  Dat is precies wat mijn 
droom was op 17-jarige leeftijd. Na mijn middelbare school 
ben ik, Emily van Lynden, 11 maanden naar Nebraska, USA 
gegaan. Een jaar met ongelofelijk veel avonturen. 

Waarom deze droom?  Hiervoor had ik 4 redenen; ik wilde 
een nieuw avontuur, ik wilde mijn Engels verbeteren, ik wilde 
een andere cultuur leren kennen en ik wilde groeien als persoon. Amerika zelf sprak mij het meeste 
aan, omdat het ver weg is en sport belangrijk is in dit land. Ik ben namelijk zelf ook sportief.  
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Wat het leukste was? ‘t is een vraag die mij 
vaak wordt gesteld. Eigenlijk is het niet één 
ding dat ik het allerleukste vond, het zijn heel 
veel dingen samen. Sowieso heb ik enorm 
genoten van de activiteiten die typisch 
Amerikaans zijn zoals: Labor weekend, 
Thanksgiving, Homecoming week, Prom, 
Christmas, Winter formal, Graduation, etc. Ook 
vond ik het superleuk dat ze ieder seizoen 
andere sporten hadden op de High Schools. Ik 
heb volleybal, basketbal en golf gedaan. Het is 
leuk dat iedereen goed is in zoveel sporten, 
omdat ze al vanaf jongs af aan continue 
verschillende sporten doen. 

Daarnaast vond ik het leuk om te reizen. Zo ben ik met 
mijn host family naar Florida geweest, met een groep 
uitwisselingsstudenten naar de West Coast waar we drie 
staten hebben bezocht (California, Nevada en Arizona) en 
vervolgens met mijn ouders naar Washington D.C. en New 
York. Ik heb dus ontzettend veel plekken in Amerika 
mogen zien en dat in 11 maanden tijd. Naast deze 
geweldige dingen is er nog één heel groot punt waar ik 
super dankbaar voor ben. Ik heb namelijk zoveel mooie 
vriendschappen opgebouwd in dit jaar. Zo heb ik nu veel 
internationale vrienden die ik regelmatig opzoek. Dit is 
veel waard en daar geniet ik enorm van. 

 

 

Noem eens een paar verschillen?     Qua cultuur zijn Nederland en Amerika totaal verschillend. Wat 
mij tijdens dit High School Year is opgevallen is dat de Amerikanen van alles een feestje maken en mega 

‘out going’ zijn. Wij Nederlanders zeggen vaak “Doe maar 
gewoon, dan doe je al gek genoeg” en in Amerika kan je 
niet gek of enthousiast genoeg zijn. Dat is leuk om te 
zien. Verder vind ik dat ze daar erg ‘competitive’ zijn. 
Alles is een wedstrijd en eigenlijk wil iedereen overal de 
beste in zijn. Ik denk dat wij daar in Nederland juist wat 
nuchterder in zijn. Maar dit komt ook doordat 
Scholarships enorm belangrijk zijn in Amerika. Verder 
hebben ze ontzettend veel feestdagen, weekenden met 
typische eetgewoontes of activiteiten. Denk hierbij aan 
Labor Day, Thanksgiving weekend, Halloween, 
Christmas, Easter, 4th of July, etc. Wat ik ook gaaf vond is 
dat ze in Nebraska ‘Snow days’ hadden. Op dagen dat de 
temperatuur bijvoorbeeld min 10 of nog kouder werd, 
was het onverantwoord voor de schoolbussen om de 
kinderen die ver weg woonden op te halen. Niet zo zeer  
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vanwege de gladheid, maar vooral omdat er een risico was dat de bus stil zou komen te staan. De 
bussen zijn namelijk oud en koud. Zoiets zouden we in Nederland nooit hebben. Maar dat vonden wij 
als studenten natuurlijk helemaal niet erg! Kortom, USA was een hele andere cultuur maar een 
fantastisch avontuur. Ik zou zeker nog een keer terug willen om te kijken hoe ik er nu tegenaan kijk, 
om iedereen weer terug te zien en om alles weer te herbeleven.  

Made in China   Emma van Lynden 

In 2017 woonde ik tien maanden in Shang-
hai. Voor mij was het niet zo dat ik er al mijn 
hele leven van droomde om naar China te 
gaan. Maar het land had wel altijd een be-
paalde aantrekkingskracht. Van jongs af aan 
wist ik dat China een grootmacht was om-
dat op praktisch ieder product “made in 
China” staat. Toen de mogelijkheid zich 
voordeed om voor tien maanden naar 
Shanghai te vertrekken heb ik daar ook niet 
lang over na hoeven denken. Na mijn mid-
delbare schoolexamen ging ik dan ook in 
mijn eentje op weg naar Shanghai. Ik ging een periode tegemoet vol cultuurverschillen en belevenissen 
die ik eerder niet mogelijk had geacht. 

