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Voorwoord 

Door de voorzitter, Carel van Lynden 

Het is al weer twee jaar geleden dat u een Lyndenblad ontving. Hierbij de editie van 2012. In 
de samenstelling van het bestuur zijn weer wat wijzigingen: Emilia (19m-3, tak Hoevelaken) 
is in de plaats van haar zusje Joanna (19m-1) getreden: Joanna is woonachtig te Londen 
hetgeen wat minder handig was. Ook is toegetreden Jaap (19h-1, tak Nijmegen). Met deze 
twee jonge Lyndens heeft de verjonging nu goed doorgezet. Het bestuur ziet er derhalve 
thans als volgt uit: 

Carel (19n), voorzitter 
Ludolph (19 e), secretaris 
Rijn (19i), penningmeester, website 
Yvonne (18c-I), Lyndenblad 
Frederik (19a-I) 
Emilia (19m-3) 
Jaap (19h-1) 
 
Wat betreft de digitalisering kunnen wij u met trots melden dat de website “live” is. In dit 
nummer vindt u inloggegevens en uitleg. Ook is er een LinkedIn Lyndengroep waardoor 
kennis en informatie gedeeld kan worden. Zit u op LinkedIn zoek dan de groep Van Lynden 
en treedt toe tot de groep. De volgende keer zal de Lyndenstichting wellicht ook op 
facebook en twitter zitten….. Dat zal dan van de jeugd in ons bestuur komen! 

Verder in dit nummer een verslag van de zeer geslaagde Lyndendag op Sandenburg, een 
overzicht van de financiën, stukjes over de Ridderlijke Duitsche Orde, Lyndenkunstwerken, 
het huis Belmonte, en een Lyndentrein. Kortom, genoeg te lezen over soms onbekende 
stukjes Lyndengeschiedenis. Bijdragen van eenieder zijn altijd welkom om het blad nog 
interessanter te maken. 

U kunt de stichting steunen door een donatie. Zoals u weet is het de wens van het bestuur 
ooit een boek over de familie te kunnen uitgeven. De kosten van een professionele en 
historisch verantwoorde en complete uitgave (vgl. het boek over de Van Wassenaers) zijn 
echter zeer substantieel, reden voor het bestuur Plan B te omhelzen: een boek met een 
andere insteek, namelijk samengesteld uit individuele artikelen. Uiteraard zal ook daar een 
lijn in moeten zitten en dus ook externe hulp zal moeten worden ingeroepen. Enkele 
artikelen zijn al beschikbaar, maar dat is nog veel te weinig. En ook deze benadering kost 
geld. In het stukje van de penningmeester treft u de rekening-gegevens van de stichting aan. 
Wij hopen op uw steun. 

Het bestuur wenst u een goed 2013, een jaar waarin wij weer zullen proberen een 
Lyndendag te organiseren. 
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Financieel overzicht 
 

Beste familieleden, 

Hierbij een kort overzicht van de financiële situatie van onze Stichting.  Het is het 
overzicht van 2011. In 2011 is de Lyndendag geweest, wat ook de meeste kosten 
heeft gebracht. Verder zijn er de kosten van het Lyndenblad en zijn er kleine 
uitgaven geweest; met name voor KvK en de bank.  

Onze Hartelijke dank voor de vrijwillige bijdragen in 2011.  

 

                        
 

Financieel verslag van Lyndenstichting 2011 

 
  jaarrekening       

  Lasten 
      

Baten 
  

           

 

30-4-2010 tot 
31-12-2010   2011         

30-4-2010 tot 
31-12-2010   2011 

     
  

  

 

  Inkomsten 
    

  
     Bijdragen 

    
  

  
400 

 
965 

Rente 
    

  
     Roparco 

    
  

  
69,38 

 
49,82 

ING  
    

  
  

0 
 

0 
Gillisen  

    
  

    
0,79 

Uitgaven 
    

  
     Lyndendag 

  
2058 

 
  

     Lyndenblad (2010)  
  

413,32 
 

  
     Website  

    
  

     Kamer van 
Koophandel 26,14 

 
26,64 

 
  

     ING rekening zakelijk 
  

46,63 
 

  
     

     
  

      winst 443,24 
   

  
 

verlies 
 

1528,98 
 totaal 469,38 

 
2544,59 

 
  

 
totaal 469,38 

 
2544,59 
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We zijn gewisseld van bank in 2010-2011 Het vermogen is redelijk intact gebleven 
ondanks de niet altijd florissante tijden. Alleen de liquide rekening heeft geleden 
onder de Lyndendag. 

 

                     
 

Financieel verslag van Lyndenstichting 2011 

 
  Balans       

     
  

     
  

Activa  
 

  
   

Passiva  
Liquide middelen (per 
31 dec ) 31-dec-10 

 
31-dec-11 

 
  

  
31-dec-10 

 
31-dec-11 

Gillisen lopende 
rekening 2070,5 

   
  

     ING lopende rekening 
  

607,09 
 

  
     Spaartegoeden 

    
  

     spaartegoeden 
Roparco 3016,88 

 
3066,70 

 
  

     Effecten 
    

  
     Beleggingen Rorento 4549,32 

 
4740,86 

 
  

     
     

  
     spaartegoeden totaal 7566,2 

 
7807,56 

 
  

    
  

     
  

     totaal  9636,7 
 

8414,65 
 

  
 

totaal 9636,7   8414,65 

     
  

     01-03-2011 Theodoor Gillisen opgeheven  naar de ING  
       

 

Uw penningmeester , Van Lynden Stichting 

Rijn van Lynden, 

rijn.van.lynden@xs4all.nl 
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Vrijwillige bijdrage 
Beste familieleden, 

We hadden in 2011 een succesvolle Lyndendag  en zijn natuurlijk weer bezig voor een 
vervolg. We hopen ook met behulp van de website en het Lyndenblad van elkaars wel en 
wee op de hoogte te kunnen blijven 

Natuurlijk ontkomen we er niet aan dat een aantal zaken financieel bekostigd moeten 
worden. 

Wij hopen met uw bijdrage het Lyndenblad en de Lyndendag nog toegankelijker te kunnen 
maken voor allen en het tot stand komen van eventueel nieuwe publicaties te financieren.  

We rekenen op u! 

U kunt u uw bijdrage overmaken 

Rekening 5988381 
t.a.v Van Lynden stichting 
p/a Parkhout 9  3991 MR Houten 
 
Bij voorbaat hartelijke dank en hopelijk tot ziens op de website en op Linkedin. 
Uw penning meester , Van Lynden Stichting 

Rijn van Lynden, 

rijn.van.lynden@xs4all.nl 
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LYNDENDAG 2011 
Door Carel van Lynden 

Na Lyndendagen in Doorn, in Hemmen, op Keukenhof en op Keppel waren wij op 5 juni 2011 te gast 
op Sandenburg, het huis te Langbroek dat al meer dan 200 jaar in het bezit is van de familie. Malout, 
weduwe van ons bestuurslid van het eerste uur Moppie, bewoont het huis, terwijl ons huidige 
bestuurslid en hoofd van de familie Frederik zijn huis op het landgoed heeft.  

