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Bestuur 
 
- Mr. C.J.H. baron van Lynden, voorzitter (Carel) 
- Drs. J.G.L. baron van Lynden, secretaris (Ludolph)  
- Ing. R. baron van Lynden, penningmeester h.t. (Rijn) 
- Mr. F.C. graaf van Lynden van Sandenburg, penningmeester e.t. (Frederik) 
- Mr. J.S.H. baron van Lynden, lid (Jaspar) 
- Drs. J.C.E. barones van Lynden, lid (Joanna) 
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Nota Bene 
Per 15 november 2010 heeft Frederik het penningmeesterschap 
overgedragen aan Rijn. 
 
 
Adres van de stichting 
Familieberichten en adreswijzigingen te sturen aan: 
Drs. J.G.L. baron van Lynden, Rozenhaag 36, 3831 CB Leusden, 
Email: lvanlynden@hotmail.com 
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De Lyndendag in Keppel in 2005 
 
 
 
De volgende Lyndendag wordt op 5 juni 2011  
op Sandenburg gehouden. 
Nadere informatie volgt. 
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Van het bestuur 
 
Bestuurswisseling 
 
Op 23 november 2008 (de verjaardag van onze eerste voorzitter, Frank) 
traden voorzitster Illy [18o-I] en penningmeester Lex [19-b] als bestuurders 
van de Van Lyndenstichting terug. Beiden waren bestuurders van het eerste 
uur: sedert de oprichting van de stichting in 1988 vertegenwoordigden zij 
hun staken in het bestuur.  
 
Wij zullen hen node missen. Beiden hebben veel kennis van de 
familiehistorie. Gelukkig hebben zij toegezegd het bestuur waar nodig nog 
met raad en daad terzijde te willen staan. Wij zijn hen veel dank 
verschuldigd. 
 
Frederik trad toe in de plaats van zijn vader, Moppie, over wie in dit 
nummer een prachtig In Memoriam te lezen is. Ook Yvonne en Rijn traden 
tot het bestuur toe. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 
 
Carel [19n] (voorzitter) 
Ludolph [19e] (secretaris) 
Rijn [19i] (website, penningmeester) 
Yvonne [18c-I] (Lyndenblad) 
Frederik [19a-I]  
 
Tot genoegen van het bestuur heeft Joanna van Lynden (tak Hoevelaken, 
19m-1) toegezegd het bestuur te komen versterken. Zij neemt de plaats in 
van Jaspar [19h], eveneens bestuurder van het eerste uur. Zij 
vertegenwoordigt de jonge generatie. Het bestuur zou graag zien dat er een 
tweede jong bestuurslid toetreedt. Wie meldt zich aan? 
 
C.J.H. van Lynden (Carel) 
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OPROEP 
Voor wie maken we het Lyndenblad? Voor alle familieleden, dus voor 
alle leeftijden. In het bestuur vinden we dat het Lyndenblad wel wat 
meer voor de jongere familieleden kan doen, tenslotte heeft de jeugd 
de toekomst. Op dit moment is de jongere generatie weinig 
vertegenwoordigd in het bestuur. Daar willen we graag verandering in 
brengen. Dus ben je onder de 35 jaar, en wil je je inzetten voor de 
Van Lyndenstichting, meld je dan aan bij één van de bestuursleden. 

In het Lyndenblad zouden we ook erg graag wat meer teksten van 
jongeren publiceren. Misschien is er een sterk verhaal over een 
familielid dat in jullie kring al jaren wordt verteld. Schrijf het eens op, 
en laat alle Lyndens er zo van meegenieten. Of heb je iets bijzonders 
meegemaakt, gepresteerd of gecreeërd? Daarvan willen we ook graag 
berichten opnemen in het Lyndenblad. Het doel is om elkaar beter te 
leren kennen, en om het Lyndenblad voor alle leeftijden interessant te 
maken. 

 

 
 
 
LYNDENQUIZ 
 
Hoeveel Lyndens zijn er burgemeester geweest en 
welke Lyndens waren dat? 
 
Antwoord te vinden op pagina 26. 
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Financieel overzicht 
 
Waarde familieleden, 
 
Hierbij een kort overzicht van de financiële situatie van onze Stichting. Er is in de 
afgelopen jaren weinig activiteit geweest, vandaar dat ik een en ander heb samengevoegd 
en een overzicht heb gemaakt van de periode 30 maart 2007 – 30 april 2010. 
 
Er zijn, of eigenlijk waren, enkele vaste en trouwe donateurs. Helaas is onze grootste 
donateur ons ontvallen. Daarnaast is de stroom donaties begin 2008 nogal opgedroogd. 
 
Gaarne verzoeken wij U een vrijwillige bijdrage aan de Van Lyndenstichting over te 
maken. Voor de actuele gegevens verwijzen wij U graag naar het inlegvel bij dit 
Lyndenblad. 
 
De kosten zijn voornamelijk kleine bedragen zoals de bijdrage aan de Kamer van 
Koophandel. Uitzondering daarop vormen echter twee grotere posten. Eén daarvan is een 
bedrag van € 1.050,= aan de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis voor 105 
jaarboeken. De andere is een bedrag van € 851,50 voor het “Lyndenblad”. Beide zijn van 
2007, toen is ook het laatste Lyndenblad (nummer 19) verschenen. 
 
Hieronder een korte samenvatting van de kosten en baten. 
 
Bijdragen  € 2.345,00    
Rente  € 74,04    
Lyndenblad / jaarboek     €1.901,50 
Kamer van Koophandel     € 99,47 
      
Totaal Inkomsten  € 2.419,04    
Totaal Kosten     € 2.000,97 
      
Batig saldo  € 418,07    
      
Controle (banksaldo eind 
minus banksaldo begin)  € 428,26    
      
Kasverschil (positief)  € 10,19    
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Ondanks de bekende problemen in “beleggersland” in 2009 is ons kapitaal redelijk in 
stand gebleven. De vermogensgroei is niet geweldig, zo’n 3,5 % in twee jaar, maar 
doordat er conservatief is belegd, en “op safe gespeeld” is, mogen we denk ik niet klagen. 
Hierbij een korte samenvatting van de ontwikkelingen in ons kapitaal over de periode 
2007 – 2009. 
 