Wat is de reden om daar te verblijven?  Mijn reden om naar Shanghai te gaan was de kans die ik kreeg 
om daar als au pair en privélerares Engels te gaan werken. Na het sollicitatietraject en het verkrijgen 
van de nodige documenten ben ik toen vertrokken naar China waar ik in een Chinees gastgezin 
woonde. Ik gaf Engels aan het 5-jarige zoontje George. Chinezen die veel met buitenlanders omgaan, 
kiezen vaak een Engelse naam. Zelf volgde ik Chinese les aan de Dong Hua universiteit. Ik kreeg daar 
een Chinese naam, Lin Shi Yi, afgeleid van mijn achternaam. 

Wat waren leuke ervaringen?  Het was geweldig om de Chinese cultuur te leren kennen op een manier 
zoals dat alleen kan als je er woont. Ik vierde 
Chinees Nieuwjaar met mijn gastgezin, ging 
op wintersport bij Harbin waar het beroemde 
ijssculpturenfestival is, ik zag het terracotta-
leger in Xi’an, maakte een skywalk op de Jin-
mao Tower, één van de hoogste gebouwen in 
Shanghai, en ging als toerist naar Beijing toen 
mijn eigen familie op bezoek kwam. Ook mijn 
klas op de universiteit met mensen van over 
de hele wereld was een geweldige ervaring. 
Iedereen leert een nieuwe taal in een vreemd 
land, dus dat schept een band. De mensen die 
ik toen ontmoet heb spreek ik nog steeds.  

Binnen de universiteit waren er verschillende sportverenigingen waar je je bij kon aansluiten. Zelf 
koos ik voor voetbal. Hierdoor heb ik kunnen ervaren hoe het is om als team voor je universiteit uit 
te komen en het op te nemen tegen teams van andere universiteiten. Af en toe werd ik wel raar aan-
gekeken omdat ik het enige meisje was dat meedeed. Dus voor andere teams was het altijd een 
kleine verassing als ik meevoetbalde. 
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Wat zijn opmerkelijke culturele verschillen 
die je tegen bent gekomen? Op deze vraag 
zijn ontzettend veel antwoorden mogelijk. 
China is eigenlijk niet te definiëren als één cul-
tuur, binnen het land zelf zijn er al ontzettend 
grote cultuurverschillen. Als je met een Wes-
terse instelling uit Nederland in China aan-
komt, krijg je een behoorlijke cultuurschok. 
Voor mij was dit ook zeker het geval. De 
enorme massa’s mensen, urenlang in de rij 
staan, aangekeken en gefotografeerd worden 
omdat je er anders uitziet, de taal en het eten 
zijn maar een paar verschillen.    

 

 

Chinezen leven bovendien veel meer in het moment dan wij. Wanneer ze iets plannen gebeurt dat 
meestal zeer impulsief en vaak ook op het laatste moment. Het is mij meerdere keren overkomen dat 
ik thuis kwam van de universiteit en dat er gezegd werd dat we die avond nog zouden vertrekken voor 
een weekendje weg. 

Over de eetcultuur in China en hoe die verschilt van de Nederlandse zou je een boek kunnen schrijven. 
Ik zal een paar opvallende verschillen noemen. Alle maaltijden van de dag zijn warm en bij alle gerech-
ten zit rijst, tenzij je noedels hebt besteld. Ook eet men heel andere dingen. Ik heb o.a. gefrituurde 
eendenpoot gehad als snack bij de film. Ook heb ik bloedtofu, eendentong, varkensoor en koeiendarm 
gegeten. Natuurlijk eet je alles met stokjes. Toen ik terugkwam was het dan ook weer even wennen 
om met mes en vork te eten. Het laatste grote verschil dat mij is opgevallen was dat niemand zijn eigen 
bord met eten heeft. Iedereen heeft een bakje en een bordje voor zich maar dat is leeg aan het begin 
van de avond. Alle gerechten staan in het midden van de tafel en iedereen kan daarvan pakken wat hij 
wil. In een restaurant gaat dit op dezelfde manier. Er wordt besteld voor de hele tafel en dat komt dan 
op een draaiende schijf in het midden van de tafel te staan zodat iedereen overal bij kan. 