De dag vond in en rond het huis plaats. Vijfenzeventig familieleden (inclusief aanhang en kinderen) 
woonden de familiedag bij, waarvan vierentwintig Sandenburgers, vierentwintig Nijmegenaren, 
negentien Hoevelakers en acht Oldenallers. Alle takken waren dus ruim vertegenwoordigd.  

Lyndendagen staan in het kader van een van de doelstellingen van de stichting: het versterken van 
de onderlinge banden. Dat is ruimschoots gebeurd, mede dank zij de gastvrijheid van onze gastvrouw 
en –heer, en de geweldige organisatie. Frederik vertelde ons over de geschiedenis van het huis, dat 
we in al zijn pracht konden bezichtigen. De schitterende taart, een groot Lyndenwapen, en de 
valkenier trokken ieders aandacht; de jeugd kon op een trekker rijden en zijn energie in het 
springkussen, in het zwembad of met voetballen kwijt; de volwassenen konden elkaar beter leren 
kennen. De weergoden waren ons gunstig gezind, het gezelschap goed, het eten en drinken heerlijk. 

Een geslaagde dag en nogmaals dank aan Malout en Frederik. 

 …   
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Van Lynden nu online! 
Door Rijn van Lynden 

Zoals al in het vorige Lyndenblad is aangegeven gaat ook de Van Lynden-stichting met haar 
tijd mee en de Van Lynden-website is nu dan ook live: www.vanlyndenstichting.nl.  

Wat kunt u er vinden  

Openbaar gedeelte: een aangename kennismaking 

De site bestaat uit twee delen. Een openbaar gedeelte en een besloten gedeelte. 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. Mochten jullie nog mooie items hebben, aanvulling zijn welkom.  

Familieaangelegenheden op besloten deel 

Door het verstrekken van unieke inlogcodes gekoppeld aan het persoonlijke e-mailadres 
verkrijgt u als familielid toegang tot 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 Lyndenblad, als ook 
in diverse publicaties over de Van Lyndens en waarin beeldmateriaal (foto’s, filmpjes) kan 
worden opgenomen.  

Hoe krijgt u nu deze inlogcode ? 

Stuur een mail naar info@vanlyndenstichting.nl  
Met als informatie: 

U naam  
Uw lyndencode (zie rode boekje) 
Het email adres wat u wilt gebruiken  
Vervolgens krijgt u een inlogcode met password teruggestuurd 
Deze laatste kunt u natuurlijk aanpassen via de website als u ingelogd bent. 
Tussen aanvraag en ontvangst kunnen een paar dagen zitten doordat de codes 
handmatig worden gecreëerd. 
 

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.  
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Linkedin 

Mochten jullie een linkedin account hebben of één willen creëren, zorg dan ook dat u zich 
abonneert op de “Van Lyndenstichting”  group. 
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Buitenplaats Belmonte 
Door Rijnhard van Lynden 

 

Als bewoner van Wageningen-Hoog  en schoolgaand in Zetten, fietste ik op en neer door 
de Holleweg af en toe zuchtend onder de steile klim. Daarom vond ik dit stukje 
geschiedenis des te aardiger en heb ik een kleine  uiteenzetting gegeven van wat voorheen 
was: landgoed Belmonte. 

Het voormalige landgoed Belmonte - sedert 1951 in het bezit van de LandbouwUniversiteit 
Wageningen (LUW) - heeft een interessante geschiedenis. 
Het begint met een reeks grondaankopen op de Wageningse Berg en enkele percelen op de 
Westberg in het eind van de 18de en begin van de 19e eeuw  door Frans Godard baron van 
Lynden van Hemmen (geboren Den Haag 1761 – overleden aldaar 1845). Hij wist door zijn 
aankopen een geheel aansluitend gebied te verkrijgen. 

 
Frans Godard van Lynden  liet een koepel of belvedère zetten om van het panorama over de 
Rijn en Betuwe te kunnen genieten. 

 
Daarbij liet Frans Godard er een huis bouwen, het zogenaamde “kleine huis”; een 
boswachterswoning . Hij had 'n zekere "Peeters" in dienst die in dit huis verbleef. Dat moet 
Antonie Peters zijn geweest, die zich in 1834 als arbeider in Wageningen vestigde. Hij werd 
in 1800 in Hemmen geboren. Met zijn vrouw, Neeltje Staf, en hun in Wageningen geboren 
dochter woonde hij in Oud Wageningen. 
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Kleine huis 

 
 
Zoals op de in 1894 geplaatste Gedenkzuil bij het familiegraf op de Westberg gebeiteld staat, 
is de stichter van Belmonte geweest: Thierry Auguste (Juste) baron de Constant Rebecque de 
Villars (geboren op 3 maart te Den Haag 1786 - overleden Elysée bij Lausanne op 9 oktober 
1867).  
 
Deze Thierry Juste was een zoon van G.A. baron de Constant Rebecque en Francina 
Godardina Constantia (Stans) van Lynden. Hij was officier infanterie in Pruisische dienst 
tussen 1803 en 1807, in Oostenrijkse dienst van 1812 tot 1814, in Nederlandse dienst van 
1814 tot 1857. Hij was bovendien kamerheer van keizer Franz I van Oostenrijk (1812-1814), 
adjudant van de Prins van Oranje de latere koning Willem II en van koning Willem III (1821-
1857) en gouverneur van de zonen van de Prins van Oranje (1822-1834). 
Hij trad op 14 oktober 1825 te Hemmen in het huwelijk met Margaretha Johanna 
Wilhelmina barones van Lynden van Hemmen (overleden 24 december 1840), een dochter 
van de eerder genoemde Frans Godard en Margaretha Clara Munter. 
 
Nadat Thierry Juste in 1834 als generaal majoor uit het leger trad, kreeg hij van schoonvader 
de beschikking - hoewel niet het eigendom - van diens bezittingen op de Wageningse berg 
(ten Oosten van de Holleweg) het latere Belmonte.  
 
Het is duidelijk dat Godard baron van Lynden de bedoeling  had, dat alles wat zijn 
schoonzoon op eigen kosten aan het landgoed zou toevoegen aan zijn bezittingen zou 
worden toegevoegd. 
 
Uit een boedelscheiding van Lynden/Munter van 1846 blijkt dat in 1843 de koepel werd 
vernieuwd door Frans Godards schoonzoon Thierry Juste de Constant Rebeque de Villars. Hij 
liet ook een veranda en eetkamer toevoegen. Uit eigen middelen liet schoonzoon De 
Constant Rebeque de Villars ook het Tuinmanshuis geheel vernieuwen. Dit laatste gebeurde 
reeds in 1838. 
 
Omstreeks 1844/’45 volgde de bouw van het Grote Huis  op het hoogste punt van het 
terrein, waarschijnlijk naar een ontwerp van een Frans-Zwitserse architect. 
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Het uitzicht vanuit de villa, circa 50 meter hoger gelegen dan de rivier de Nederrijn moet 
spectaculair en bijna on-Nederlands geweest zijn. 

