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Inleiding
In januari 2000 kreeg ik van de heer en mevrouw Van Lynden-De Bruïne het verzoek te
komen kijken naar een secretaire, die voor zover bekend, reeds lang in het bezit van de
familie Van Lynden was, met de bedoeling een offerte uit te brengen voor een eventuele
restauratie.
Reeds bij de eerste aanblik werd duidelijk dat het om een zeer zeldzaam en kostbaar meubel
ging, zeldzaam vanwege de hoge kwaliteit van het werk en de buitengewone complexiteit van
de constructie. Dit meubel is, hoewel het direct herkenbaar is als een secretaire uit de Empireperiode, van een volkomen afwijkend ontwerp en met geen ander te vergelijken.
Het duurde, mede vanwege de hoge kosten die aan de restauratie waren verbonden tot 2003
dat de opdracht werd verleend.
Tijdens de restauratie, die duurde van oktober 2003 tot april 2004 werd pas ten volle de
waarde van het meubel duidelijk en werd bovendien een dubbele signatuur en datering
ontdekt, iets wat bij Nederlandse meubels bijna nooit voorkomt.
Om die reden werd besloten hierover iets op papier te zetten. Tijdens het schrijven kwam veel
meer informatie over de maker aan het licht. Prof. dr. M. Wissenburg te Nijmegen zond mij
per e-mail een beperkte genealogie van P. J. Langendorff, welke later aanmerkelijk werd
uitgebreid en aangevuld door de heer H. Schoel te Arnhem.
Toen het concept van dit manuscript vrijwel was afgerond, kwam de heer J.W. Langendorff te
Groningen met nog meer informatie, waardoor de unieke genealogische betekenis van Peter
Joseph Langendorff voor het eerst voldoende duidelijk werd, en de tekst opnieuw moest
worden aangepast.
Inmiddels is een uitgebreide genealogie Langendorff op internet te zien, te samen met een
samenvatting van dit restauratieverslag (homepage Harry Schoel). Een verkorte genealogie
Langendorff is als bijlage 3 aan dit verslag toegevoegd.
De archiefstukken waarop deze informatie is gebaseerd heb ik, voor het merendeel vanwege
zakelijke drukte, zelf niet kunnen inzien. Daartoe ontbreekt mij ook in de komende jaren de
tijd, maar het is inmiddels duidelijk dat er voldoende grond is voor verder historisch
onderzoek.
Ik wil dit aan anderen overlaten. Dit opstel is dus bedoeld als restauratieverslag, als (beperkte)
publicatie over P. J. Langendorff en als gebruiksaanwijzing van het meubel voor de familie
Van Lynden.

Beschrijving van het meubel (afb. 1 zie voorpagina)

De secretaire heeft de volgende afmetingen: H. 152 cm., B. 93 cm., D. 55,5 cm.
De kast is grotendeels gemaakt van eikenhout en gefineerd met Cuba-mahonie, een vrij
harde, donkerkleurige soort mahonie met een zeer fijne nerf en fraaie tekening.
De zijkanten zijn van massief Cuba-mahonie van ongeveer 8 mm dik.
Aan de voorkant zien we van boven naar beneden twee(schijn)laden en een derde lade,
daaronder twee sluitende deuren met links en rechts zwart gepolitoerde halve kolommen met
verguld koperen beslag. Daaronder weer twee echte laden (afb.1 en 2).

Afb.2. De Langendorff-secretaire in gesloten stand in de werkplaats te Koudekerke, na de restauratie.

Het meubel staat op zware vierkante poten. In deze poten is aan de onderzijde een holte
uitgehakt waarin zich zwenkwielen van ijzer met palm- of pokhouten wieltjes bevinden. Dit is
origineel uit de tijd.
Bovenop is een blad aangebracht waarin zich een rechthoekige uitsparing bevindt, rondom
gefineerd met Cuba-mahonie. In deze uitsparing was een groenachtig zwartgeverfd en later
gepolitoerd linnen, een soort zeildoek geplakt. Dit zeildoek was totaal vergaan en bovendien
in de lengte gescheurd vanwege krimpnaden in het bovenblad. Dit is bij de restauratie
vervangen door volkomen identiek ogend, nieuw gemaakt, materiaal.
De stijl van het meubel is ontegenzeggelijk laat Empire. Deze stijl wordt gekenmerkt door een
overvloedig gebruik van donker gepolitoerd mahoniehout, een vrij strakke, vaak vierkant
aandoende vormgeving en een duidelijke oriëntatie op de klassieke oudheid. Maar deze
oriëntatie is een andere, dan hetgeen we bij de oudere classicistische stijlen aantreffen. Want
waar bijvoorbeeld in de Classicistische Barok en de Louis Seize-stijl de klassieke gedachte
bepalend is voor de totaalindruk van een gebouw of meubel, wordt dit in het begin van de 19e
eeuw meer en meer een naklank uit een ver verleden. Achteraf opgeplakte losse versieringen
met classicistische motieven. Dit laatste komt dan vooral tot uiting in het verguld bronzen
beslag, waarbij we in de vormgeving ook (voor het eerst) Egyptische motieven (denk aan
Napoleons tocht naar Egypte) aantreffen.
In het begin van de 19e eeuw bereikte de kunst van het gieten en ciseleren van meubelbeslag
haar hoogtepunt, het verguld bronzen meubelbeslag uit die tijd is het meest verfijnde wat ooit
is gemaakt. Dit levert dan weer een fraai contrast op met het donkerrode mahoniehout.
Dat geldt ook voor de Langendorff-secretaire, want hoewel het meubel vrij sober van
uitvoering is en de overvloedige classicistische motieven ontbreken (het meubel is duidelijk
op functionaliteit gericht), is ook hier het verguld koperen beslag uiterst fijn gedetailleerd en
buitengewoon fraai, en bovendien nog geheel origineel.
Wanneer we de deuren openen, zien we opnieuw een lade met hetzelfde beslag, met
daarboven een gesloten rolluik van horizontale mahonie halfronde latjes van ongeveer 12 mm
breed. Als we deze lade (het is beter om hier van ladebak te spreken) uittrekken schuift het
rolluik omhoog en wordt het binnenwerk (of ladeblok) en de inhoud van de ladebak zichtbaar.
Het onderste ladeblok bestaat uit 11 echte laatjes, 2 schijnladen en 4 open vakken. In het
midden bevindt zich een smalle lade met twee koperen trekknopjes, die oogt als waren het
twee laden. Als we deze lade opentrekken zien we hierin 5 palissanderhouten linialen van
verschillende, aflopende dikte, 2 mahonie linialen met een uitholling aan een kant, bedoeld

voor het trekken van rechte lijnen met de inktpen, en 2 driehoeken. Deze voorwerpen passen
alle in uitsparingen in de labodem (afb. 3). De lade is geheel van mahoniehout gemaakt.

Afb. 3.