ROBECO 31 december 2007   
Spaartegoeden, Roparco 
Instellingenrekening  € 2.793,63 
Beleggingen, Rorento  € 4.153,85 
   
ROBECO 31 december 2008   
Spaartegoeden, Roparco 
Instellingenrekening  € 2.867,22 
Beleggingen, Rorento  € 4.112,87 
   
ROBECO 31 december 2009   
Spaartegoeden, Roparco 
Instellingenrekening  € 2.947,50 
Beleggingen, Rorento  € 4.263,44 
   
Vermogensgroei 2007 - 2009  € 263,46 

 
Langbroek, 23 september 2010  
F.C. van Lynden van Sandenburg 
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A.A.F.C. Graaf van Lynden van Sandenburg 
 

18 augustus 1934 – 23 april 2009 
 
 
Ruim een jaar geleden overleed mijn vader, Alexander van Lynden van Sandenburg. 
Bijna niemand kende hem als Alexander. Voor vrienden en familie was hij “Mop” of 
“Moppie”, en voor de rest van de wereld “van Lynden”. Ik heb in mijn leven slechts twee 
mensen gekend die hem Alexander noemden, beiden met het niet onlogische excuus dat 
je als vent geen Mop of Moppie kon heten.  
Alice, de iets oudere zuster van mijn vader, vond Alexander echter iets onuitspreekbaars. 
Zij is volgens de overlevering degene geweest die haar broertje vernoemd heeft naar de 
hoofdpersoon uit het wonderschone lied “Toen onze Mop een Mopje was”, en dat is altijd 
zo gebleven.  
Als kinderen zagen wij niets vreemds in die naam. Pas veel later ben ik mij gaan 
realiseren waarom mensen wat vreemd reageerden als ik zei dat mijn vader Moppie 
heette. Overigens was zijn tweede voornaam August, iets wat je een kind mijns inziens 
ook niet kunt aandoen. 
 
Mijn vader werd geboren op 18 augustus 1934 op Sandenburg als tweede kind van Mr. 
C.Th.E. (Theo) van Lynden van Sandenburg en Laure Henriëtte van Lynden van 
Sandenburg – Labouchère. Opmerkelijk is dat mijn grootmoeder door het leven is gegaan 
als “Pussy”; mijn familie heeft blijkbaar iets raars met namen …..  
 
Hoewel een deel van zijn kinderjaren zich in de oorlog afspeelde, heeft mijn vader bij 
mijn weten een gelukkige jeugd gehad. Zoals hij zelf memoreerde was de oorlog niet erg 
doorgedrongen in Langbroek, althans niet voor kinderen van zijn leeftijd. Er werd wel 
eens iets raars gegeten, bijvoorbeeld een dier dat normalerwijze niet direct voor 
consumptie geschikt werd geacht, maar echt honger is er nooit geweest. Eén van de meest 
levendige herinneringen die mijn vader aan de oorlog bewaarde was het motorongeluk 
van zijn vader. Die brak daarbij zijn been, en kon zich daardoor slechts voortbewegen 
met behulp van een stok. Voor Mop had dat het grote voordeel dat hij vrij gemakkelijk 
aan zijn vader kon ontsnappen als dat nodig was. Verder werd Mop vreselijk verwend 
door zijn moeder, en zo had hij dus geen slecht leven. 
 
Met de schoolcarrière verliep het wat minder vlot. Mijn vader had het daar zelden over, 
maar hij heeft diverse scholen en andere onderwijsinstituten afgelopen. Hij zat onder 
andere enige tijd bij een leraar in huis waar hij privé-onderwijs genoot. Uiteindelijk is er, 
geloof ik, met enige moeite een HBS-diploma uitgeperst. Dat was voldoende 
boekenwijsheid voor Mop, meer studeren zat er niet in. En dus moest er gewerkt worden. 
Maar eerst wachtte hem nog de militaire dienst. Dat werd een periode in zijn leven waar 
mijn vader zeer warme herinneringen aan heeft overgehouden. Hij heeft zijn tijd als 
(reserve-)officier bij de cavalerie geweldig gevonden. Ik herinner mij vele mooie 
verhalen waarin tanks, grote vriendschappen, flessen jenever en af en toe een jongedame 
figureerden. 
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Zijn maatschappelijke carrière werd gekenmerkt door twee betrekkingen, één van vrij 
korte duur bij de Shell en een hele lange bij de Nederlandse Draf – Rensport (NDR). Na 
een korte interne opleiding werd mijn vader vertegenwoordiger “in brandstoffen” bij 
Shell. Die functie vond hij eigenlijk nogal aardig omdat hij veel onderweg kon zijn, en 
koffie en jenever kon drinken met de afnemers. Met het Shell-product had hij echter 
niets, en dus vertrok hij na enige tijd naar de NDR. Hier werd hij “stamboeksecretaris”. 
Het was een functie waar hij weinig mee op had, maar met het “product” paarden 
daarentegen had hij veel meer. Hij is er meer dan 25 jaar gebleven. 
 
Wie mijn vader heeft gekend zal kunnen beamen dat ik hem niets tekort doe met de 
constatering dat zijn maatschappelijke carrière niet heel bijzonder was. Hij vond dit zelf 
eigenlijk volkomen onbelangrijk. Wel vond hij dat een man moest werken en voldoende 
moest verdienen om zijn gezin en zichzelf (in die volgorde) te kunnen onderhouden, en 
dat kon hij. Laat er geen misverstand over ontstaan, mijn vader werkte hard. Hij vertrok 
elke dag om 7 uur vanuit onze woonplaats Doorn naar Den Haag waar het kantoor van de 
NDR gevestigd was. Hij kwam pas thuis als wij als kinderen naar bed gingen of er al in 
lagen. Hij leefde echter niet voor zijn werk en vond zoveel andere dingen in het leven 
veel belangrijker. Een van die “dingen”, samen met zijn kinderen wellicht de 
belangrijkste, was mijn moeder. In 1960 is mijn vader getrouwd met Marie Louise de 
Muralt met wie hij vier kinderen gekregen heeft. Met haar is hij tot zijn dood samen 
gebleven. Het was een bijzonder huwelijk, tussen twee zeer verschillende mensen die 
elkaar prachtig aanvulden en ook magnifiek konden botsen. Zij hielden zielsveel van 
elkaar en mijn moeder mist hem nog elke dag, evenals mijn zusters en ik. 
 