Zou je hier graag weer of langer willen verblijven? Deze vraag is mij al vaker gesteld en iedere keer 
heb ik volmondig ja geantwoord. Na het afronden van mijn Chinese lessen en het ontvangen van mijn 
HSK 4-certificaat (vergelijkbaar met B1/B2 niveau voor Europese talen) heb ik al snel gemerkt dat ik 
mijn klasgenoten miste. Een groot deel van mijn klas is nog steeds in Shanghai en alleen om hen weer 
eens te zien wil ik al terug. Verder wil ik graag weer terug om mijn Chinees op te halen en te verbeteren. 
En ondanks het feit dat ik tien maanden in China ben geweest heb ik nog lang niet alles gezien wat ik 
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had willen zien. Als ik terugkijk op mijn tijd in Shanghai kijk ik terug op een periode vol prachtige avon-
turen. Het leren van een nieuwe taal, het ontdekken van een nieuwe cultuur, het ontmoeten van heel 
veel verschillende mensen was echt de moeite waard. Ik zou het direct weer doen want het was een 
fantastische belevenis en ik heb door deze ervaring ook mezelf veel beter leren kennen. 

 

 

Tijdens het Bossche Intekenbal 2019 gehouden in het Zwanenbroedershuis in 's-Hertogenbosch 
waren maar liefst acht Van Lyndens aanwezig. Dat moest natuurlijk vastgelegd worden op een foto !. 

Van links naar rechts: Willem, Emily, Max, Florine, Amélie, Laurien, Fabienne, Casper 
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100 jaar AMVJ, jubileumboek over sport, cultuur en jongeren 
 
Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de Amsterdamse Maatschappij voor Jongeren in 2018 
verscheen een rijk geïllustreerd boek met unieke verhalen over sport en muziek, geschreven door ons 
bestuurslid Yvonne van Lynden.  
 
Wie introduceerde basketbal en volleybal in Nederland? Welke tafeltennisclub is de oudste, nog steeds 
actieve club in het land? Welke club stond aan de wieg van het idee van de zaterdagcompetitie in het 
voetbal zodat de keuze tussen kerk en sport niet meer gemaakt hoefde te worden? Op al deze vragen 
is het antwoord: ‘AMVJ’. Niet alleen in de sportgeschiedenis maar ook in de sociale geschiedenis 
speelde de AMVJ een pioniersrol. De unieke sfeer werd bepaald door de vakantiekampen in het 
Gelderse Ermelo, waar AMVJ-jongeren ruim 50 jaar vakantie vierden. 

 

AMVJ zomerkamp op de Paalberg in Ermelo, jaren ’20. 
 

De AMVJ ontplooide activiteiten op allerlei gebied. Naast de vakantiekampen op de Paalberg waren er 
werkelozenprojecten in Indië, de eerste jazz-school in Nederland (voorloper van het BIM-huis), 
scholierentoernooien met duizenden deelnemers, woonhuizen voor jongeren in het hele land. Alles 
wat een jongere nodig had kon hij vinden bij de AMVJ, van woonruimte en werk tot sport en cultuur. 
Iedereen was welkom, ongeacht geloof of afkomst, en dat was zeker rond 1920 een bijzonderheid in 
Nederland. In het jubileumboek komen zeer diverse personen ter sprake, waaronder de schrijvers 
Komrij en Hermans, musici als Theo Loevendie, Nedly Elstak en Bram Vermeulen, sporters als 
tafeltennissers Bert Onnes en Cor Du Buy, waarmee nog eens duidelijk wordt dat de AMVJ echt voor 
iedereen was. 

In 1928 liet de AMVJ het Centraal Gebouw aan het Leidsebosje in Amsterdam bouwen, een markant 
pand dat nog steeds bestaat, al is het in andere handen overgegaan. Vele Amsterdammers kregen er 
zwemles, en zelfs Tarzan (Johnny Weismuller) zwom er. Lees de smakelijke anekdotes in het boek en 
stap even terug in de tijd van de jaren vijftig, toen jongeren zich voor het eerst massaal tegen de politie 
verzetten. Of lees hoe het AMVJ-hotel zich aanpaste aan de Amerikaanse toeristen. Van de eerste 
nationale hulpactie voor Joodse vluchtelingen in de jaren ’30 tot de opkomst van de hippies in het 
Vondelpark en de hennep zaai-actie in Rotterdam, het komt allemaal aan bod in dit gevarieerde 
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jubileumboek. Tegenwoordig is de AMVJ actief als cultureel fonds en bestaan er nog acht AMVJ-
sportclubs. 

 
 

Het Centraal Gebouw, hoek Leidsebosje en Vondelstraat, gebouwd in 1928, nu NH-hotel. 
 