De onderste ladebak is als volgt ingedeeld: links en rechts achter is een ronde uitsparing
waarin links (vermoedelijk) een waterbakje heeft gestaan (om de pen of veer af te spoelen) en
rechts een loden afsluitbare inktpot met tinnen bovenkant (is mogelijk verzilverd geweest, of
hoogglanzend gepolijst). Links midden is een mahonie uitneembaar pennenbakje met twee
vakken aanwezig, waaronder zich een eikenhouten bakje van dezelfde afmeting bevindt.
Links voor is een opklapbaar mahonie luikje waaronder een ruimte van ca. 10 x10 x 8 cm,
mogelijk werd hier de zandstrooier in bewaard.
In het midden van de ladebak is een met zwart geradeerd leer beplakt schrijf- of tekenblad
aanwezig. Dit is schuin opklapbaar, en kan dus ook als leesplankje gebruikt worden (afb. 21).
Onder het schrijfblad, wat in gesloten stand naar achteren geschoven kan worden, bevindt
zich het zogenaamde keldertje (een geheime ruimte welke in veel oude schrijfbureaus
voorkomt).
Rechts van het schrijfblad bevindt zich, voor de inktpot een uitneembaar mahonie bakje met
vijf kleine vakjes en nog meer naar voren opnieuw een mahonie pennenbak met twee
langwerpige vakken. Onder de pennenbak is eveneens een eikenhouten bakje aanwezig.
Wat het meubel zeer bijzonder maakt, is dat boven het binnenwerk en de ladebak een tweede
ladebak en binnenwerk aanwezig is, verborgen achter schijnladen (afb. 4).
Als we, na de deuren geopend te hebben, de derde lade van bovenaf gerekend opentrekken,
vouwen de bovenste twee ladefronten zich naar boven toe op en wordt een tweede, vrijwel
identiek binnenwerk en een identieke ladebak zichtbaar.
In het bovenste binnenwerk bevinden zich 7 laatjes en 2 schijnladen. Er is eveneens een
langwerpige lade met linialen en driehoeken, conform de onderste aanwezig. Boven deze
laatjes zijn eveneens 4 open vakken aanwezig.
Aan de binnenzijde van de deuren zijn boven en onder horizontale klampen bevestigd welke
dienen als versterking van de deuren en tevens als geleider van de ladebakken. De deuren
worden in de juiste stand gehouden door middel van gesmede ijzeren haken, welke in de
onderkant van de deuren zijn gemonteerd en in sleuven onder de onderste ladebak schuiven.
Verder zijn aan de binnenkant van de deuren nog horizontale latjes aanwezig waarachter men
opgevouwen documenten of tekeningen kan opbergen

Afb. 4. Bovenste ladebak en ladeblok

Het is zeer opmerkelijk dat bij deze secretaire de beide binnenwerken verplaatsbaar zijn. Bij
vrijwel alle Hollandse secretaires zijn de binnenwerken vast gemonteerd aan de zijkant van
het meubel, meestal met een –soms verborgen- ijzeren schroef.
Bij de Langendorff-secretaire is dit niet het geval, maar schuiven de binnenwerken
gedeeltelijk met de ladebak mee naar voren. Als men echter de ladebak in zijn uiterste stand
trekt, komt bij de ladebak rechts achter een ijzeren nok naar omhoog, die op zijn beurt het in
vakjes ingedeelde bakje voor de inktpot omhoog drukt.
Dit is zeer merkwaardig. We weten niet waarom dat betreffende bakje in vijf kleine vakjes is
ingedeeld. Hebben er schrijfbenodigdheden in gestaan die zo beter ‘voor het grijpen’ waren ?
Het eigenaardige is dat in het verleden enkele malen de ladebak zover naar voren was
gekomen dat de nok die het ladeblok mee naar voren trekt voor het ladeblok was gekomen en
de ladebak niet meer dicht kon.
Maar door op de eikenhouten bodem van de 5 kleine vakjes, welke zich voor de inktpot
bevinden te drukken, wordt een verborgen handel omhoog gebracht die het binnenwerk
enkele millimeters oplicht, waarna het mogelijk was de ladebak weer te sluiten.
Een duidelijke verklaring van dit mechaniek is er tot nu toe niet.
De in de laden aanwezige sloten zijn van messing met ijzeren binnenwerk en zwaar van
constructie. De sleutels zijn alle zogenaamde profielsleutels waarbij het onmogelijk is de
sleutels onderling te verwisselen. De baard van een profielsleutel heeft bijvoorbeeld de vorm
van het cijfer 5 of 3 welke precies past in een uitsparing in de sleutelplaat.
In de deuren is geen slot aanwezig, maar de deuren worden gesloten door het slot van de
bovenste ladebak nog een slag verder te draaien, waarna een tweede schieter naar onderen
komt en de beide deuren in een keer afsluit. Hetzelfde is in dit geval mogelijk bij het slot van
de 2e lade van onderaf gerekend, dan zijn de deuren ook aan de onderzijde vergrendeld.
De deuren worden, nadat de sloten zijn geopend, door een onder de bovenste ladebak
gemonteerde veer, naar buiten toe open gedrukt.
Oorspronkelijk waren er bij de secretaire 4 sleutels aanwezig. Een sleutel, die van de onderste
ladebak ontbrak, en dat is maar goed ook want als men de ladebak open zou trekken als hij op
slot was, dan zou men gemakkelijk het rolluik kapot kunnen trekken. Een van de weinige
zwakke punten in de constructie van dit meubel.
Wanneer men de onderste lade opent ziet men rechts boven aan de zijkant van de lade drie
kleine koperen knopjes. Deze zijn vrijwel zeker bedoeld om de sleutels aan op te hangen,
waarbij dan de laatste overgebleven sleutel in de zak van de eigenaar bewaard werd.
( deze verklaring komt van Harry Schoel, met dank daarvoor)

Over het mechaniek valt nog het volgende te melden: Wanneer men de onderste ladebak
uittrekt schuift het rolluik omhoog, wanneer men de bovenste ladebak uittrekt vouwen de
schijnladen zich op. Dit is technisch mogelijk doordat op de zijkanten van de kast een op een
ijzeren grondplaat gemonteerde ijzeren strip is bevestigd, welke in het midden ronddraait rond
een centraal punt (het gaat in totaal om 4 van dergelijke strips, 2 aan iedere kant, zie ook afb.
18). Aan de bovenkant van elke strip is een ijzeren pen vastgeklonken welke vastzit aan de
schijnladen (bovenste binnenwerk) of aan het rolluik (onderste binnenwerk). Aan de
onderzijde van elke strip is een lager van messing of brons gemonteerd wat loopt in een groef
in de zijkant van de ladebakken. Maar deze groef is niet helemaal recht, maar krijgt naar
achteren toe een meanderende vorm.
Wanneer we de ladebak openen zal het bronzen lager de meander bereiken en deze willen
volgen, waardoor de hefboomfunctie in werking wordt gezet.
Door de afstanden tot het draaipunt van de hefboom precies te berekenen heeft Langendorff
het mechaniek zo kunnen maken dat het werkte, een korte slag en veel kracht aan de ene kant
van het draaipunt betekent een lange slag aan de andere kant.
Aan de hefboom is bovendien links en rechts achter een verborgen loden contragewicht
gemonteerd waarvan het touw over een pokhouten wieltje loopt (afb. 5).

Afb. 5.