Mijn vader was immens populair. Ik besef volledig dat dit wellicht wat “opschepperig” 
overkomt, maar ik kan er niets anders van maken. Het beste bewijs hiervoor is voor mij 
niet zozeer het drukke sociale leven dat mijn ouders hadden, ze werden overal voor 
uitgenodigd, of de vele vrienden die ons huis met grote regelmaat bevolkten, maar het feit 
dat de vrienden en vriendinnen van mijn zusters en mij vanaf het moment dat ik mij kan 
herinneren vroegen “is je vader er ook?” of “komt je vader nog?”. Tot in de winter voor 
zijn dood maakten mijn vrienden die kwamen jagen op Sandenburg mij duidelijk dat ze 
er wel van uitgingen dat mijn vader meeging. Als hij niet de hele dag meeliep, kwam hij 
toch zeker wel mee-lunchen of een borrel drinken. Van de vele mensen die op mijn 
vaders laatste afscheid kwamen, was een groot deel van de generatie van zijn kinderen. 
 
Het is moeilijk iemand te vinden die iets onaardigs over mijn vader kan of wil zeggen. Zo 
was het ook bijna onmogelijk om aan mijn vader iets onaardigs over een ander te 
ontlokken. Hij hield van mensen en geloofde in het goede. Maar met één eigenschap kon 
hij niet omgaan, en dat was oneerlijkheid. Als hij oneerlijkheid bij anderen ondervond, 
deed dat hem wel eens twijfelen aan het goede in de mens. Dat was dan voor mijn vader 
de enige reden om de betreffende persoon “van zijn lijstje te schrappen”. Voor hemzelf 
was het onmogelijk om oneerlijk te zijn, en bij tijd en wijle was hij de dupe van zijn 
absolute eerlijkheid. Hij besefte dit terdege, maar dat was dan maar zo, vond hij.  
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Als mijn vader over iemand een mening had, over wie dan ook, dan werd dat 
uitgesproken. Altijd met het grootst mogelijk respect, maar wel eerlijk. Als de 
betreffende persoon het niet kon waarderen, dan was dat zijn probleem. En als daar 
nadelige gevolgen uit voortvloeiden, bijvoorbeeld dat mijn vader ergens niet meer werd 
uitgenodigd, dan was dat maar zo. Overigens was het voor zover ik weet altijd iets 
tijdelijks als mijn vaders eerlijkheid een enkele keer nadelige gevolgen voor hemzelf 
heeft gehad. Zoals hij niet boos op iemand kon blijven, was het voor anderen blijkbaar 
onmogelijk om boos op mijn vader te blijven. 
 
Voor iemand die zo bijzonder was, was mijn vader uiterst “gewoon”. Ik herinner mij een 
verhaal van één van onze familieleden. Hij legde met zijn ouders een verplicht bezoekje 
af aan mijn grootouders op Sandenburg in de tijd dat mijn vader nog thuis woonde. De 
bezoeker verbaasde zich toen over het feit dat de tuinman/jachtopziener gewoon de 
zitkamer binnen kwam en een koekje uit de schaal nam. Deze tuinman bleek de zoon des 
huizes te zijn.  
Mijn vader heeft nooit gegeven om maatpakken of dure schoenen, en hij reed de 
goedkoopste auto die hij op dat moment kon vinden. Zo herinner ik mij een knaloranje 
Opel Record die stonk als een kaasfabriek omdat ik er een emmer melk in had laten 
omvallen. Mijn vader bleef er desondanks nog vrolijk enkele jaren in rondrijden.  
Mijn vader klaagde nooit. Niet over het feit dat bepaalde dingen die hij graag had willen 
doen buiten zijn bereik lagen, maar ook niet als er iets “lichamelijks” mis was. Zijn 
adagium was “gaat vanzelf over”, ook als zijn vingers er bijna afgebeten waren omdat hij 
twee van onze vechtende honden uit elkaar had gehaald.  
 
Zijn liefde voor Sandenburg was onvoorwaardelijk, maar wel gekoppeld aan een grote 
mate van nuchterheid en realiteitszin. Toen er na het overlijden van mijn grootvader 
begin jaren ’90 vrij drastische stappen ondernomen moesten worden om de boel overeind 
te houden, heeft mijn vader dit zonder twijfelen gedaan. Hij zal zeker wel een keer geslikt 
hebben. Hij heeft mij opgebiecht wel eens wakker gelegen te hebben, maar hij heeft 
uiteindelijk de moed getoond om de noodzakelijke acties te ondernemen. Dat heeft ertoe 
geleid dat Sandenburg nu in een betere staat verkeert dan lange tijd ervoor het geval was, 
en dat het behoud ook voor de toekomst is gegarandeerd. 
 
Mijn vader was een groot en gepassioneerd jager. Of het nu was op Sandenburg, bij 
vrienden elders in Nederland, in Schotland of de laatste jaren met zijn “beste maatjes” in 
Hongarije, het was één van zijn grootste liefdes. Wat hem daarbij tekende en hem zo 
bijzonder maakte, is dat het nooit ging om zijn eigen “buit”. Hij was allerminst 
geïnteresseerd in de aantallen of grootte van het jachtresultaat. Anderen stonden voor 
hem centraal, en zeker waar het zijn gasten betrof vond hij niet gauw iets goed genoeg. 
Zelf had hij voldoende aan mooie dagen met zijn maten. Het resultaat of tableau was niet 
belangrijk. 
 