Het boek met ruim 100 pagina's is voor €15,00 verkrijgbaar bij de Amsterdamse boekhandels Het 
Martyrium, Van Rossum en de Stadsboekwinkel (met webwinkel), en bij Jansen & De Feijter in Velp.  
 

*-*-*-* 
 
In Het Parool van 16 maart verscheen een boekbespreking,  
tekst te vinden via http://mobile.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=1&pub_id=249 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Inhoud Lyndenbladen 
 
Inhoud Lyndenbladen alfabetisch Nummer Lyndenblad 
 
Adel nu 9  
Archief Lynden (Hoevelaken/Ter Hooge) 4/6  
Aspremont Lynden 15  
Butkens 5  
Doop “Baron van Lynden” 20  
Een Duitse tak? 22  
Friese Lyndens 7  
Gemaal “Lijnden” 9  
Gemaal De Lynden 22 
Hemmen 2/9/10  

http://mobile.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=1&pub_id=249
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Het zilveren wasbekken 14 
Huizen/kastelen: zie aparte lijst 
In de Nicolaikerk 14  
Kleurvol Rajastan 17  
Levensbeschrijving/artikel/In memoriam: zie aparte lijst 
Linde 11  
Lyndenboek 14  
Lyndentrein 21  
Lyndenwapen 10  
Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 21  
Rijksmuseum en Van Lynden 21  
Samenhang tussen namen en titels 12  
Souvenir de Japon 12  
Statuten 1  
Takken van de familie 6  
Titel baron/graaf 1  
Van der Waals 15 
Van Lynden online 20/21 
Wolter down under 18  
Wolter in Brazilië en Guyana 20 
Y of IJ? 2/3  
Zeeuwse Lyndens  8 
 
Huizen/kastelen   
 
Belmonde 21 
Blitterswijck 10  
De Cannenburch 11  
De Mussenberch 9  
Hemmen 3/11/16 
Keppel 13  
Keukenhof 12  
Lyndenstein 7   
Nederhemert 16  
Oldenaller 2/15  
Reckheim 15  
Ressen 17 
Sandenburg 14  
Sandenburg 4  
Ter Hooge 6  
Veere 8  
  
Levensbeschrijving/artikel/in memoriam:     
 
Alexander A.F.C. (Moppie) Graaf van Lynden van Sandenburg (19a) 20 
Anthonie Jacob Herbert Baron van Lynden    6  
Carel Diederic Aernout Baron van Lynden (18l)  12 
Constant Theodore Emmo Graaf van Lynden van Sandenburg (18a) 3/22 
Diederic Wolter Baron van Lynden (18m)    3/4/20 
Dirk Wolter van Lynden tot Hoevelaken    4 
F.A.A.C. Baron van Lynden  22 
F.A.C. Graaf van Lynden van Sandenburg  22 
Francina Godardina Constantia van Lynden  22 
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Frank Wolfaert Boudewijn Baron van Lynden (18n)    11/13 
Frans Godert Dirk Baron van Lynden  14/22 
J.D. Baron van Lynden van Blitterswijk  13 
Jacob Jan Lodewijk Baron van Lynden (18f)  3 
Jan Carel Baron van Lynden (19g2)  4 
Jan Carel Elias Baron van Lynden (17k)    3  
Jhr. J.H. van Lynden van Lunenberg  22 
Jhr. Mr. J.E.N. van Lynden van Hoevelaken  22 
Jhr. W.C.H. van Lynden van Blitterswijk  22 
Josina Carolina van Lynden    4 
Otto Frederik Baron van Lynden  16 
R. Melvin Baron van Lynden  22 
Rijnhard Bernard Baron van Lynden (18e)  7 
R.W. Graaf van Lynden  19 
W. Baron van Lynden  22 
W.J.E. Baron van Lynden van Hemmen  22 
Wendela Barones van Lynden   22 
Willem Frans Godard Baron van Lynden  18 
 

 

Familieberichten   sedert 2015 

 
Overleden: 
Tak Hoevelaken 
- Douairière Mr. G.Th.A. baron van Lynden (Alma,18k) op 19 april 2016 
- C.M.F. van Mens – barones van Lynden (Carla, 17k-4) op 25 september 2017 
 
Geboren:  
Tak Hoevelaken 
- C.C.G. barones van Lynden (Clementine Caroline Germaine, 19n-1-1) op 7 maart 2016 
- A.C.M. barones van Lynden (Alexine Catharine Marie, 19n-1-2) op 22 maart 2018 
 
 
 
 