 

Belmonte oostzijde 

Baron Frans Godard van Lynden van Hemmen overleed te ‘s Gravenhage op 18 april 1845 
Zijn echtgenote Margaretha Clara Munter was aldaar reeds op 12 december 1833 gestorven. 

De goederen van Frans Godard werden verdeeld. Ze gingen voor de ene helft naar Willem 
Jan Elias baron van Lynden van Hemmen. En voor de andere helft naar Thierry Juste baron 
de Constant Rebeque de Villars als vader en voogd van zijn twee minderjarige kinderen 
Willem Anne en Clara Margaretha Francoise uit het huwelijk van de inmiddels overleden 
Margaretha Johanna Wilhelmina baronesse van Lynden.  

Het deel dat was toebedeeld aan Thierry omvatte de Wageningse berg boven de Holleweg 
(het kleine huis , de koepel) en de Wageningse berg beneden de Holleweg (bestaande uit 
bouwland en akkerland).  

Het Huis en het landgoed ontvingen de naam Belmonte (mooie berg). De bouw van het Huis 
had mede tot gevolg dat ook het landgoed zelf een grote verandering onderging. De baron 
kon hiertoe overgaan, toen hij, na het overlijden van zijn schoonvader in 1845, eigenaar 
werd van alle bezittingen. Vanaf mei 1848 vertoefde hij regelmatig op het Huis; hij was sinds 
1840 weduwnaar. 
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Toen de kinderen (Willem Anne en Clara Margaretha Francoise ) van Thierry Juste baron de 
Constant Rebeque de Villars  meerderjarig waren geworden, gaf hij alle onroerende 
goederen onder Wageningen aan hen, ook die hij zelf had gekocht. Daarna hebben de 
kinderen deze goederen gescheiden onder goedkeuring van de vader. Willem Anne de 
Constant Rebeque de Villars kreeg alle eigendommen toebedeeld in Veluwe en 
Veluwezoom, waaronder het Landgoed Belmonte . 
 
Willem Anne (geboren 1827 ‘s Gravenhage) trouwde in 1854 met Emma Eugénie Frederica 
gravin van Rechteren van Ahnem (geboren 1832 het Loo – overleden 1907 Belmonte). Uit dit 
huwelijk werden 2 dochters geboren: 
Justine Thérèse Civile, geboren Belmonte 1855 
Cécile Alexandrine, geboren ’s-Gravenhage 1857 
Na het overlijden van hun vader, ging Belmonte over in het bezit van deze beide zusters, die 
er ook bleven wonen. 
 

 
 
Met de bedoeling om het landgoed tot in lengte van dagen als natuurmonument te bewaren 
ging Stichting ‘Het Geldersche Landschap’ met de zusters in gesprek om tot aankoop over te 
gaan. Het te verkopen pakket omvatte het landgoed Belmonte van +/- 13 hectaren, de 
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percelen bouwland, weiland, hakhout en plantsoenen met daarop staande gebouwen 
genaamd “de Westerberg” van +/- 7 hectaren, het pand “Rozenhage “ zoomstede en het 
bouwland met huis “de Hoge Akker” met +/- 1 hectare. Daarbij werd bepaald dat het park 
publiek toegankelijk moest zijn na het overlijden van de zusters. 
 
In 1936 was de aankoop van het landgoed Belmonte door de Stichting ‘Het Geldersche 
Landschap’ een feit.  
 

 
 

Belmonte is tijdens de oorlog vooral in periode 1944/’45 erg beschadigd. In1940/’45, toen 
de Duitse bezetters het landgoed en Huis vorderden, is er een wagenpark ingericht. Het huis 
werd vernietigd en het fraaie geboomte heeft zwaar geleden. Ook is er na de bevrijding op 
rigoureuze wijze gekapt en van nieuwe aanplant is nog niets gekomen. Ook het aspect van 
de vermaarde Holleweg is ernstig geschonden.  
 
In 1948 wendden Burgemeester & Wethouders van Wageningen zich tot Stichting ‘Het 
Geldersche Landschap’, waarbij gewezen werd op de deplorabele staat van Belmonte en de 
bedoeling het landgoed als wandelpark voor het publiek open te blijven stellen. 
Ook gaven B & W aan dat de Landbouwhogeschool bereid was om Belmonte over te nemen. 
In 1951 nam de Staat i.q. de Landbouwhogeschool het in deplorabele toestand verkerende 
landgoed van de Stichting over. De bedoeling was om een arboretum te stichten en iets van 
de vroegere aanleg terug te laten zien.Het arboretum is aangelegd en nog steeds aanwezig. 
 
 

 
Bronnen: 
Gelre  vereniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht Deel 
LII 1952 
De buitenplaats Belmonte onder Wageningen door H.L. Driessen 
 
Oud Wageningen: 20e jaargang – nr. 2 – april 1992 
Tuinbazen op Belmonte door A.G. Steenbergen 
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HET RIJKSMUSEUM EN VAN LYNDEN 
Door Yvonne van Lynden 

In 2013 zal het Rijksmuseum in Amsterdam worden heropend 
na een grondige renovatie. Dat de naam Van Lynden ook 
verbonden is met de historie van het Rijksmuseum is 
misschien niet bij  iedereen bekend.  

Een eerste aanwijzing voor de verbondenheid van onze familie 
met het Rijksmuseum is een glas-in-lood venster waarin ons 
familiewapen is afgebeeld te midden van enkele andere. Het is 
te vinden ergens in een trappenhuis; je moet er op letten om 
het te zien. Nog een aanwijzing kreeg ik jaren geleden bij een 
Whistler-tentoonstelling. Een groot werk van een jong meisje 
trok direct de aandacht, Effie Deans, het topstuk in de zaal. Het 
informatiebordje vermeldde dat het schilderij door een Lynden 
was geschonken. Bij nader onderzoek bleek Effie Deans 
onderdeel uit te maken van een indrukwekkende ‘collectie Van 
Lynden’ waarover hieronder meer.  

Reinhard Boelens van Lynden (geboren Beetsterzwaag 15 juli 
1827 – gestorven ’s Gravenhage 25 februari 1896; Rode Boekje 
XVj.) was een verwoed kunstverzamelaar. Hij was vooral 
geïnteresseerd in de moderne kunst van zijn tijd en bracht een 
unieke collectie bij elkaar. Kunsthandel Van Wisselingh in 
Amsterdam speelde daarbij een adviserende rol, zo blijkt uit de 
correspondentie die bewaard is gebleven. Een brief van E.J. van 
Wisselingh aan Whistler gedateerd 9 augustus 1889 vermeld dat 
het Portret van Whistlers moeder in Amsterdam is aangekomen 
voor een tentoonstelling. Maar omdat Reinhard daar niet bij 
kan zijn, nodigt Wisselingh hem uit het portret alvast vooraf te 
komen bekijken, waarschijnlijk in de hoop het ook aan hem te 
verkopen. 