Ongetwijfeld hing dat samen met de sterkste eigenschap van mijn vader, door mijn 
moeder zo mooi omschreven als “onbaatzuchtig”. Als dat binnen zijn mogelijkheden lag 
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deed mijn vader alles voor anderen, zonder er iets voor terug te verwachten. Het meest 
fantastische is denk ik dat hij hier een enorm plezier in had, en in dat plezier lag zijn 
beloning.  
 
 
Zijn ongelooflijke plezier in het leven was aan het eind op. Niet dat mijn vader 
ongelukkig was, hij vond het gewoon wel mooi zo. Mijn vader heeft altijd gezegd dat hij 
niet oud ging worden. Dat was geen wens maar een overtuiging. Feit is ook dat hij voor 
de rest van de wereld nog wel een tijdje had mogen blijven. Zoals een goede vriendin van 
mijn ouders het in haar gedichtje over hem treffend omschreef “Mop made the world a 
better place”. En zoals het bekende en nog vaak aangehaalde adagium onder zijn vele 
vrienden luidde, “Mop gevraagd, feest geslaagd”. Hij wordt door velen gemist, nog 
iedere dag. 
Frederik 
 
 
 

Ode on Solitude 

Happy the man, whose wish and care 
A few paternal acres bound, 

Content to breathe his native air. 
In his own ground. 

Whose heards with milk, whose fields with bread, 
Whose flocks supply him with attire, 

Whose trees in summer yield him shade 
In winter fire. 

Blest ! who can unconcern’dly find 
Hours days and years slide soft away, 

In health of body, peace of mind, 
Quiet by day. 

Sound sleep by night; study and ease 
Together mix’d; sweet recreation, 

And innocence, which most does please, 
With meditation.  

Thus let me live, unseen, unknown; 
This unlamented let me dye; 

Steal from the world, and not a stone 
Tell where I lye. 

Alexander Pope 
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Van Lynden gaat online! 
 
Netwerken is al sinds jaar en dag een belangrijk fenomeen binnen adellijke 
kringen. Vond dit vroeger met name plaats door middel van persoonlijke 
contacten, tegenwoordig zijn daarvoor prachtige digitale mogelijkheden. 
Ook de Van Lynden-stichting gaat met haar tijd mee en is momenteel druk 
bezig met de voorbereidingen voor een eigen Van Lynden-website: 
www.vanlyndenstichting.nl.  Hieronder leest u meer over de geplande 
inhoud.  
 
Openbaar gedeelte: een aangename kennismaking 
De site zal worden gesplitst in twee delen. Een openbaar gedeelte en een 
besloten gedeelte (extranet). Doel van het openbare gedeelte is om mensen van 
buiten onze familie op een aangename manier kennis met ons te laten maken. 
Enerzijds door een toelichting te geven op bijvoorbeeld de historie van onze 
familie, ons familiewapen en de diverse geslachten binnen de Van Lynden-
familie. Anderzijds door ons te profileren als zijnde een familie waar ‘Noblesse 
oblige’ nog altijd gekoesterd wordt. Door de diverse goede doelen die gesteund 
worden vanuit diverse Van Lynden-stichtingen en –fondsen voor het voetlicht te 
brengen. Ook aandacht voor bekende Van Lyndens en vernoemde straatnamen, 
parken of organisaties draagt bij aan die profilering. Uiteraard kunnen ook de 
kastelen en landgoederen waarmee wij als familie een band hebben of hadden 
worden aangestipt.  
Het geheel wordt gecomplementeerd met diverse links naar andere sites over 
adeldom en de mogelijkheid per mail contact op te nemen met het secretariaat 
van onze stichting. 
Tenslotte zal informatie worden opgenomen over donaties en giften.   
 
Familieaangelegenheden op besloten deel 
Door het verstrekken van unieke inlogcodes gekoppeld aan het persoonlijke e-
mailadres verkrijgt u als familielid toegang tot het extranet van de site (het 
afgeschermde deel).  Naast familieberichten zult u hier ook een agenda 
aantreffen. Het idee is om in dit gedeelte ook een archief te realiseren waarin 
zowel teruggeblikt kan worden in voorgaande uitgaven van het Lynden-blad, als 
ook in diverse publicaties over de Van Lyndens en waarin beeldmateriaal (foto’s, 
filmpjes) kan worden opgenomen. Een overzicht van alle familieleden mag niet 
ontbreken. Waarbij het ons leuk lijkt om telkens een ander familielid ‘in the 
spotlights’ te plaatsen.  Een webshop waar de fameuze Van Lynden-stropdas en 
– shawl kunnen worden besteld zou ook geïntegreerd kunnen worden. Wellicht 
een leuke aanleiding om deze shop verder te gaan vullen met nieuwe producten.  
 
Rekening houden met privacy 
De keuze om te komen tot een afgeschermd gedeelte van de site wordt met 
name ingegeven vanuit veiligheidsoverwegingen. De site mag immers nooit 
aanleiding geven tot het in gevaar brengen van één van onze familieleden. Het is 
ook daarom dat wij voorstellen om geen adresgegevens bij het familieoverzicht 
op te nemen, maar te volstaan met e-mailadressen.  Op deze wijze kan er wel 
onderling contacten worden aangegaan.  
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Toekomst 
Uiteraard zijn er nog vele opties mogelijk om toe te voegen. Denk aan een 
forum, gastenboek, chatten, weblogs, verhalenboek, koppelingen met LinkedIn, 
Facebook en Hyves. Het betreft dan echter ideeën waar ook de nodige complexe 
functionaliteiten aan verbonden zijn. Bovendien zijn dit functionaliteiten waar de 
nodige mensuren in moeten worden gestopt om controle te houden op 
geplaatste content. Voorstel is te beginnen met realisatie van de eerder 
geschetste onderdelen en later eventueel uit te breiden. 
 
Mocht u aanvullende ideeën hebben om de inhoud van de site tot een succes te 
maken, dan horen wij dat graag. U kunt uw ideeën kenbaar maken via 
rijn.van.lynden@xs4all.nl.  
 