Het principe van een meanderende groef, waardoor een pen of lager loopt en alzo een
mechaniek aanstuurt, is door Langendorff nogmaals toegepast bij het verplaatsen der
ladeblokken, wat gebeurt als men de ladebakken opent (afb. 5 en 7).
Aan de achterste uiteinden van de beide ladebakken zijn twee haken gemonteerd waarin aan
de zijkant een ijzeren pen is geklonken die door een groef van ca. 8 mm breed loopt die op
zijn beurt is uitgeschaafd in een op de zijkanten gemonteerde eiken lat. Ook hier is de groef
niet geheel recht, maar heeft eveneens een zij het -flauw- meanderende vorm. Dit is goed te
zien op afbeelding 7. Als men nu de ladebak opent zal deze eerst zo’n 14 centimeter opengaan
zonder dat het ladeblok mee naar voren komt. Op dat moment heeft de pen de omhooggaande
meander bereikt waardoor de haak omhoog zal gaan en een ijzeren nok het ladeblok aan de
onderzijde vastgrijpt en mee naar voren neemt over een afstand van ongeveer 20-25 cm. Na
deze afstand afgelegd te hebben gaat de meander weer omlaag zodat het ladeblok nu op zijn
plaats blijft staan en de ladebak verder geopend kan worden.
Maar….. als de ladebak in zijn uiterste stand komt, maakt de meander nogmaals een sprong
omhoog waardoor de nok weer omhoog komt en dan juist dient om het ladeblok weer naar
achteren te duwen als men de ladebak wil sluiten. Dit betekent dan ook dat dit mechaniek niet
een technische bijkomstigheid is die te maken zou kunnen hebben met een veel te
ingewikkeld ontwerp, maar bewust door Langendorff moet zijn uitgedacht en daarom van
tevoren heel veel denkwerk moet hebben gekost. Immers, door de groef gewoon rechtdoor te
laten lopen was dit mechaniek onmogelijk geweest.

Afb. 6. Het verborgen mechaniek, wat de vakjes voor de inktpot omhoog drukt, wanneer de ladebak helemaal
wordt open getrokken. In het vak rechtsboven wordt de inktpot geplaatst. Dit mechaniek zit verborgen onder de
kleine bakjes voor de inktpot. Zie ook afb. 9.

Afb. 7. De meanderende groef (direct boven de bronzen lagers). Links en rechts is de sprong omhoog te zien.

Afb. 8. Onderste ladebak in de uiterste stand. Wanneer de haken aan de deuren worden losgeschroefd, is het
mogelijk de ladebakken schuin omlaag te laten hangen. De ladebakken kunnen nooit langs de voorkant uit het
meubel getrokken worden, zoals bij een gewone lade.

Demontage van het achterschot en bovenblad
Het achterschot is een geheel en afneembaar door het los te schroeven.
Het bovenblad is eveneens afneembaar. Aan de onderkant daarvan zijn links en rechts twee
eikenhouten klampen erop gelijmd waarin zich lange gesmede spijkers met ronde kop
bevinden. Deze steken ongeveer 1,5 cm uit het hout en kunnen eenvoudig met een tang eruit
worden getrokken, waarna het mogelijk is het bovenblad af te nemen.
(LET OP: BIJ HET TERUGSLAAN DER SPIJKERS DEZE SLECHTS ZACHTJES
AANTIKKEN EN NIET TE VER DOORSLAAN TER VOORKOMING VAN SCHADE)
Oorspronkelijke afwerking

Het meubel is van oorsprong uiterst fijn en glad afgeschuurd en daarna met schellakpolitoer
gepolitoerd. De laag is vrij dun en schraal opgebracht en vermoedelijk daarna geboend. De
laag was iets verschoten, maar niet ernstig. Bij de restauratie is de oorspronkelijke laag zoveel
mogelijk gehandhaafd.

Afb. 9. Onderste ladebak en ladeblok

Signatuur en datering
Tijdens de restauratie bleek dat er boven op de beide ladeblokken briefjes waren geplakt met
ongeveer dezelfde tekst (afb. 10 t/m 13).
Op het onderste ladeblok is het volgende te lezen: (met inkt geschreven)
Deese Sekreteer
is üÿtgevonden en gemaakt
door P. J. Langendorff
in den jaare 1820
Beginnende en in den jaare 1824
voltooit

te arnhem

Afb. 10. Signatuur en datering in het handschrift van Peter Joseph Langendorff.

Afb. 11. Onderste ladeblok.

Het handschrift is vrij slordig. De informatie is ook nogal uitgebreid, zo is er zelfs 4 jaar aan
het meubel gewerkt! Niet verwonderlijk overigens als we de complexiteit ervan bezien en
bedenken dat dit allemaal met de hand is gemaakt. (De cirkelzaag dateert uit het begin van de
19e eeuw, mogelijk zelfs eerder. Er werden in het meubel echter nergens sporen van
machinale bewerking aangetroffen).
Op het bovenste ladeblok is een briefje geplakt met de volgende, eveneens met inkt
geschreven tekst:

Deeze Sekrateer is uitgevonden
en gemaakt door Peter Joseph
Langendorff
in het jaar 1824

te arnhem

Afb. 12. Signatuur en datering in (vermoedelijk) het handschrift van Langendorff’s zoon Petrus Jacobus. (let op
de toevoeging “te arnhem”)

Afb. 13. Bovenste ladeblok.

Dit handschrift is duidelijk schoonschrift, maar het “te arnhem” is hetzelfde schrift als de tekst
op het onderste binnenwerk en is zonder twijfel later, door een ander, in dit geval vrijwel
zeker vader Peter Joseph, toegevoegd.

Op dit briefje is helemaal bovenaan nog iets geschreven, maar dan met potlood, en het staat
op zijn kop. Als we het omkeren zien we een horizontale streep, daarboven acht puntjes
regelmatig op een rij, en daarboven staat: boven. Het woord is doorgestreept. Het briefje
geeft dus duidelijk aan dat deze signatuur op het bovenste ladeblok hoort.
De inhoud van deze dubbele signatuur is van groot belang. Het “uitgevonden en gemaakt”
wijst er ondubbelzinnig op dat Langendorff zowel ontwerper (inclusief de technische
hoogstandjes) als maker van het meubel is.
Een dergelijke signatuur, die bovendien nog wat uitgebreide informatie geeft, is bij
Nederlands werk uiterst zeldzaam. In mijn 34-jarige loopbaan als restaurator heb ik dit nooit
eerder aangetroffen.
Pas in de tijd van de industriële revolutie vinden we wat meer aanknopingspunten over de
herkomst van een meubel, het betreft dan meestal merknamen, bijvoorbeeld Pander, Horrix,
Thonet Wien. Soms vind men een brandmerk KP (Koninklijk Paleis).
Frans werk is wat vaker gesigneerd, meestal door middel van een brandmerk. Dit zijn dan de
luxe meubels uit de grotere ateliers, vervaardigd in opdracht van het hof of de adel.
Eenmaal trof ik op een uitgezaagde achterpoot van een kabinet het opschrift “dit is zansteen
pot” aan, het profiel was duidelijk bedoeld geweest als mal voor een 18e eeuwse tuinvaas.
Maar informatie over de maker van een meubel, of dateringen komen bij Nederlands werk
haast nooit voor.