“I had told Baron van Lynden of your sending this beautiful 
portrait to Amsterdam and as he was not likely to see it in the 
exhibition I invited him to come and see it here. He called 
yesterday afternoon with the Baroness, and they were both 
delighted with it and appreciated it thoroughly, although, 
between us, the Baron was recently led in for a very poor 

INFORMATIE RIJKSMUSEUM 

In 1800 opende het Rijksmuseum, onder 
de naam Nationale Kunstgalerij, voor het 
eerst zijn deuren. Het was toen gevestigd 
in het Huis ten Bosch in Den Haag. De 
collectie omvatte voornamelijk 
schilderijen en historische voorwerpen. In 
1808 verhuisde het museum naar de 
nieuwe hoofdstad Amsterdam, waar het 
gevestigd werd in het Paleis op de Dam. 
Na een korte periode in het Trippenhuis 
op de Kloveniersburgwal, werd in 1885 de 
huidige locatie in gebruik genomen. Over 
de “onnederlandse” stijl van architect 
Pierre Cuypers was destijds veel discussie. 

In het nieuwe museum kwamen behalve 
de eigen collectie ook alle oudere 
schilderijen van de stad Amsterdam te 
hangen, waaronder het Joodse bruidje van 
Rembrandt. 

Omdat de collecties voortdurend groeien 
en museale inzichten doorlopend 
veranderen, is in de loop van de tijd nogal 
veel aan het Rijksmuseumgebouw 
gesleuteld. Zo werden tussen 1904 en 1916 
aan de zuidwestzijde zalen aangebouwd, 
zoals de huidige Philipsvleugel, die deels 
bedoeld waren om de collecties 19de-
eeuwse schilderijen in onder te brengen 
die Baron van Lynden en het echtpaar 
Drucker-Fraser het museum hadden 
geschonken. In de jaren 1950 en 1960 
werden de oorspronkelijke twee 
binnenhoven volgebouwd om meer 
zaalruimte te creëren.  

Bij de laatste renovatie kreeg het gebouw 
de oorspronkelijke structuur van Cuypers 
terug. Uit de binnenhoven zijn de 
bebouwingen verdwenen. Schilderkunst, 
kunstnijverheid en geschiedenis zijn niet 
meer in aparte delen van het gebouw te 
zien, maar tonen in één chronologisch 
circuit gezamenlijk een verhaal over de 
Nederlandse kunst en geschiedenis.  

Ook op allerlei andere terreinen is het 
gebouw gemoderniseerd, terwijl het 
tegelijkertijd van binnen weer meer het 
gebouw van Cuypers is geworden: 
‘Verder met Cuypers’, noemt het 
Rijksmuseum dit. Tien jaar van 
restauratie en verbouwing zijn nu bijna 
achter de rug. Het op 13 april 2013 te 
openen nieuwe Rijksmuseum zal een 
schitterend museum voor de bezoeker van 
de 21ste eeuw zijn!  
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Gérôme which fortunately, he is not to keep however and which will have to find back its 
way to Paris.” 

Hoewel het portret van Whistlers moeder bewondering oogstte, is Reinhard niet overgegaan 
tot een aankoop. Wel had hij graag zijn eigen moeder laten portretteren door Whistler, maar 
van die opdracht is uiteindelijk niets geworden. 

 

Effie Deans: 'Arrangement in yellow and gray',  
James Abbott McNeill Whistler, ca. 1876 - ca. 1878 
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“Looking at the portrait, both the Baron and the Baroness expressed the wish to have a 
similar portrait of their mother a lady far advanced in years. I do not know whether you 
would care to undertake to paint a portrait abroad or whether anything would actually 
come of it, but upon my telling the Baron that you had thought of paying a visit to Holland 
this summer, he asked me to introduce you to him when you came. Only he leaves for the 
country about the first of next month, as soon as the shooting begins, I believe.”  

 

Toch aardig om te weten dat er bijna een Lyndenportret door Whistler was geschilderd. En 
zo is het toch ook interessant om te weten dat Reinhard van Lynden de eerste Nederlander 
was die Claude Monet wist te waarderen. Hij kocht La Corniche, Monaco (1884) en dat was 
jarenlang het enige Franse impressionistische werk in bezit van een Nederlandse 
collectioneur! Tegenwoordig is het te zien in het Van Gogh Museum. 

De enige dochter die Reinhard rijk was, Cornelia Johanna Maria van Lynden, overleed in 
1880 op 20-jarige leeftijd aan tbc. Ter nagedachtenis aan haar is Huize Lyndenstein in 
Beetsterzwaag, waar de familie de zomermaanden doorbracht, in 1905 ondergebracht in de 
Cornelia Stichting, met als eerste doelstelling het kosteloos opnemen van ziekelijke, 
gebrekkige of behoeftige minderjarige kinderen. Toen Reinhard zelf stierf in 1896 liet hij zijn 
kunstcollectie na aan het Rijksmuseum, een zeer aanzienlijke erfenis, waarover ook in de 
pers van die tijd werd bericht. Zo wijdde Het Nieuws van den Dag een bericht aan dit 
onderwerp op 8 april 1899 onder de kop: Schilderijenverzameling VAN LYNDEN. 
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“Wijlen de Heer R. baron van Lynden te ’s-Gravenhage, heeft zijne belangrijke verzameling 
schilderijen, onder last van vruchtgebruik, in eigendom vermaakt aan ’s Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

De vruchtgebruikster, Mevrouw de Douarière van Lynden, geboren M.C. baronesse van 
Pallandt, hebben goedgunstig van hun recht van vruchtgebruik afstand gedaan, zoodat de 
verzameling eerlang in ’s Rijksmuseum tentoongesteld zal kunnen worden.” 

De verzameling bestaat uit 45 kunstwerken van naam (zie bij dit artikel gevoegde lijst) en op 
27 april 1900 meldde het Nieuws van den Dag: … Aan Mevrouw de Baronesse Douairière R. 
van Lynden is voor dit buitengewoon belangrijk geschenk de bijzondere dank der Regering 
betuigd. 

In de Leeuwarder Courant van 13 december 1899 werd gesproken over “het kabinet van 
Lynden, beroemd door de werken van de meesters uit de Barbizonschool: Daubigny, Diaz, 
Duprez, Corot, enz. en werken van voorname Hollandsche meester als Mauve, Jacob Maris 
en Mesdag.” Tevens vermeldde het bericht dat de verzameling bestemd is om het 
Rijsmuseum met een afzonderlijke van Lynden-zaal te verrijken. 

Het was niet eenvoudig de collectie een goede plaats te geven, dus moest het Rijksmuseum 
een deel van de collectie verhuizen, blijkt uit een bericht uit de Leeuwarder Courant van 4 
mei 1900. Daarin staat dat de Admiralenzaal op de benedenverdieping van het Rijksmuseum 
onlangs is opgeruimd. In een deel van de grote zaal werden enkele schilderijen van het 
legaat van Lynden vertoond. Een ander deel van de zaal was niet toegankelijk, maar na lange 
tijd is de Admiralenzaal weer geheel voor het publiek geopend. Als eerste hebben de 
Koninginnen Emma en Wilhelmina de zaal gezien. De ruime zaal, die aan den eenen kant 
zijlicht heeft uit het zuidwesten, aan de andere zijde van de binnenplaats, is in tweeën 
verdeeld. De collectie van Lynden beslaat een helft van de zaal, en werd door de krant “zeer 
merkwaardig” genoemd. 