Rijn 
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DOOP BARON VAN LYNDEN 
 
De laatste Lynden van de Friese tak, Reinhard Boelens van Lynden, liet bij 
zijn overlijden in 1896 een bedrag van Hfl. 400.000 na aan de Noord- en 
Zuid-Hollandse Redding Maatschappij. De bestemming die door hem aan 
het legaat werd meegegeven was ‘het verlenen van hulp en onderstand aan 
weduwen en wezen van manschappen die bij het pogen van redden van 
schipbreukelingen het leven hebben verloren’. 
 
In 1911 werd het geld ondergebracht in een fonds op naam met de naam Van 
Lyndenfonds. Omdat de gelden niet meer werden aangewend voor de 
oorspronkelijke bestemming, besloot het bestuur van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij in 2006 het fonds op te heffen en het 
batige saldo te gebruiken voor de aanschaf van een reddingboot, een 
‘Atlantic 75’. Als eerbetoon aan de legataris werd de aan te schaffen 
reddingboot de ‘Baron van Lynden’ genoemd.  
 
De boot werd op 5 juli 2008 door onze toenmalige voorzitster Illy gedoopt 
en officieel overgedragen aan het reddingstation Ouddorp. Illy hield een 
gloedvol betoog over de familie in het algemeen en Reinhard Boelens in het 
bijzonder.  
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De Baron van Lynden is gestationeerd in een boothuis in Ouddorp. Samen 
met de reddingboot Griend zal de Baron van Lynden in het werkgebied op 
de Noordzee en Grevelingen hulp gaan verlenen. Dat is inmiddels al 
herhaaldelijk gebeurd. Zo verschenen de volgende artikelen in “Ons Eiland” 
in juni 2008 en april 2010: 
 
Eerste actie voor Baron van Lynden 
Het Kustwacht Centrum alarmeerde op donderdag 19 juni 
om 16.10 uur de bemanning van KNRMstation Ouddorp 
vanwege twee surfers die ter hoogte van strandpaviljoen De 
Vuurtoren in de problemen waren geraakt. Met de nieuwe 
reddingboot de Baron van Lynden werd ter plaatse gegaan. 
Beide surfers waren net op het strand aangekomen. Eén 
surfer miste een mast. Er werd nog gezocht, maar zonder 
resultaat. 
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Baron van Lynden vaart voor windsurfer. 
Vrijdag 2 april om 15.18 uur werd de bemanning van de Baron van 
Lynden van KNRM-station Ouddorp buiten, door het Kustwacht 
Centrum gealarmeerd voor een surfer in de problemen, aan de 
buitenzijde van de Brouwersdam. Dit zou gaan om de Spuisluis van 
de Brouwersdam op de Noordzee. Met de reddingboot Baron van 
Lynden en de KHV (Kust Hulpverlening Voertuig) werd ter plaatse 
gegaan. Bij de Spuisluis aangekomen stond een surfer nog op het 
strand. Dit bleek de surfer te zijn die in problemen was geraakt, maar 
toch op eigen kracht het strand had bereikt. Nadat de gegevens 
waren opgenomen, werden deze doorgegeven aan de Kustwachtpost 
Ouddorp en het Kustwacht Centrum. Hierna keerde de reddingboot 
weer terug naar station. 
 
Carel
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Een brief van Diederic van Lynden duikt op 
 
In de jaren tachtig ontmoetten mijn ouders, Ludo en Nies van Lynden, in Duitsland 
Herr Ferreau en zijn vrouw. Zij herinnerden zich de naam Van Lynden, en uit hun 
archief kwam een brief van de Nederlandse ambassadeur in Bonn tevoorschijn. De 
brief vormt een illustratie bij een stukje recente geschiedenis, een mooie aanleiding 
om hier in het Lyndenblad even stil te staan bij de Nederlands-Duitse betrekkingen. 
Het moet in de jaren zeventig veel diplomatie hebben gevraagd om de Nederlandse 
belangen in Duitsland te vertegenwoordigen. 
 
Diederic Wolter Baron van Lynden [18m] was van 1974 tot 1982 
ambassadeur in de Bondsrepubliek Duitsland te Bonn. 
 
In 1979 werd de verhouding tussen Duitsland en Nederland nog steeds bepaald door 
de Tweede Wereldoorlog. In de aanloop naar de Europese verkiezingen kwam 
Helmut Kohl, de Duitse oppositieleider van het CDU, naar Den Haag voor een 
discussie met het Nederlandse publiek. Het ZDF-programma “Bürger fragen, Politiker 
antworten” dat op 22 februari 1979 vanuit Den Haag werd uitgezonden werd een 
historische uitzending. 
Op 14 mei 2009 was de uitzending van het VPRO-programma Andere Tijden aan dit 
onderwerp gewijd. 
 
( zie op internet: 
http://geschiedenis.vpro.nl/attachment.db/41974810/Webtekst%20Kohl.docx .  
Ook de uitzending van Andere Tijden is op internet te zien.) 
 
In Nederland heerste in de jaren zeventig een zeer anti-Duitse stemming. Enerzijds 
had dat te maken met de Tweede Wereldoorlog, anderzijds waren er nieuwe politieke 
ontwikkelingen in Duitsland die in Nederland zeer kritisch werden gevolgd. De beide 
culturen verschilden in de omgang met “hogergeplaatsten”. In Duitsland genoten 
gezaghebbende personen automatisch een bejegening met respect; in Nederland 
heerste een vrijgevochten mentaliteit, waarbij men iedereen op gelijke voet wilde 
behandelen en soms doorsloeg naar grove omgangsvormen. In Duitsland waren 
sterke anti-linkse sentimenten, in Nederland werd het socialisme omarmd. 
 
Dat was de sfeer toen Helmut Kohl voor een discussie met het Nederlandse publiek 
naar Den Haag kwam. Al na de eerste vraag “Waar denkt U aan als U aan Duitsland 
denkt?” kwam het onderwerp op de Tweede Wereldoorlog. Het publiek leek 
voornamelijk uit linksdenkende radicalen te bestaan, in de Duitse pers “Chaoten” 
genoemd. Uit het publiek kwamen vragen over de RAF-gevangenen, de macht van 
de Duitse politie, de verjaring van oorlogsmisdaden, etc. De stemming was ronduit 
vijandig, en Helmut Kohl werd onderbroken, toegeschreeuwd en uitgelachen. De ZDF 
werd al tijdens de uitzending overstroomd met reacties van verontwaardigde Duitse 
kijkers. 