Wie was Peter Joseph Langendorff ?
Peter Joseph of Peter Josephus Langendorff, ( informatie afkomstig van prof. dr.
M.L.Wissenburg te Nijmegen en de heer H. Schoel en te Arnhem) is blijkens overlijdensakte
geboren in Vernum/Nieukerk bij Geldern (Pruisen ) in 1782 (mogelijk laat 1781) en overleden
te Arnhem op 6-9-1850, oud 68 jaar. Hij was toen (zoals in vrijwel alle akten die bekend zijn)
schrijnwerker.
Peter moet na 1800 (hij zal dan 18 zijn) maar voor 1808 (een dochter is geboren in 1808)
gehuwd zijn met Johanna Migchels. Volgens Wissenburg 'circa 1806'. Volgens Schoel op 104-1807. In 1850 (bij het overlijden van haar man) wordt haar naam gespeld als Meggels; op
19-1-1858 overlijdt ze, 80 jaar oud, en heet dan Joanna Michels (zonder h, zonder g).
Ondanks alle mythes over de precisie van de burgerlijke stand is het verre van ongebruikelijk
zoveel spellingsvarianten aan te treffen. Migchels is in dit geval de meest voorkomende
spelling. Johanna Migchels werd geboren rond 1778 in Arnhem als dochter van Peter
Michels en Hermina Jansen.
Het echtpaar had ten minste vijf kinderen:
1. Hermina, geboren 1808, overleden Arnhem 14-4-1814, oud 6 jaar
2. Petrus Jacobus, geboren 1808/9 (mogelijk tweeling), is op 1-2-1839 getuige van het
overlijden van Johanna, dochter van Gerardus Leijgraaf en Hermina Aleida Langendorff. Hij
is dan schrijnwerker in de Koningstraat in Arnhem, oud 30 jaar.
3. Maria Adeleida, geboren 9-7-1811, overleden Arnhem 14-4-1814, oud 2 jaar.
4. Johannis Wilhelmus , geboren 12-11-1813.
5. Hermina Aleida (26-12-1817 - 14-9-1846), huwt Arnhem 29-6-1831 Gerardus Leijgraaf,
bakker - voor nadere gegevens zie website Marcel Wissenburg of website Henk Leijgrave.

Over Peter Joseph Langendorff was tot nu toe zeer weinig bekend.

Zijn naam kwam tot voor kort slechts voor op enkele genealogische websites, met daarbij
slechts summiere gegevens over geboortedatum, afkomst en nageslacht. Over zijn vader
Joannes Jacobus Langendorff (zie bijlage 3) was nog veel minder bekend. Evenmin is
duidelijk hoe Peter Joseph in Nederland terecht kwam. Mogelijk heeft zijn komst naar
Nederland iets te maken met de Pruissische inval in 1795, die voortvloeide uit de aanhouding
van prinses Wilhelmina van Pruissen (de echtgenote van Stadhouder Willem V) door
patriotten bij Goejanverwellesluis.
Echter, op het moment van de Pruissische inval was Peter Joseph nog maar vier jaar. Of de
Franse overheersing vanaf 1794 in de gebieden aan de Nederrijn van invloed is geweest op
het vertrek van Peter Joseph Langendorff naar Arnhem is evenmin bekend. Het zou een reden
kunnen zijn geweest
Een andere mogelijkheid werd door de heer J.W. Langendorff te Groningen geopperd,
namelijk dat Peter Joseph Langendorff een gevluchte deserteur uit het leger van Napoleon
was.
Mogelijk dat zijn afkomst hem in het sterk oranjegezinde Gelderland, ook in de relatie met de
van Lynden’s die zeer nauwe connecties met de Oranje’s hadden, een streepje voor gaf.
Pruissen had tenslotte bewezen aan de goede kant te staan!
Een uitgebreid onderzoek naar het voorgeslacht of de omgeving van Peter Joseph kan
mogelijk licht in deze zaak brengen.
De heer J.W. Langendorff te Groningen bleek echter over kopieën van Duitse archiefstukken
te beschikken, en was zo vriendelijk deze aan ons ter inzage toe te zenden. Daardoor weten
we nu wel iets meer over de achtergronden van Peter Joseph Langendorff.
Peters vader was hoedenmaker, zijn moeder breister. Peter was het tweede kind van vijf
kinderen uit het tweede huwelijk van zijn vader. Dat vader Langendorff geen man van aanzien
was, lijkt aannemelijk vanwege de volgende geschiedenis: Peter Joseph had een zuster Maria
Magdalena, die toen zij wilde huwen, dit niet kon omdat er geen overlijdensacte van haar
vader (Joannes Jacobus) was. De burgemeester had vergeten deze in te (laten) schrijven! Er
moest bijgevolg een stervensbewijs worden opgemaakt in het bijzijn van enkele getuigen die
konden bevestigen dat vader Joannes Jacobus inderdaad was overleden.
De jonge Peter moet een hoogbegaafd kind zijn geweest met een duidelijk wiskundige aanleg.
Over zijn opleiding, waar hij het schrijnwerkersvak leerde en wie zijn leermeester was, weten
we helaas niets. Ook is, zoals reeds gezegd de reden van zijn komst naar Nederland
onduidelijk, al kan deze heel goed samenhangen met de veroveringsdrift van de Kleine
Corsicaan.
In het Registre Civique de la Commune d’Arnhem uit 1813 (Gelders Archief, Arnhem,
inventarisnr. 1239, fol. 15, aantekening van inwoners, sectie Koningsstraat) wordt zijn naam
gemeld met daarbij het beroep: charpentier (timmerman). Nu moeten we bedenken dat het in
die tijd economisch buitengewoon slecht ging, en er voor luxe meubelen nauwelijks geld
beschikbaar was. Veel schrijnwerkers zullen daarom geprobeerd hebben met timmerwerk nog
wat te verdienen. In latere archiefstukken, die dateren uit een tijd dat het economisch beter
ging, is sprake van schrijnwerker of kastenmaker.
Maar er is nog een heel ander aspect aan de secretaire die ons iets verteld over Peter Joseph.
Het is bekend dat veel luxe meubels uit de 18e eeuw en ook later vaak een zeer rijkversierde
buitenkant met overvloedig inlegwerk en beslag vertonen, maar dat dit meestal ten koste gaat
van de constructie, en dat er voor het binnenwerk vaak het goedkoopste hout is gebruikt. Dit
kan ingegeven zijn door louter economische motieven, het accentueren van het een leidt tot
bezuiniging op het ander. We vinden dit vooral bij Franse meubelen en in mindere mate bij
Duitse. Dergelijke meubelen vertegenwoordigen als het ware een façadecultuur.

Nederlands werk vormt hier meestal een uitzondering op. Bij het Nederlandse werk is bijna
altijd voor het binnenwerk eikenhout gebruikt, wat ook vaak netjes is afgewerkt, en is er
bijgevolg sprake van een veel beter evenwicht.
Dit geldt ook voor de door Peter Joseph gemaakte secretaire. Consequent is gebruik gemaakt
van het beste materiaal en zowel in- als uitwendig is sprake van een zeer hoge kwaliteit.
Met andere woorden, we zien hier een man, die ofschoon van Duitse afkomst, in de
uitdrukking van zijn vakmanschap zich geheel de Nederlandse werkwijze eigen heeft
gemaakt.
Toen Peter Joseph aan de secretaire begon was hij 38 jaar. Een leeftijd dat een gerijpt
vakmanschap is bereikt. Waarschijnlijk stond hij toen op het hoogtepunt van zijn kunnen.
Waarschijnlijk, want de secretaire is tot nu toe het enige stuk wat van hem bekend is.
We beschikken helaas niet over vergelijkingsmateriaal.
Uit de genealogie blijkt dat Peter Joseph Langendorff twee zonen had, Petrus Jacobus (zelfde
voorletters!) en de jongere Johannis Wilhelmus die eveneens schrijnwerker zijn geworden,
(zie bijlage 3) en waarvan de oudste vermoedelijk leerjongen bij zijn vader was in de tijd dat
de secretaire is gemaakt. Hun beider handtekeningen zijn bewaard gebleven (zie bijlage 3) en
daar zien we dat Petrus Jacobus een mooi vloeiend handschrift had, maar dat de vader een wat
slordiger handschrift had met meer losse letters.
In hun persoonlijk leven moeten de Rooms-katholieke Peter en zijn vrouw Johanna heel hard
getroffen zijn in 1814, want op 14 april van dat jaar overlijden hun beide dochtertjes Hermina
(1808) en Maria Adeleida (1812). De oorzaak van dit drama laat zich raden, een besmettelijke
ziekte die Arnhem treft in dat jaar, waarover volgens de heer Schoel, helaas weinig bekend is.
Later wordt er nog een dochter geboren, Hermina Adeleida, die de namen krijgt van haar
overleden zusjes. Zij huwt later met de bakker Gerardus Leijgraaf, die werkzaam is in de
Koningsstraat (1834) waar ook de werkplaats van haar vader en/of broer Petrus Jacobus is
gevestigd. Hermina Adeleida Langendorff overlijdt in 1846, zij is dan 28 jaar oud.