Het Rijksmuseum worstelde met de ruimte om alle belangrijke kunstwerken een plaats te 
bieden. Het Algemeen Dagblad schreef op 10 februari 1906: “Wij hebben indertijd wel eens 
betreurd dat niet al het moderne werk in het Stedelijk Museum verzameld kon worden; 
dat was toen de moderne verzameling in het Rijksmuseum nog weinig beduidde. Thans is 
het anders geworden. De verzameling is uitgebreid, de collectie Van Lynden is gekomen en 
moest worden ondergebracht in drie voor een deel zeer slecht verlichte kabinetten. Nu 
komen de Druckers er bij, en dit alles te zamen maakt den bouw van nieuwe moderne 
zalen dringend noodzakelijk.” 

In september 1906 werd vergunning aangevraagd voor “het oprichten van een aanbouw 
aan het Rijksmuseum. (Dit gebouw moet dienen tot berging der verzamelingen Drucker en 
v. Lynden.)” De vergunning wordt verleend met één stem tegen. Net zoals dat tegenwoordig 
vaak gaat, treedt er vertraging op in het bouwproject. Na de aanvankelijke planning om op 
20 november de nieuwe aanbouw te openen, meldde Het Nieuws van den Dag: “De 
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openstelling van den nieuwen uitbouw voor moderne kunst van het Rijksmuseum te 
Amsterdam, bevattende de collecties “Drucker” en “Van Lynden”, die voorloopig was 
uitgesteld, is bepaald op Vrijdag 3 december a.s.” 

Na meer dan 100 jaar zal het Rijksmuseum op 13 april 2013 opnieuw geopend worden voor 
het publiek. Laten we hopen dat de collectie van Lynden daar dan een waardige plaats in 
gevonden heeft. 

 

NB 

Dit stukje is voornamelijk gebaseerd op berichten uit Het Nieuws van den Dag, de Leeuwarder 
Courant, en het Algemeen Dagblad uit de periode van 1899-1909. Citaten zijn vetgedrukt en letterlijk 
overgenomen. 

Hieronder is het complete overzicht van de geschonken kunstwerken te vinden. Deels zijn de werken 
uit de collectie van Lynden op de website van het Rijksmuseum terug te vinden. Bovendien heb ik 
hieronder een recensie van een zekere heer Vallee afgedrukt, omdat zijn beschrijvingen van de 
kunstwerken onnavolgbaar zijn en een goed beeld schetsen van de betreffende kunstwerken. 
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HET NIEUWS VAN DEN DAG 27 april 1900 

Schilderijen Van Lijnden 

Mevrouw de Baronesse Douairière R. van Lynden, geboren Baronesse van Pallandt van 
Neerijnen, te ’s Gravenhage, heeft de door wijlen haren echtgenoot, den Heer Reinhard 
Baron van Lynden, te ’s Gravenhage gevormde verzameling schilderijen aan het 
Rijksmuseum geschonken. 

Deze verzameling, welke thans gevoegd is bij die, door haren echtgenoot gelegateerd (zie de 
St. Ct. Van 27 October 1899, no. 253) bestaat uit 45 in de St.-Ct. No. 96 omschreven 
kunstwerken.  

Aan Mevrouw de Baronesse Douairière R. van Lynden is voor dit buitengewoon belangrijk 
geschenk de bijzondere dank der Regering betuigd. 

 

∞∞∞ 

 

HET NIEUWS VAN DEN DAG 14 MEI 1900  (5e blad bladzijde 17) 

De verzameling Van Lynden in het Rijksmuseum te Amsterdam (J.N. Vallee) 

Hoe jammer, dat de prachtige veelzijdige verzameling Van Lynden geen beter en waardiger 
onderkomen in het Rijksmuseum heeft kunnen vinden. Enkele kunstwerken daarvan hebben 
zich niet te beklagen over de hen toebedeelde plaats, maar verreweg de meeste zijn 
gedoemd in een karig toegemeten zijlicht te berusten! En dat in een museum, hetwelk nog 
zoo kort geleden gebouwd is, en waar men nu reeds naar ruimte smacht! 

Toen ik een der voorkomende en welwillende opzichters vroeg of het gezakt gordijn niet 
mocht opgehaald worden verklaarde de man zich daartoe bereid, doch slechts voor eenige 
oogenblikken, omdat de werking der zon op gronden schilderijen nadeelig is voor de 
kunstwerken. Zeer logisch; maar zijn er dan geene andere ruimten beschikbaar? Hoeveel 
grooter effect zou deze verzameling teweeg brengen, als zij in een helder en Koninklijk licht 
geplaatst was. Van onze Nederlandsche kunstenaren boeiden mij daar: een prachtig 
getoetste zee van Louis Meyer; een smaakvol boudoir van Bles; een aangrijpende 
ondergaande zon op de heide van Hanedoes; een zonnige, nauwkeurig bestudeerde 
paardenmarkt van Schermer, en een van blond licht tintelend riviergezichtje van Du Chattel. 
Oswald Achenbach is er met een zijner Romeinsche tafereelen, vol zon en leven, met tal van 
figuren in rijke stoffage, vertegenwoordigd. Vreemd en schetsachtig, maar interessant als 
oorspronkelijke kunstuiting treedt hier het werk van Whistler op. Dan eene reeks van groote 
Franschen, de innovateurs van de nieuwere landschapschilderschool: Corot in al zijne 
fijnheid en wazige teederheid een bosch met bijna niets weergevende; Diaz: nimfen in een 
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woud vol kracht en zonnegloed; Daubigny met eene heide vol diepte en oneindigheid en 
eene onbeschrijfelijk mooi lucht; Decamps met truffels zoekende varkens in een bosch, 
vreemd en pakkend; Ribot, in een stilleven van visch en kreeften de kracht en de heerlijkheid 
van een Heda of Van Beyeren leggende. Van Troyou eene merkwaardige strandstudie, en 
van Passini eene voorstelling van paarden in de vlakte, met de hem eigene fijnheid en 
uitvoerigheid behandeld. Ziem, de schilder van Venetië en de gloeiende zoneffecten, is hier 
vertegenwoordigd door eene rijke schets: bruine figuren (met bitume of Kasselsche aarde in 
olie geteekend) op een wit doek. Doch al die varende, zingende en spelende gasten in de 
lange boot, welke langs de bevolkte kust voortglijdt, leven en bewegen zich. Een echt 
artistieke schets. 

Welk een heerlijk meesterstukje van Allebé: de vroegkerk. Eene jong vrouw, een meisje, een 
oude matrone en een kostertype, door de invallende zon verlicht. Kon men van Jan 
Weissenbruch iets rijpers, heerlijkers en volledigers verlangen dan zijn schitterend zonnig 
Luik, dat hier, evenals Allebé’s juweel, tot glorie van onze vaderlandsche kunst prijkt. 