 20 



 21 

 
 
Na de uitzending van 22 februari 1979 brak in Duitsland een storm van kritiek los, 
die zelfs uitmondde tot oproepen in de pers om Nederlandse produkten te boycotten, 
en niet meer in Nederland op vakantie te gaan. 
 
Ook bij de ambassade in Bonn zijn destijds veel reacties van Duitsers 
binnengekomen. Een daarvan was een brief van Herr Ferreau uit Homberg, een 
officier in het Duitse leger. Hij uitte schriftelijk zijn verontwaardiging over de manier 
waarop de Nederlanders zich in de uitzending gedragen hadden. Binnen enkele 
dagen kreeg hij antwoord van de Nederlandse ambassadeur, Diederic van Lynden. 
Die brief is jarenlang zorgvuldig bewaard. Een afdruk staat hiernaast. 
 
“Sehr geehrter Herr Ferreau, 
 in Beantwortung Ihres Schreibens vom 25. Februar darf ich Ihnen 
sagen, dass auch meine Mitarbeiter in der Botschaft und ich schockiert 
waren von der vom Z.D.F. in Den Haag am Donnerstag, dem 22. Februar 
organisierten Fernseh-Fragestunde mit Herrn Dr. Kohl. Das hier gezeigte 
und zu Wort gekommene Publikum war nicht repräsentativ für die 
Bevölkerung meines Landes. 
 
 Dass bei einer solchen Veranstaltung Kritik erhoben wird, ist 
selbstverständlich; es ist eben ein erklärtes Ziel der Veranstalter. Die Art und 
Weise dieser Kritik bedauere ich zutiefst. Ich muss Sie aber darauf 
hinweisen, dass Planung und Durchführung dieser Sendung voll unter der 
Verantwortung des Z.D.F. geschahen. 
 
 Mit freundlichen Grüssen,   
     (Baron Diederic van Lynden) 
     Kgl. Niederländischer Botschaft 
 
 
Medewerkers van Kohl hebben later gezegd dat de bewuste uitzending dé 
televisiedoorbraak voor Kohl betekende. Niet lang na de tv-uitzending won Kohl de 
verkiezingen in Rheinland-Pfalz. 
 
Yvonne 
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Wolter van Lynden [19n-2] is rechtenstudent in Utrecht. Hij heeft twee maanden 
stage gelopen bij Microjustice in Peru. Aansluitend heeft hij vijf maanden door 
Zuid- en Midden-Amerika gereisd. Hieronder een stukje uit zijn reisdagboek. 
 