Afb. 14. Boekje uit het bezit van Hermina Adeleida Langendorff. Thans in het bezit van de heer J.W.
Langendorff te Groningen.

In de “STAAT DER FABRYKEN, TRAFYKEN EN BEDRYVEN, WELKE OP DE EERSTE
JANUARIJ 1848 AANWEZIG WAREN IN DE STAD ARNHEM”, (Gelders Archief, Oud Archief
Arnhem, inv. nr. 3369) wordt P.J. Langendorff genoemd onder de rubriek Schrijnwerkerijen.
Het aantal werklieden in zijn bedrijf bedraagt slechts 1 volwassene.
Het bedrag van hetgeen gefabriceerd wordt, in maten uitgedrukt bedraagt 9 kubieke ellen.
Mogelijk is dit de hoeveelheid hout die per jaar verwerkt wordt.
Helaas is onduidelijk of deze vermelding vader Peter Joseph of de zoon Petrus Jacobus
betreft. Werkten ze nog -incidenteel- samen, of was Peter Joseph toen al ziek? We weten het nog- niet.
Overigens moet de familie Langendorff een tamelijk ontwikkelde familie zijn geweest. Het
ontwerpen van een dergelijke secretaire, met zoveel technische en mechanische moeilijkheden
(en dan moet alles ook nog werken) vraagt een groot ruimtelijk en technisch inzicht, en niet te
vergeten langdurige praktijkervaring. We kunnen Langendorff dan ook zonder voorbehoud tot
de beter ontwikkelde mensen van zijn tijd en omgeving rekenen.

Langendorff’s nazaten

Behalve dat Peter Joseph Langendorff een der beste Nederlandse meubelmakers uit de 19e
eeuw is geweest, blijkt hij ook nog een unieke genealogische betekenis te hebben.
Peter Joseph Langendorff is de stamvader van alle Nederlanders met de naam Langendorff.
Het is te danken aan het onderzoek van de heer H. Schoel te Arnhem, en de gegevens die de
heer J.W. Langendorff te Groningen daarbij kon aanvullen, dat er nu ook een uitgebreide
Langendorff-genealogie kon worden opgesteld en gepubliceerd (zie homepage Harry Schoel).
Langendorff’s oudste zoon Petrus Jacobus huwde in 1834 met Johanna Catharina Traag. Uit
dit huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren. Het leven van Langendorff’s
schoondochter Johanna Catharina zal niet zonder moeite zijn geweest, want zij overleed in
1848 in een krankzinnigengesticht te Veenhuizen. Voor zover bekend is Petrus Jacobus
daarna, tot zijn overlijden in 1857, weduwnaar gebleven.
Langendorff’s dochter Hermina Adeleida en zijn schoonzoon Gerardus Leijgraaf kregen vijf
kinderen. Drie daarvan zijn jong overleden, van twee andere is alleen de geboortedatum
bekend. Van Langendorff’s kleinzoon Leonardus Josephus Leijgraaf is bekend dat hij
beeldhouwer is geworden. Dit kan tweeërlei betekenis hebben: beeldend kunstenaar of maker
van houten ornamenten voor bijvoorbeeld meubelen. Helaas is er over hem verder niets
bekend.
Het is tot op heden niet duidelijk of de vrouwelijke lijn vanuit Langendorff is uitgestorven, of
nog voortleeft (zie bijlage 4).
Tenslotte de jongste zoon Johannis Wilhelmus: hij huwde in 1847 met Johanna Theodora
Nulden. Uit dit huwelijk werden drie zoons geboren: de oudste Cornelis, dan Johannes
Wilhelmus Hermanus en de jongste Peter Joseph welke slechts vier jaar oud is geworden.
Van zowel Cornelis als Johannes Wilhelmus Hermanus zijn tegenwoordig nog levende
nazaten bekend, de meeste echter van Cornelis.
Cornelis Langendorff kwam uiteindelijk in Het Gooi terecht vanwaar zijn nazaten zich verder
over Nederland hebben verspreid. Toch zijn de meeste Nederlandse Langendorffen nog altijd
in Het Gooi woonachtig.
Opmerkelijk is dat veel van Peter Joseph’s nazaten in de houtbewerking zijn terecht gekomen.
En om met een wel heel aansprekend voorbeeld te besluiten; Cornelis kleinzoon Wilhelmus
Antonius Langendorff geboren in 1906, richtte in 1930 in Laren (Noord Holland) de
Timmerfabriek Langendorff op. Dit bedrijf bestaat tot op de huidige dag.

timmerfabriek Langendorff te Laren ( N. H )

Langendorff’s handschrift
Een nog niet beantwoorde vraag is: waarom zijn er twee briefjes met een signatuur op de
ladeblokken geplakt en door wie zijn ze dan geschreven? Want het verschil tussen beide
briefjes is frappant, allereerst is er een duidelijk verschil in handschrift, maar ook de stijl is
verschillend. Zo meldt de schrijver van het briefje op het bovenste ladeblok: “ in het jaar
1824.”
De schrijver van het briefje op het onderste ladeblok hanteert een veel ouderwetser
taalgebruik en meldt: “ in den jaare 1820 beginnende en in den jaare 1824 voltooit te
arnhem”. Bovendien zet de schrijver zowel op de letter u als op de y puntjes.
De heer H. Schoel te Arnhem wees mij erop dat wat een ouderwets taalgebruik lijkt, ook heel
goed een verbasterd Nederlands-Duits kan zijn. Langendorff kwam tenslotte uit Duitsland!
Hij was bovendien zo vriendelijk in het Gelders Archief te Arnhem onderzoek te doen naar
handtekeningen van Langendorff en diens familieleden. Dit resulteerde tot nu toe in totaal
twee handtekeningen van Peter Joseph en twee van zijn zoon Petrus Jacobus.
Vooral het blok met handtekeningen onder de huwelijksacte van Petrus Jacobus Langendorff
en zijn bruid Johanna Catharina Traag uit 16-9-1834 (afb. 15 en bijlage 3) is zeer interessant.
We zien links van boven naar onder Petrus Jacobus Langendorff (bruidegom), daaronder
Johanna Catharina Traag (bruid), en daaronder de beide ouders Langendorff.
De overeenkomst met het handschrift op het onderste ladeblok is, ook na vergelijking met de
overige gevonden handtekeningen, zeer overtuigend. We kunnen dan ook zonder voorbehoud
aannemen dat Langendorff zelf deze uitgebreide signatuur geschreven heeft en in het meubel
heeft geplakt.