Dan weder: rotsachtige landschappen van Courbet, meer zeldzaam dan wegslepend mooi, 
en ook van denzelfde: een stilleven van appelen, dat de stichter der realistische school in de 
gevangenis geschilderd heeft. Het riviergezicht van Jakob Maris met de donkere boommassa 
is ontegenzeggelijk eene schitterende proeve van zijne kunstopvatting. 

Mauve’s kerngezonde, fijngevoelige kunst kon niet vollediger en volmaakter 
vertegenwoordigd zijn dan met zijn Dekkersduin, een dier meesterstukken, waarin hij zijne 
gansche ziel, al zijn weten en kunnen heeft neergelegd. Hoe echtwaer is die duinweide, hoe 
mooi en bestudeerd die droomerige kalveren! 

Een karakteristieke Bisschop is de jonge man met den valk; bewonderenswaardig van licht 
en bruin in  ensemble is de monumentale kerk van Bosboom, al behoort zij ook tot het 
overgangstijdperk van den grooten kunstenaar, toen hij de romantiek losliet om zich al 
sterker en sterker aan de realiteit te wijden. 

Van den grooten caricaturist Daumier aanschouwt men hier eene bijbelsche voorstelling: 
Christus zijne leerlingen onderwijzende, karakteristiek opgevat en den oorspronkelijken 
artist waardig. Een meesterwerk van lichtwerking en van voltooide techniek is Emile Breton’s 
Onweder aan de kust, met enkele zetten in toetsen aanbiddelijk schoon uitgedrukt. 

Mettling toont zijn meesterschap over het modelé in een vrouwekop in profil, zoo 
overheerlijk getoetst, dat ieder penseelvoerder er den hoed voor afneemt. 

Is H.W. Mesdag hier waardiglijk vertegenwoordigd met een Stille zee, een kapitaal doek; ook 
Willem Maris’ kunst laat zich er in eene weide met vee bewonderen. Hawksley geeft in 
strandgezicht een staaltje, hoever een modern penseel het brengen kan in nabootsing van 
oude kunst, en Monticelli toont er zich in al zijne kleurenpracht en schittering. 
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Wanneer nu al deze kunstwerken, die ik door de goedertierenheid van den opzichter bij een 
redelijk zijlicht heb mogen zien, zich eens in goed, vol licht mochten verheugen, hoeveel 
grooter zou dan ’t genot zijn, dat deze rijke en veelzijdige verzameling schenkt. 

Eere aan de mildheid der schenkster, die van zulk eene reeks belangrijke werken ten bate 
van het algemeen vrijwillig afstand doet. 
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ALGEMEEN HANDELSBLAD 27 APRIL 1900    Tweede Blad 

KUNST EN WETENSCHAPPEN 

Een schenking 

Mevrouw de baronesse douairière R. van Lynden, geboren baronesse Van Pallandt van 
Neerijnen te ’s-Gravenhage, heeft de door wijlen haar echtgenoot, den heer Reinhard baron 
Van Lynden, te ’s-Gravenhage gevormde verzameling schilderijen aan het Rijksmuseum 
geschonken. 

Deze verzameling, welke thans gevoegd is bij die door haren echtgenoot gelegateerd, 
bestaat uit de op onderstaande lijst vermelde werken. 

1. Francois Bonvin Stilleven Doek hoog 36 cM., breed 46,5 cM. 

2. Auguste Boulard De maaltijd Doek, hoog 88,5 cM., breed 73 cM. 

3. Emile Breton De branding  Doek, hoog 48 cM., breed 70,5 cM. 

4. Jean Paptiste Camille Corot L’étang (De boschvijver)  
Paneel, hoog 32 cM., breed 53 cM. 

5. Gustave Courbet La forêt de Fontainebleau (Boschgezicht)  
Doek, hoog 82 cM., breed 102 cM. 

6. Gustave Courbet Rotsen Doek, hoog 61 cM., breed 75 cM. 

7. Gustave Courbet Appels Doek, hoog 59 cM., breed 49 cM. 

8. Thomas Couture La luxure Doek, hoog 36 cM., breed 45,5 cM. 

9. Charles Francois Daubigny Strand Paneel, hoog 35,5 cM., breed 56 cM. 

10. Charles Francois Daubigny Octobre Doek, hoog 87,5 cM., breed 160,5 cM. 

11. Honoré Daumier Le Christ et ses disciples (Christus en zijne discipelen)  
Doek, hoog 66 cM., breed 83 cM. 

12. Alexandre Gabriël Decamps Le chercheur de truffes (De truffelzoeker)  
Doek, hoog 100 cM., breed 134 cM. 

13. Ferdinand Victor Eugène Delacroix Christus en Gethsemané  
Doek, hoog 34 cM., breed 42 cM. 
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14. Narcisse Virgile Diaz de la Pèna Idylle Paneel, hoog 89 cM., breed 56 cM. 

15. Narcisse Virgile Diaz de la Pèna Bloemen  
Paneel, hoog 27,5 cM., breed 22 cM. 

16. Jules Dupré De weg Doek, 91 cM., breed 118 cM. 

17. Jules Dupré Boschgezicht Doek, hoog 33 cM., breed 25 cM. 

18. Léon Victor Dupré L’étang (De plas) Paneel, hoog 34 cM., breed 41,5 cM. 

19. Arthur Hawksley The lone bay (De eenzame baai)  
Hoog 36 M., breed 45,5 cM. 

20. S. Hendrichs Vruchten Doek, hoog 86 cM., breed 45 cM. 

21. Louis Aimé Japy De watermolen Doek, hoog 52 cM., breed 75 cM. 

22. Eugen Jettel Rivierkromming Paneel, hoog 45 cM., breed 77 cM. 

23. Auguste Jouve Stokrozen Hoog 116 cM., breed 64 cM. 

24. Willem Kalff (toegeschreven aan) Stilleven  
Doek, hoog 42,5 cM, breed 59 cM. 

25. Marins van der Maarel Visschersvrouw Doek, hoog 40 cM., breed 30 cM. 

26. Mancini Enfant pauvre (Het arme kind) Doek, hoog 148 cM., breed 81 cM. 

27. Jacob Maris Stadsgezicht Doek, hoog 49 cM., breed 80 cM. 

28. Jacob Maris Riviergezicht Doek, hoog 48 cM., breed 77,5 cM. 

29. Willem Maris Koeien bij de wetering Doek, hoog 48,5 cM., breed 102 cM. 

30. Anton Mauve De melkbocht Doek, hoog 175 cM., breed 117 cM. 

31. Louis Mettling “Cavalier” Doek, hoog 82,5 cM., breed 66 cM. 

32. Louis Mettling Tete de jeune fille (meisjeskopje)  
Doek, hoog 46 cM., breed 117 cM. 

33. Hendrik Willem Mesdag Kalme zee Doek, hoog 123,5 cM., breed 97,5 cM. 
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34. Claude Monet La Corniche (De roode bergweg)  
Doek, hoog 75 cM., breed 94 cM. 

35. Adolphe Monticelli “Laissez venir à moi les petits enfants” (Laat de 
kinderkens tot mij komen) Paneel, hoog 29,5 cM., breed 71,5 cM. 