15/06/2010 - 16/06/2010   
Boa Vista, Brazil - Georgetown, Guyana 
 
Om 8.45 opgestaan. Ontbeten in het hotel, spullen gepakt, 
uitgechecked. Toevallig liep ik buiten langs een taxistandplaats; voor 
10 real was ik vijf minuten later op de busterminal. Een ticket naar 
Bonfim gekocht, op de grens met Guyana. Onder een afdakje gewacht 
tot de bus kwam, het regende weer. 
Ruim twee uur later kwam ik aan op de 'terminal' van Bonfim: een 
gebouwtje met twee busjes ernaast. De grote rugzak, die ik onderin de 
bus had moeten stoppen, kwam kletsnat tevoorschijn. Braziliaanse 
bussen... 
Een vrouw vroeg of ik geld wilde wisselen, 1 real voor 100 Guyanese 
dollars. Niet gedaan, de koers leek me te laag. Drie Engelsen ontmoet 
die de andere kant op reisden, enkele tips en adviezen uitgewisseld.  
Ik had gelezen dat ik de grens lopend kon oversteken, het zou niet 
meer dan 25 minuten moeten duren. Een half uur later pas kwam ik 
aan bij het Braziliaanse grenskantoortje waar ik mijn exitstempel 
moest halen. 'Venezuela?', werd mij achterdochtig gevraagd. 'Si', 
antwoordde ik overtuigend. Ik kreeg mijn stempel zonder verdere 
controle.  
Aan de andere kant van de grote brug die de beide landen verbindt, 
nog een half uur verder, kwam ik aan bij een klein gebouwtje. Ik 
vroeg aan twee mannen naast het gebouw waar ik mijn entrystempel 
voor Guyana kon krijgen. Een van de twee, met een groot litteken van 
boven naar onder over zijn gehele gezicht, vroeg me in een moeilijk 
Engels accent of ik 'hard stuff' bij me had. ''No'' antwoordde ik en hij 
vroeg me of ik daar zeker van was. Beleefd blijvend bevestigde ik dat 
ik er zeker van was. ''This building?'' vroeg ik nogmaals op het gebouw 
naast ons wijzend, om bij deze vent weg te kunnen komen. 
Eenmaal binnen werd mij door een boze zwarte man een formulier 
gegeven, geen verdere informatie, geen pen om het mee in te vullen. 
Deels ingevuld met rode pen, toen werd het papiertje van me afgepakt 
en verscheurd. Ik kreeg een nieuw formulier in m’n handen gedrukt en 
een blauwe balpen. Opnieuw ingevuld, stempel van een man in een 
hokje gekregen (het hokje stond naast de vorige man) en 
doorverwezen naar de bagagecheck. Gesprekje met deze - wel 
vriendelijke - man over voetbal. Door de andere deur weer naar buiten 
gelaten.  
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Een halfslapende man bood een taxi aan voor 10 real toen ik zijn auto 
passeerde. Ingestapt en hem verteld dat ik geld wilde wisselen; hij 
kende wel iemand die me 110 dollar voor 1 real zou geven. 
Al mijn Braziliaanse reales gewisseld bij zijn vriend, een dikke neger 
die vanuit zijn hangmat voetbal (WK) lag te kijken. Vervolgens door de 
taxichauffeur afgezet bij de busterminal: een woonhuis met een 
minibusje ervoor. Er bleken vandaag en morgen geen grote bussen te 
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gaan. Door het regenseizoen was er niet genoeg vraag naar en was 
het niet zeker of de grote bussen wel door de modder konden. De 
wegen, vrijwel allemaal onverhard, spoelen nog wel eens weg als het 
veel geregend heeft. Voor 9.000 dollar een ticket gekocht voor de 
(enige) bus van 18.30 die avond. Het inchecken begon om 17.00. 
Verwachtte aankomsttijd: 14.00 de volgende dag! Voor een afstand 
van nog geen 550 kilometer! 
Wat rondgelopen in het ‘stadje’: modderige, rode straten, rondlopende 
boerderijdieren, hier en daar groepjes voetbalkijkende mensen. Er 
gebeurde zo weinig dat ik er en beetje onrustig van werd. Geïnternet 
bij het enige hotelletje: ruim een Euro voor nog geen half uur! 
Me om vijf uur gemeld bij ‘de busterminal’. Eerst moesten we ons met 
alle (4) passagiers gaan melden bij de politie om toestemming te 
krijgen voor vertrek. We reden langs een groep kinderen die speelden 
in een overstroomd riviertje, een soort bruine plas, met hun moeders 
ernaast die de was deden. Toestemming gekregen, mijn nog steeds 
natte tas ingeladen, muggenspul op en ik was klaar voor vertrek. 
Om precies 18.30 vertrokken we, verbazend stipt! Nog geen kwartier 
later stopten we omdat er nog een vergeten postpakketje mee moest 
in de bus. Even later stopten we weer: de bestuurder realiseerde zich 
dat hij zijn rijbewijs vergeten had. Nu omkeren zou ruim een uur 
vertraging betekenen, dus doorgereden. We scheurden over de smalle 
rode weggetjes tussen de bomen en velden door; de kilometerteller 
bleef onbeweeglijk op nul staan. Om ons heen werd het nu 
aardedonker, een heldere sterrenhemel kwam tevoorschijn tussen de 
wolken door. 
We pikten onderweg nog wat mensen op, waarmee het totaal op acht 
kwam: zeven roetzwarte mensen en ik. Om 10 uur kwamen we aan bij 
wat onze overnachtingsplek voor die avond zou zijn: een halfverlaten, 
vervallen eco-lodge. Nog wat te eten gekocht, het enige beschikbare, 
een soort kokoskoek. Honger maakte rauwe bonen zoet. 
Op een tv (die in de hoek hing van het rieten hoofdgebouwtje en deels 
bedekt werd door insecten die aangetrokken waren door dit enige 
licht) speelde een slechte Steven Segall film. De Guyanezen waren 
meer geïnteresseerd dan ik, en ik besloot me in het busje te 
verschansen. Liggend op de voorste bank stak ik mijn voeten uit het 
open raam naar buiten, hopend dat mijn aanwezigheid (als eerste) in 
het busje de anderen zou overhalen om 500 dollar (2 euro) te betalen 
voor een hangmat om in te overnachten. Dat lukte niet. Nauwelijks lag 
ik te slapen of de deur werd, met mijn voeten en al, opengetrokken. 
Twee medepassagiers kropen naar binnen en begonnen op vol volume 
in het locale (Engelse) dialect met elkaar te discussiëren. 
Toen ben ik zelf maar een hangmatje gaan ‘huren’. Na inspectie bleken 
alle hangmat-ophangplaatsen in het ronde, strobedekte hutje bezet. 
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Het vrouwtje in het winkeltje zei dat ik ook nog even achter moest 
kijken: naast een andere hangmat, vlakbij een werkende generator, 
was nog een plekje. 
Hangmatje opgehangen, eindelijk bijna weer in slaap gevallen (het 
was al na twaalven) toen het begon te regenen. ‘Lekker, het getik van 
de regen om me heen’ dacht ik nog, tot ik zelf ook opeens nattigheid 
voelde. Het dak lekte! Hangmat verplaatst. Een hond zocht en vond 
een betere schuilplaats naast mij, in wat in het donker op een oude, 
afgedankte oven leek. Ook hier bleek het te lekken, hangmat opnieuw 
verplaatst. Het probleem was nog steeds niet opgelost, ik besloot 
maar te accepteren dat ik nat zou worden. Nog een laatste keer mezelf 
met anti-muggenspray ingesmeerd: slapen in een Malaria- en 
Denguegebied zonder klamboe, het leek me geen goed idee. 
Mijn wekker ging om 3.50. Ik was al wakker. Tot mijn grote verbazing 
zat het busje om vier uur ’s ochtends, de geplande vertrektijd, ook 
echt al vol en vertrokken we op schema. 
Rond half vijf kwamen we bij de eerste politiecontrole. We moesten 
ons melden bij een soort dikke Mugabe met een baret op die aan een 
tafeltje zat met een zaklampje. Gelukkig was alles in orde, je weet 
maar nooit hier! 
In het donker kon ik mijn medepassagiers niet van de overige 
wachtenden onderscheiden en bleef ik wat rondhangen, tot ik van 
achteren een vaag bekende stem hoorde roepen ‘’Joe wanna stay hea 
or joe coming?’’. Het was de chauffeur. Iedereen zat al op mij te 
wachten in het busje. 
Twee politiecontroles en een heleboel hobbelige kilometers verder 
stopten we bij een rivier. Voor mijn (Nederlandse) begrippen zag het 
eruit als een grote plas water maar dit bleek een van de belangrijkste 
verkeersroutes van het land te zijn (het telt dan ook maar 700.000 
inwoners). Met veel moeite kwamen alle minibusjes over een 
geïmproviseerd bruggetje, twee hardhouten balken van nog geen voet 
breed, op de pont terecht.  
Het was al half acht ’s ochtends toen we de overkant bereikten van de 
Kurupukari rivier. Een bord gaf aan dat het nog exact 333 kilometer 
was naar Georgetown. ‘Nog vijf uur in het ergste geval’,  berekende ik 
voor mezelf. Helaas bleek het wegdek aan deze kant van de rivier nog 
slechter, wat onze reistijd niet ten goede zou komen. Twee uur –en 
amper honderd kilometer- verder stopten we ergens voor ontbijt: 
kipcurry met rijst. 
We vervolgden onze reis en uit pure ellende (doodop, maar te 
oncomfortabel om in slaap te kunnen vallen) ging ik over op het tellen 
van kapotte autobanden langs de weg. Vijfenveertig autobanden en 
nog geen kwartier later heb ik dit maar weer opgegeven: er was geen 
uitdaging aan om die dingen te moeten spotten. 
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Enkele zeer oncomfortabele uren later stopten we om het busje te 
laten wassen in Linden, de tweede stad van het land. Terwijl ik naast 
de eenmanswasserij ‘Rastafi’ onder een afdakje stond te wachten (het 
regende weer) kwamen drie kleine, pikzwarte jongetjes langsgelopen. 
Ze bleven staan en keken me met open mond van verbazing aan; ik 
denk niet dat ze hier gewend zijn aan lange, blanke Nederlanders. 
Toen ons busje schoon was en het voor het eerst zichtbaar was welke 
kleur het eigenlijk had – geel met zwarte plekken van eerdere 
reparaties - vervolgden we onze tocht. Mijn linkerbuurman pakte het 
kleine, vierkante en met stof overdekte pakketje dat al uren in mijn 
ribbend prikkend tussen ons in stond. Het bleek een vogelkooitje met 
daarin daadwerkelijk een klein vogeltje. De man pakte zijn waterfles 
om het piepkleine waterreservoirtje in het kooitje bij te vullen en er 
gebeurde precies dat wat zich een milliseconde daarvoor al in mijn 
gedachten had afgespeeld: het grootste deel van de flesinhoud ging 
over hem zelf heen. Ik kon een kleine lach niet onderdrukken. 
Eindelijk, eindelijk kwam Georgetown in zicht! Voordat we de stad 
inreden was er echter nog een politiecontrole: twee jonge, dunne 
mannetjes met te grote politiepetten op hun hoofd. De jongste van de 
twee vroeg de chauffeur om zijn rijbewijs terwijl de ander zich met de 
auto voor ons bezighield. De chauffeur zei, naar wat ik ervan kon 
verstaan, dat hij zijn rijbewijs vergeten was. “We have a problem!’’ 
schreeuwde het mannetje naar wat schijnbaar zijn superieur was, die 
met de nog grotere pet, ook al stond deze op nog geen vijf meter van 
hem vandaan. Op handige wijze frommelde de chauffeur een biljet van 
1.000 dollar in de hand van het agentje. Die liet het zonder te kijken 
subtiel in zijn zak glijden. We mochten doorrijden naar de volgende 
agent. De chauffeur gebood de persoon naast mij snel iets onder zijn 
stoel vandaan te halen. Ik zag een in krantenpapier verpakte, 
ongeopende fles rum tevoorschijn komen. Mijn buurman gaf het pak 
via de chauffeur aan de tweede agent. Hij was blijkbaar voorbereid op 
dergelijke situaties! 
We stopten daarna nog voor een oude man die ons schreeuwend 
achtervolgde. Voor hem was blijkbaar het vogeltje meegenomen. Na 
ontvangst van het vogelkooitje droop hij mopperend af. Tien minuten 
later kwamen we aan bij onze eindhalte: een in de warme middagzon 
badend, afgelegen straatje ergens in een wijk genaamd Lacytown in 
een mij onbekende stad in een raar Zuid-Amerikaans landje. De totale 
reis had bijna 21 uur in beslag genomen. Nu eerst op zoek naar een 
slaapplaats en een (koude) douche! 
 