Afb. 15. Handtekeningen onder de huwelijksacte van Petrus Jacobus Langendorff en Johanna Catharina Traag.
(Gelders archief, Arnhem)

Resteert dan nog de vraag wie de schrijver is van het briefje op het bovenste ladeblok.
Persoonlijk neig ik er toch het meest naar te veronderstellen dat dit is geschreven door zijn
oudste zoon Petrus Jacobus. Ik acht het zelfs waarschijnlijk dat hij als leerjongen heeft
meegewerkt aan de secretaire. Ook het maken van een topmeubel kent een groot aantal
relatief saaie en eenvoudige handelingen. Deze werden meestal aan leerlingen uitbesteed.
En wat betreft het fraaie handschrift: nog in de jaren ’60 van de vorige eeuw leerden kinderen
op scholen van de zwaardere Gereformeerde gezindten schoonschrijven, dik en dun met
sierlijke krulletters die rechtstreeks terug te voeren waren tot het 18e eeuwse schrift.
Het is dan ook redelijk te veronderstellen dat Petrus Jacobus als zoon van een ontwikkeld man
een behoorlijke schoolopleiding had genoten.

Het unieke karakter van Langendorff’s ontwerp.
Wanneer Peter Joseph eigenhandig vermeldt in zijn signatuur: ” Deese secreteer is
üÿtgevonden en gemaakt “ enz. dan rijst de vraag hoe we dit moeten verstaan en in welk
opzicht zijn ontwerp zoveel verschilde met dat van andere secretaires uit die tijd.
Als meubel is de secretaire of schrijfbureau zeer oud. Reeds in de renaissance bestaan er
meubels met een openslaande klep waarop geschreven kan worden, met daarachter een aantal
laatjes voor het opbergen brieven e.d..
In de 18e eeuw ontstaat het Hollandse schrijfbureau, dit is vaak een meubel met drie of vier
laden in de onderkast met bovenaan een schuin naar achter hellende klep, welke in horizontale
stand geopend kan worden en als schrijfblad dienst doet. In deze klep is vaak aan de
binnenkant een rechthoekig vak uitgespaard wat met leer of laken, bedoeld als onderlegger bij
het schrijven, is beplakt. Ook dit meubel is overvloedig van kleine laatjes voorzien.
Van het Hollandse schrijfbureau bestaat een duurdere variant, het zogenaamde schrijfkabinet,
hier is op het bureau nog een bovenkast met openslaande deuren, waar achter laden en
vakken, geplaatst. Dergelijke schrijfkabinetten zijn ook in Engeland, in een wat strakkere
uitvoering, veel gemaakt.
Nu is een kenmerk van deze Hollandse schrijfbureaus en schrijfkabinetten dat in het midden
van het binnenwerk of ladeblok een horizontaal liggend paneel aanwezig is wat met de hand
naar achteren geschoven kan worden. Dit paneel valt in eerste instantie niet op, maar als men
het opent ziet met een verdiepte geheime ruimte, het zogenaamde keldertje.

In zo’n keldertje kunnen soms, nauwelijks zichtbaar ergens in een hoek nog geheime laatjes
aanwezig zijn.
Dit type meubel raakt aan het begin van de 19e eeuw uit de mode. In plaats daarvan ontstaan
er twee, later in de 19e eeuw drie typen meubels, die gedurende meer dan honderd twintig jaar
de toon zetten. Allereerst de chiffonnier, de hoge ladekast met zes laden boven elkaar. Dan de
secretaire, eveneens een hoge rechte kast bedoeld als schrijfbureau, met een naar voren
openslaande klep met daarachter een ladeblok en in de onderkast meestal twee deurtjes, soms
ook laden. En dan als laatste in de 2e helft der 19e eeuw de tweedeurskast, met daarbij een of
twee laden onder of bovenin.
Nu zijn er in de Empireperiode tal van deze rechte secretaires gemaakt. Vaak ook zeer fraai
uitgevoerd met links en rechts staande kolommen, soms met vergulde sfinxkopjes bekroond.
Deze secretaires hebben altijd een naar voren openslaande klep om op te schrijven, een vast,
niet verplaatsbaar binnenwerk, en nooit een keldertje. Voor een keldertje ontbreekt in
constructief opzicht de ruimte. Dit type kast is zeer lang gemaakt, later in de 19e eeuw in een
nog strakkere, versoberde Biedermeier uitvoering en nog later, tot ca. 1920 in de tegen het
operette-rococo aanleunende stijl van het laatste Biedermeier.
Soms treft men een chiffonnier aan waarbij de middelste lade naar voren kan openklappen,
waarbij dan een klein binnenwerkje met laatjes zichtbaar wordt. Men heeft dan een heel klein
schrijfbureautje, meer curieus dan ideaal en de benen kan men niet kwijt.
Wat doet nu Peter Joseph Langendorff de man die het zoveel beter doet dan zijn tijdgenoten?
Hij bedenkt een secretaire die alle voordelen heeft van de 18e eeuwse secretaire en toch als
een voor die tijd modern meubel kan worden herkend.
Door een lade aan de bovenkant grotendeels dicht te maken ontstaat er ruimte voor tal van
bakjes, vakjes, een schrijf- of tekenblad annex leesplankje, een vaste inktpot die niet om kan
vallen, een waterbak en een zeer grote kelder. Bovendien kan men de benen kwijt. En omdat,
als je zo’n ladebak opent er een lelijke opening zichtbaar wordt tussen de ladebak en het
achterblijvende ladeblok bedenkt hij ook nog een mechaniek waardoor het ladeblok mee naar
voren komt.
Blijkbaar vond Langendorff zijn ontwerp -terecht- heel bijzonder want als klap op de vuurpijl
herhaalt hij hetzelfde idee nog een keer boven in de secretaire, ook daar creëert hij eenzelfde
ladebak en ladeblok, verborgen achter schijnladen.
Daarmee moet hij een voor die tijd ideaal schrijfbureau met maximale mogelijkheden hebben
bedacht, zeker als dit bedoeld was voor intensief gebruik, wat natuurlijk bij een man als Jan
Carel Elias van Lynden (zie volgende gedeelte, geschiedenis van het meubel) voor de hand
lag.
Langendorffs ontwerp heeft voor zover bekend geen navolging gevonden. Daarvoor was zijn
ontwerp te exclusief. Te moeilijk om te maken voor de meer gewone meubelmaker, en te
arbeidsintensief, dus te duur en slechts voorbehouden aan vermogende mensen.
Om een dergelijk meubel te maken moet er wel een zeer nauwkeurige tekening zijn geweest.
Ook het vele smeedwerk wat binnen in het meubel aanwezig is, moet tot op de millimeter
nauwkeurig zijn ontworpen.
De Langendorff-secretaire is dan ook een unicum, wat, mede omdat dit meubel ook nog eens
is gesigneerd, het tot een buitengewoon kostbaar stuk maakt.

