
Lynden, Jan Carel Elias, Baron van. - Hoofd van den
Rijksgebouwendienst. - Geb. op 23 Oct. 1887 te Breda als
zoon van Antonie Jacob Herbert, Graaf van Lynden,
gepensionneerd kolonel van de Artillerie, en Jkvr. Hcn-

riëtte de Jonge.
- Geh. mot Ma-
ria Johanna de
Clercq, die het
leven schonk
aan Carel Diedc-
ric Aernout,
geb. 23 Aug.
1915; Diederic
Wolter, geb. 22

April 1917,
thans luit. ter
zee3ekl.; Frans
Wolfaert Bou-
dewijn, geb. 23
November] 918,
en Carla Maria
Francesca, geb.
21 Oet. 1922. -
v. I j . studeerde
aan het Kon.
Jnst. voor de
Marine in den
Helder en werd
in 1908 adel-
borst Ie klasse.
In 1910 is hij

bevorderd tot luit. ter zee 2e kl. - Hij verliet den marine-
dienst in 1914, om vervolgens verschillende functies te
bekleeden in het industrieele leven. Zoo was hij eenigen
tijd directeur van Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken.-
Thans is hij comm. van versch. groote Ned. Tnd. Cultuur-
ondernemingen, van de N..V. Holland-Amerikaansche
Plantage Mij., van de U.S. Rubber Plantations, van de.
Nederland Langkat Rubber Mij., de Rubber Mij. Si-Paré-
Paré en van de N.V. Emerge Revere Draad Mij. - v. L. is
voorz. v. d. Haagsche Burgerwacht en ondervoorz. v. d.
Kon. Ver. Onze Vloot. Hij is onderscheiden met een benoe-
ming tot ridder in de orde van den Ned. Leeuw, is rechts-
ridder van de Johanniterorde en drager van het Mobili-
satiekruis. - v. L. is zeer bereisd. Hij bezocht de meeste
landen van Europa, met uitz. van. Rusland; verder kent



hij China, Japan, Ned.-Indië en de Philippijnen, alsmede
Australië, en Noord- en Zuid-Amerika. - Zijn bijzondere
belangstelling gaat uit naar zeilen en scheepvaart; vooral
de Zeeuwsche stroomen hebben daarbij zijn aandacht.
Hij heeft geheel op zijn kosten twee oude huizen laten res-
taureeren naast het raadhuis van Veere, om deze geheel
tot de sfeer van de 16e eeuw terug te brengen. - Alexander-
straat 4, 's-Gravenhage.