Wolter 
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LYNDENQUIZ ANTWOORD 
Minstens tien van onze familieleden hebben het ambt van 
burgemeester bekleed.  
 

• Jonkheer Jan Elias Nicolaas van Lynden van Hoevelaken, 
burgemeester van Harderwijk 1791-1795 

• Frans Godard Ayzo Boelens baron van Lijnden, burgemeester 
(grietman) van Opsterland 1816-1828 

• Jonkheer Dirk Reinhard Johan van Lijnden, burgemeester van 
Nijmegen 1830-1837 

• Rudolph Willem graaf van Lynden, burgemeester van Apeldoorn 
1832-1837 

• Frans Godard baron van Lynden van Hemmen, burgemeester 
van Hemmen 1862-1877 

• Alexander Frederik baron van Lynden, burgemeester van Utrecht 
1908-1914 

• Samuel Willem Alexander baron van Voerst van Lynden, 
burgemeester van Gramsbergen 1939-1949 

• Godert Alexander Frederik baron van Lynden, burgemeester van 
Elburg 1940-1946, burgemeester van Hemmen 1946-1955, 
burgemeester van Valburg 1955-1970? 

• Godert Jacob Karel baron van Lynden van Horstwaerde, 
burgemeester van Baarn 1944-1945 

• Constant Theodore Emmo graaf van Lynden van Sandenburg, 
waarnemend burgemeester van Langbroek 1945-1946 

 
Het is goed mogelijk dat bovenstaand rijtje onvolledig is. Mocht u nog 
weten van andere Lynden-burgemeesters, dan hoor ik dat graag via 
mail aan lyndeny@hotmail.com . 
 
Yvonne 
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FAMILIEBERICHTEN  
 
Overleden: 
- Tak Sandenburg 
   C.C.O. Gijzel - van Lynden (Oeda, 17c-2) op 9 november 2008 
   A.A.F.C. graaf van Lynden van Sandenburg (Alexander, 19a) op 23 april 2009 
- Tak Oldenaller 
   D.B.A. baron van Lijnden tot Oldenaller (Dirk, 19o) op 9 juli 2010 
 
Geboren: 
- Tak Nijmegen 
   M.W.D. baron van Lynden (Maurits, 19f-2-3) op 1 september 2007 
 
 
  