Geschiedenis van het meubel
Bezien we de secretaire dan krijgen we in eerste instantie de indruk dat we met een meubel
voor een architect of ontwerper te doen hebben. Immers de overvloedige laatjes, vakjes, de
beide inktpotten en schrijf- of tekenborden en niet te vergeten de uitgebreide series linialen en

driehoeken bevestigen die gedachte. Die indruk wordt nog versterkt doordat bij de secretaire
een groot aantal losse voorwerpen, alle teken- en rekenbenodigdheden, aanwezig zijn (zie
bijlage 1).
De gedachte dat de secretaire voor een architect is gemaakt, en later door de familie van
Lynden is aangekocht dringt zich op. Maar we worden hier op het verkeerde been gezet.
Want de bijgevoegde voorwerpen zijn voor het grootste deel of ouder (de door E. Culpeper
vervaardigde instrumenten) of jonger dan het meubel. Sommige stukken dateren uit het einde
van de 19e eeuw, van andere is de ouderdom moeilijk te schatten.
Blijkbaar zijn de voorwerpen, althans ten dele, in de loop van de tijd verzameld en in de
secretaire bewaard. Dit ligt ook voor de hand, want de inrichting van het meubel is dermate
ingewikkeld (tijdens de restauratie bleek veel door elkaar te zijn geraakt) dat bij jarenlang
gebruik van het meubel als vanzelf de gedachte naar voren kwam: laten we het maar niet
wegdoen, misschien hoort het er wel bij.
Er is echter een belangrijk aanknopingspunt voor de geschiedenis van het meubel.
In het bezit van de huidige eigenaar is een briefje ( afb.16) met de volgende tekst:
Deze Secretaire met 4
Sleutels aan Willem van
zijn overgrootvader.Als het rugblad afgenomen
wordt vindt men het brevet van
oorsprong.ter Hooge Mrt 1905
(moeilijk leesbaar paraaf, verm. W.v L)

Afb. 16.

Heel wat informatie! Allereerst brengt het ons bij de oorspronkelijke eigenaar. Met ‘Willem”
wordt bedoeld Rudolph Willem Graaf van Lynden (1886-1965), de vader van de huidige
eigenaar. Als we van hem terugrekenen naar “zijn overgrootvader” (zie bijlage 6) dan komen
we uit bij Jan Carel Elias Graaf van Lynden, de man die o.a. van 16 mei 1814 tot aan zijn
dood op 31 juli 1825 Gouverneur van Gelderland was.
Het lijkt dan toch het meest aannemelijk dat het meubel, wat een aanzienlijk bedrag moet
hebben gekost, in zijn opdracht is gemaakt.
Ten tweede blijkt dat binnen de familie van Lynden bekend was dat er in het meubel een
signatuur aanwezig was, maar voor zover bekend kende niemand precies de inhoud van dit

“brevet van oorsprong”. Immers, als men het achterschot losschroeft, vindt men nog niet
direct de beide signaturen, die zitten niet achterop maar bovenop de ladeblokken geplakt, ik
moest er zelf ook naar zoeken.
Ten derde blijkt een duidelijke link met Zeeland. Ter Hooge is de tussen Middelburg en
Koudekerke gelegen buitenplaats (afb. 17) welke sinds 1871 in het bezit van de familie van
Lynden is.
Volgens mededeling van mevr. A.M. van Lynden-de Bruïne beschouwde de derde eigenaar
Willem Arnold Graaf van Lynden, die zelf kinderloos was, zijn neef, de jonge Rudolph
Willem van Lynden (later haar schoonvader) welhaast als een aangenomen zoon, en liet aan
hem bij zijn overlijden in 1913 Ter Hooge ” met alles wat er op en er in was”, na. De
secretaire moet daar gestaan hebben op het moment dat het briefje, duidelijk ter voorbereiding
op de erfenis, is geschreven.
Maar het maakt nog iets anders duidelijk. De secretaire moet in het hart en leven van Willem
Arnold van Lynden een bijzondere plaats hebben gehad, want als zijn neef toch heel Ter
Hooge met alles wat erin was (en dat moet heel wat geweest zijn) zou erven, dan was het niet
nodig om een speciaal briefje over die secretaire te schrijven! Het is net of de schrijver wil
benadrukken: Let op, dit is een heel bijzonder familiestuk. Bovendien bewijst het briefje dat
de achtereenvolgende van Lyndens aan de volgende generaties bewust hebben doorgegeven
dat de secretaire van Jan Carel Elias, (de eerste) Graaf van Lynden, afkomstig is.
Het ligt het voor de hand dat de secretaire rond 1860 vanuit Gelderland naar Zeeland is
gekomen, want de 2e eigenaar Rudolph Willem Graaf van Lynden (1808-1876) wordt op 16
maart van dat jaar Commissaris des Konings van Zeeland, welk ambt hij bekleedt tot aan zijn
dood in 1876.
In dit verband is het onvermijdelijk even stil te staan bij de Duitse bezetting 1940-’45 en de
inundatie van Walcheren in 1944. Door op ter Hooge gelegerde Duitsers werd veel van het
familiebezit vernield, o.a. porselein en schilderijen. De secretaire bleef echter gespaard, ook
tijdens de inundatie die daarop volgde. Het bos rond Ter Hooge stierf, op een boom na, geheel
af, maar in het huis liepen slechts de kelders, vanwege de hoge ligging van het gebouw,
onder. De secretaire stond in die tijd trouwens op de bovenverdieping, waar de werkkamer
van mr. Rudolph Willem van Lynden was. Het meubel toont dan ook geen enkel spoor van
oorlogs- of waterschade.
En in de vierde plaats blijkt dat er 4 sleutels zijn geweest, dit zijn er thans nog 3. De sleutel
waarmee het theoretisch mogelijk is het rolluik te sluiten ontbreekt.
Hiervoor is tijdens de restauratie geen nieuw, vervangend exemplaar gemaakt.

Afb. 17. De buitenplaats Ter Hooge tussen Middelburg en Koudekerke is middels een familiestichting nog altijd
in het bezit van de familie Van Lynden. Hier heeft de Langendorff-secretaire ruim 80 jaar gestaan.

Foto’s Ter Hooge: P.J. van der Wielen. Copyright Nederlandse Kastelen Stichting

Jan Carel Elias van Lynden
Jan Carel Elias van Lynden behoorde in zijn tijd tot een selecte groep van prinsgezinde adel,
die in het geheim connecties met het huis van Oranje onderhielden, en daarmee de terugkeer
van de prins naar ons land voorbereidden. Hoewel de Franse bezetting van ons land een wat
minder bruut karakter had als de Duitse bezetting van 1940-’45 (de Fransen hadden een wat
meer elegante manier van pesten) was ons land als gevolg van allerlei opgelegde maatregelen
(o.a. diverse belastingen ten gunste van Frankrijk, verplichte krijgsdienst in het leger van
Napoleon) sociaal en economisch aan de rand van de afgrond geraakt. Geen wonder dat die
groep edelen, die, reeds voordat Stadhouder Willem V ons land moest verlaten, van
onverdachte signatuur waren, nu, gedragen en gesteund door het volk wat vrijwel geheel
prinsgezind was, tegen de tijd dat Napoleons Imperium in elkaar stortte, hun kans grepen om
politiek orde op zaken te stellen. Drie onder hen werden later bekend als het Driemanschap
G. K. van Hogendorp, Van der Duyn-van Maasdam, en Van Limburg-Stirum. Daarmee
werden zij de grondleggers van het Koninkrijk der Nederlanden, een situatie die tot op de
huidige dag bestaat.
Dat Jan Carel Elias van Lynden een van hen was blijkt wel uit het gegeven dat hij reeds door
stadhouder Willem V benoemd werd tot hofmaarschalk te Fulda, later ontvangt hij op 25
december 1818 van diens zoon Koning Willem I de graventitel. Hij is dan op dat moment
Gouverneur van Gelderland.
Het ligt voor de hand dat zo iemand belezen was en veel schreef. Dat daarbij een passend
meubel, voorzien van alle hulpmiddelen voor het schrijven, lezen en opbergen van
documenten noodzakelijk was, is eveneens logisch. Ongetwijfeld zal hij bij de beste
meubelmakers van zijn omgeving te rade zijn gegaan, en met succes, kunnen we nu na 180
jaar vaststellen. Dat hijzelf daar slechts kort van kon genieten, (hij overleed een jaar later) was
niet te voorzien, maar het meubel is toch nog voldoende tot zijn recht gekomen, want zijn
zoon Rudolph Willem, en kleinzoon Willem Arnold waren eveneens bestuurlijk actief.