36. L. Nicholas Naaktstudie Doek, hoog 67,5 cM., breed 94 cM. 

37. Alberto Pasini Paardenweide in Algerië Doek, hoog 59,5 cM., breed 95 cM. 

38. A.D. Peppercorn “Twilight” (Schemering) Doek, hoog 61 cM., breed 52 cM. 

39. Augustin Théodule Ribot “Femme cousant” (De naaister)  
Doek, hoog 46.5 cM>, breed 38 cM. 

40. Augustin Théodule Ribot Visschen Doek, hoog 60 cM. Breed 74 cM. 

41. Théodore Rousseau “La gorge aux loupes” (De wolvenschlucht)  
Doek, hoog 35,5 cM., breed 47 cM. 

42. Constant Troyon “Le cabestan” (De kaapstander)  
Paneel, hoog 36 cM., breed 48 cM. 

43. Antoine Vollon Duinkerken Paneel, hoog 62 cM., breed 36 cM. 

44. J. McNeill Whistler “Effie Deans” (The Heart of Midlothian by Sir Walter 
Scott) Doek, hoog 194 cM., breed 93 cM. 

45. Felix Ziem Moorsche roeiers Doek, hoog 67 cM., breed 138 cM. 

  

~ 26 ~ 
 



De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 
 
Door Carel van Lynden 
 
De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) werd ten tijde van de 3e kruistocht in 1190 opgericht als 
geestelijke ridderorde met een humanitair-militaire taak: het verzorgen van zieken en 
gewonden en het verbreiden van het christendom. De ridders trokken naar het heilige land 
om Jeruzalem te heroveren en gewonde kruisvaarders te verzorgen. De Orde werd in 1199 
door de toenmalige paus Innocentius III erkend.  
 
De Orde had haar centrum aanvankelijk in het Heilige Land, en later in het Duitse Rijk, maar 
waaierde na de kruistochten over grote delen van Europa uit, met name naar Hongarije, 
Pruisen en de Baltische staten. Op het hoogtepunt van de macht van de RDO waren er 
veertien provincies (balijen), verdeeld over Europa. De Nederlandse Balije van de RDO werd 
in 1231 opgericht en had haar hoofdzetel in het bisdom Utrecht. Uiteindelijk ontstonden in 
deze Balije in de noordelijke Nederlanden veertien commanderijen, voornamelijk door giften 
van de graven van Holland en van ridders die toetraden tot de orde. De hoofdzetel was in 
het “Duitse Huis” in Utrecht.  

Na de kruistochten legden de ridders zich meer toe op de kerstening. De ordes waren rijk, en 
de vorsten in Europa keken met enige hebzucht naar de enorme bezittingen. De Staten van 
Utrecht verboden in 1581 alle katholieke orden en instellingen. Hun bezittingen vielen toe 
aan de Staten van Utrecht. De RDO kon desondanks blijven bestaan, omdat Jacob Taets van 
Amerongen (landcommandeur van 1579 tot 1612) de Staten beloofde dat alle ridders 
protestant zouden worden. De meeste balijen verdwenen op deze manier. De Duitse balije 
werd in 1809 door Napoleon, die adellijke ordes verafschuwde, verboden. De Nederlandse 
Balije werd in 1811 verboden, maar de met de liquidatie van de Orde belaste ambtenaren 
pleegden passief verzet tegen de Franse keizer en schoven de verkoop van de eigendommen 
van de Balije op de lange baan. 

Koning Willem I gaf de Balije haar bezittingen, voor zover nog niet verkocht, weer terug. In 
een van de eerste wetten van het Koninkrijk der Nederlanden, op 8 augustus 1815, werd de 
Duitsche Orde, ondanks een tegenstribbelende Staten-Generaal, erkend en werd de orde 
onder bescherming van de Koning gesteld. Alle benoemingen en bevorderingen in de RDO 
geschieden sindsdien bij Koninklijk Besluit.  

Voor toelating moest men protestants edelman zijn met (aanvankelijk) "zestien kwartieren 
oude adel niet besmet met bastaardij" en van "Duitschen bloed", dat wil zeggen Nederlands 
of Duits. Dit werd later afgezwakt tot vier kwartieren met twee grootvaders van families die 
al vóór 1795 jaar tot de adel behoorden.  
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Niet vreemd is dat na de Tweede Wereldoorlog bepaald werd dat de Duitse nationaliteit niet 
langer kwalificeerde. Daar de handhaving van de eis van vier kwartieren oude adel de orde 
op termijn zou doen uitsterven, is een aantal jaren geleden besloten de voorwaarde terug te 
brengen tot twee zulke kwartieren. Men kon "Ridder-expectant" worden, en, zo er door 
overlijden een commanderij vrij kwam, Commandeur worden. 

Het “bestuur” van de Orde werd gevormd door het kapittel bestaande uit de commandeurs 
onder voorzitterschap van een landcommandeur.  

 

Portret van Jasper van Lynden door Paulus Jansz. Moreelse 1619-1620 (bezit RDO) 

Een Lynden is ooit landcommandeur geweest: Jasper van Lynden werd in mei 1619 de 35e 
landcommandeur van de Balije van Utrecht. Hij was dat slechts kort, want hij stierf al in 
maart 1620. Jasper was de zoon van Carel van Lynden tot Musschenberg en Aleid van Zuijlen 
van de Haer. Hij was aldus de eerste van de sindsdien protestantse bestuurders van de 
Balije. Jasper stierf kinderloos: hoewel het protestantisme het celibaat afwijst, stond het 
kapittel de Ridders van de RDO in haar Balije pas in 1638 toe om te trouwen. Thans zijn twee 
Lyndens toegelaten tot de RDO, Carel (19n), lid van het kapittel en commandeur van 
Schoonhoven, en Rijn (20a), ridder. 
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De Balije van Utrecht is de enig overgebleven provincie van de RDO. De zetel is nog immer in 
Utrecht, in het “Duitse Huis”. Een deel daarvan is thans hotel Karel V. De Balije heeft een 
aanzienlijk vermogen en keert jaarlijks meer dan een miljoen uit aan liefdadigheid. Te 
denken is aan schuldhulpverlening, bekostiging van hulpmiddelen en aanpassingen van 
woningen voor zieken en gehandicapten, maar ook aan hulpverlening aan verslaafden en 
daklozen, alsmede ondersteuning van erfgoed. Een deel van de fondsen wordt ook in het 
buitenland besteed, met name in oud-RDO gebieden zoals de Baltische staten. De RDO 
beschikt over een indrukwekkend archief. 

Bekender bij de buitenwacht zijn wellicht de Maltezer Orde en de protestante tak daarvan, 
de Johanniter Orde. Deze orde gaat terug tot het begin van de 12e eeuw en is dus iets ouder 
dan de Ridderlijke Duitsche Orde. Waarschijnlijk vindt dit mede zijn oorzaak in de 
toelatingseisen zoals hiervoor weergegeven.  
Meer informatie over de RDO is te vinden op www.rdo.nl.  
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Lyndentrein 
In het vorige nummer van het Lyndenblad was te lezen over een reddingsboot die vernoemd 
was. Ditmaal is het een trein. Sinds kort rijdt er een trein met de naam Frans Godard van 
Lynden van Hemmen door Gelderland. Op de website van Arriva is het onderstaande bericht 
te vinden. 

 

Namenwedstrijd: GEEF ONZE NIEUWE TREINEN EEN NAAM 

24 belangrijke personen uit de regio Achterhoek Rivierenland zijn met ingang van 9 
december dit jaar dagelijks ‘zichtbaar’ op het spoor. Op 15 november, maakte de jury, 
bestaande uit gedeputeerde Connie Bieze van de provincie Gelderland, Wouke van 
Scherrenburg, initiatiefnemer van politiek café Piment, Bernardo van Hal van dagblad de 
Gelderlander, Erik Hagelstein van omroep Gelderland en Anne Hettinga, algemeen directeur 
van Arriva Nederland, bekend welke namen zijn gekozen uit de ruim 600 inzendingen. Ellen 
ten Damme onthulde in het bijzijn van de prijswinnaars in Villa Ruimzicht te Doetinchem de 
eerste, haar ‘eigen trein’. Vervolgens werden de 23 overige namen bekendgemaakt door de 
jury.  

Prijswinnaars onthulden samen met de vernoemden of diens vertegenwoordigers de naam 
van ‘hun belangrijkste persoon’. Voorzitter van de jury, Anne Hettinga, algemeen directeur 
Arriva Nederland: “Ik ben trots op het aantal inzendingen en wil alle winnaars prijzen om de 
kwaliteit van de motivaties. Ik wil ook iedereen die toestemming heeft gegeven voor het 
vernoemen van een naam hartelijk bedanken. De komende vijftien jaar rijden deze treinen in 
de regio rond met de namen.”  

De 24 namen zijn: 

• Alfred Mozer 
• Annemarie Jorritsma 
• Arne Jansen 
• Clemens Cornielje 
• Dames Jolink 
• Ellen ten Damme 
• Flipje 
• Frans Godard van Lynden van Hemmen 
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• Gijs Scholten van Aschat 
• Guus Hiddink 
• Hannes 
• Harm Edens 
• Harry Sacksioni 
• Hendrik Antoon Lorentz 
• Herman Hulshof 
• J.N. Daalderop 
• Jan Terlouw 
• Jhr. Huub van Nispen van Sevenaer 
• Mary Dresselhuys 
• O.G. Heldring 
• Peter Cuyper 
• Piet Mondriaan 
• Piet Oudolf 
• Simon Tahamata 

In september schreef vervoerder Arriva een namenwedstrijd uit. Iedereen kon een naam 
insturen van een persoon die zich gedurende lang tijd verdienstelijk heeft gemaakt in de 
regio Achterhoek Rivierenland. Ook personen die er zijn geboren en elders bekendheid 
hebben, kwamen voor vernoeming op de treinen in aanmerking.  
 
Arriva is met ingang van 9 december 2012 de nieuwe treinvervoerder in het concessiegebied 
Achterhoek Rivierenland, waar de provincie Gelderland de concessieverlener van is. Dit zijn 
de lijnen Arnhem – Winterswijk, Zutphen- Winterswijk, Tiel – Arnhem en Zutphen 
Apeldoorn.  

∞∞∞ 

Welke Lynden is nu precies vereerd met een naar hem vernoemde trein? Voor wie alles nog 
even op een rijtje wil hebben, hieronder een korte beschrijving van deze Lynden die door het 
nalaten van zijn sporen in de geschiedenis nu onze familienaam op het spoor 
vertegenwoordigt. 

Frans Godard van Lynden van Hemmen (1836-1931) 

Frans Godard baron van Lynden van Hemmen (Kasteel Hemmen (Gelderland), 16 november 
1836 - aldaar, 22 april 1931), heer van Hemmen, was een Nederlands politicus. 

Van Lynden van Hemmen was een baron uit de Over-Betuwe, die anderhalf jaar conservatief 
Eerste Kamerlid was. Hij was een negentiende-eeuwse landheer, die in zijn woonplaats 
Hemmen grondbezitter en burgemeester was. Bij zijn begrafenis was bijna de gehele 
dorpsbevolking aanwezig. Zijn vader en grootvader zaten eveneens in het parlement. Met 
hem stief in 1931 zijn tak van het geslacht Van Lynden uit, die sinds 1375 heer/vrouwe van 
Hemmen was geweest. 
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Hij trouwde in 1871 Maria Leopoldina barones van Hogendorp (1846-1922), lid van het 
geslacht Van Hogendorp en dochter van Frederik van Hogendorp; uit dit huwelijk werden 
geen kinderen geboren. 

Bron: 
Wikipedia, de vrije encyclopedie 

∞∞∞ 

Voor degenen onder ons die graag wat meer technische informatie willen hebben vond ik 
het onderstaande stukje over de nieuwe treinen. De oude Heer van Hemmen zal worden 
uitgerust met Wifi! 

 Gelenktriebwagen (GTW) 

Op 2 juli 2010 werd bekend dat Arriva 24 dieselelektrische treinstellen (dertien GTW's 2/6 en 
elf GTW's 2/8) van de vierde generatie heeft besteld bij Stadler Rail (een Zwitsers bedrijf). De 
dieselelektrische stellen zullen vanaf 9 december 2012 worden ingezet op de spoorlijnen in 
de Achterhoek tussen Zutphen en Winterswijk en tussen Winterswijk en Arnhem, Veluwe 
tussen Zutphen en Apeldoorn en Rivierenland tussen Arnhem en Tiel. Reizigers tussen 
Winterswijk en Apeldoorn moeten ook na 9 december 2012 overstappen in Zutphen. Er 
wordt alleen 's morgens vroeg één doorgaande rit aangeboden. Deze treinstellen zullen 
worden voorzien van eerste klas, maar zullen geen toilet hebben. De treinen kennen gratis 
Wifi-internet. De rood/witte huisstijl wordt aangevuld met witte deuren. Elk treinstel is 
vernoemd naar een persoon die van grote betekenis voor de regio (geweest) is. 

Deze treinen werden in het Poolse Siedlce gebouwd. Op 5 mei 2012 vond bij Stadler Rail 
in Erlen de roll-out plaats. 
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Type GTW 2/6 GTW 2/8 

Aantal 13 11 

Serie 10252-10264 10365-10375 

Fabrikant Stadler Rail  

Vervoerder Arriva  

Inzetgebied Achterhoek  

In dienst 2012  

Lengte over 
buffers 

40,89 meter 55,937 meter 

Breedte 2,95 meter  

Hoogte 4,035 meter  

Vloerhoogte laag: 830 mm 

hoog: 996 mm 

 

Spoorwijdte 1435 mm  

Aantal delen 3 4 

Deuren 4 6 

Deurbreedte 1300 mm  

Asindeling 2'Bo'2' 2'2'Bo'2' 

Assen 6 8 

Massa 71 ton 91 ton 

Vermogen 600 kW  

Maximumsnelheid 140 km/u  

Aantal zitplaatsen 111 170 

Zitplaatsen 1e klas 8 16 

Zitplaatsen 2e klas 84 136 

Aantal 
klapzittingen 

16 19 
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