Dat de laatstgenoemde nog burgemeester van Koudekerke zou worden, en zijn secretaire vele
jaren later door een in Koudekerke gevestigd bedrijf zou worden gerestaureerd, is toeval,
maar wel een heel leuk toeval. Voor mij als restaurator was dit een der meest interessante
opdrachten die ik ooit heb gehad.
Voor verder informatie over Jan Carel Elias van Lynden en diens zoon Rudolph Willem van
Lynden zie www. parlement en politiek.com en bijlage 5.

Onbeantwoorde vragen
Nu we aan het eind van het gedeelte over de historische achtergronden zijn aangekomen, en
aan het daadwerkelijke restauratieverslag kunnen beginnen, blijven er toch een aantal vragen
over. Centraal daarbij staat de vraag hoe Peter Joseph in contact kwam met Jan Carel Elias
van Lynden. Als van Lynden de beste schrijnwerker koos uit zijn omgeving, (en dat moet
Peter Joseph zijn geweest, zelfs uit de verre omgeving), dan rijst de vraag hoe hij zijn
uitzonderlijk vakmanschap heeft kunnen bewijzen. Mogelijk dat Peter Joseph al eerder
kleinere opdrachten voor van Lynden had uitgevoerd, en er sprake was van een, in de loop der
jaren gegroeid vertrouwen. In dit geval zou er onder Jan Carel Elias nazaten meer
Langendorff’s werk te vinden moeten zijn.
Een andere mogelijkheid is te veronderstellen dat Peter Joseph de secretaire voor zichzelf, of
als bedoeld voor de verkoop, zou hebben gemaakt en deze, toen het meubel klaar was, aan
van Lynden zou hebben verkocht. Dit acht ik zelf minder aannemelijk, omdat, naar mijn eigen
ervaring het handmatig maken van een dergelijk gecompliceerd meubel buitengewoon

tijdrovend is. Ik schat tenminste zo’n 3500 tot 4000 uur. Hoe moest Peter Joseph dan in zijn
onderhoud voorzien? Het lijkt mij toch het meest aannemelijk dat Jan Carel Elias van Lynden
eenvoudigweg aan Langendorff opdracht verleende een passende secretaire te maken, en
daarbij, in de loop der tijd voorschotten betaalde.
Of ……….. is het soms zo dat Peter Joseph Langendorff inderdaad een deserteur uit het leger
van Napoleon was en bij van Lynden zijn toevlucht had gezocht ?
Hoe het ook zij, achteraf kunnen we vaststellen dat de door Peter Joseph gemaakte secretaire
tot de topstukken van de Nederlandse 19e eeuwse meubelkunst behoort en het meubel ook
altijd een passende bestemming heeft gehad. Ik wil dan ook besluiten met de wens uit te
spreken, dat er in de toekomst meer werk van deze buitengewoon begaafde man - helaas is hij
tot nu toe geheel onbekend in de geschiedenis van de Nederlandse meubelkunst- terug
gevonden mag worden.

Toestand voor de restauratie
Voor de restauratie vertoonde het meubel de volgende gebreken:
Allereerst konden de deuren nauwelijks nog gesloten worden. Dit hing samen met het
gegeven dat, om een onduidelijke reden, de beide ladebakken uiterst moeilijk opengingen.
Tijdens de restauratie bleek wat hiervan de oorzaak was: de gesmede draaimechanieken en de
zijkanten van de ladebakken waren in de loop der tijd meerdere malen gesmeerd met een soort
vet wat inmiddels totaal was verdroogd. Dit werkte dus averechts.
De zijkanten waren op meerdere plaatsen in de lengte gescheurd, evenals het bovenblad.
Op verschillende plaatsen ontbrak fineer, op een van de hoeken der deuren zelfs een vrij groot
stuk.
De inhoud der ladebakken lag door elkaar. Onduidelijk was, hoe de inrichting oorspronkelijk
was geweest. Zo waren de twee inktpotten achterin de onderste ladebak geplaatst, in de
bovenste ontbraken ze, althans, dat leek zo. Bovendien waren veel bodems van kleine laadjes
en bakjes als gevolg van krimp gescheurd.
Inwendig vertoonde het meubel een nog ernstiger mankement: de op de zijkanten gelijmde
draagklossen waarop de draaimechanieken waren bevestigd waren losgeraakt. Dit komt vaker
voor, vooral bij cylinderbureau’s en vindt zijn oorzaak in de moeizame verwerking van de
ouderwetse beenderlijm. Deze lijm moet zo snel mogelijk warm aangebracht en geklemd
worden, binnen enkele seconden, maar het vastklemmen midden op een stuk hout van zo’n 60
x150 cm is vanwege de beperkte lengte der lijmklemmen problematisch. Dit werd dan weer
ondervangen door het hout voor te verwarmen, met wisselend resultaat. Het gevolg van dat
losraken bij de Langendorff-secretaire was dat de coördinatie tussen het opentrekken der
ladebak en het omhooggaan van het rolluik, of in geval van de bovenste ladebak, het zich
opvouwen der schijnladen, totaal zoek was.
Het bovenblad was met zware ijzeren schroeven, dwars door het fineerwerk heen op de kast
vastgezet. Mogelijk is dit gebeurd bij een poging om het mechaniek te smeren, en was men
niet op de hoogte dat het bovenblad eenvoudig afgenomen kan worden.

Het bovenop de secretaire gelijmde zwart gepolitoerde linnen was gescheurd en totaal
verteerd, maar het op de teken- of schrijfborden geplakte geradeerde leer was nog in goede
staat.
De buitenkant vertoonde hier en daar vochtvlekken.
Het is bekend dat er in het verleden reparaties aan het meubel zijn verricht, maar een grote
beurt was tot de restauratie van 2003-2004 nooit uitgevoerd.

Verslag van de restauratie
Nadat de secretaire vanuit Middelburg naar de werkplaats in Koudekerke vervoerd was, kon
de restauratie beginnen. Dit vervoer was op zich niet eenvoudig, want het meubel is voor zijn
afmetingen buitengewoon zwaar, naar schatting tussen de 150 en 180 kilogram.
Allereerst werd het gegoten messing beslag en, na het losschroeven van het achterschot en
het uitnemen der ladeblokken, de vele gesmede onderdelen van het binnenwerk
losgeschroefd, genummerd en gemerkt.
Bij iedere meubelrestauratie is de volgende werkwijze gebruikelijk:
1. Het meubel wordt eerst, van onder naar boven, constructief in orde gemaakt,
2. Alle ontbrekende stukken in het fineerwerk (indien aanwezig) worden ingezet,
3. Het meubel wordt schoongemaakt (indien nodig), ingezette stukken worden
bijgewerkt en afgeschuurd, waar nodig op kleur gemaakt,
4. Sloten worden gerepareerd en teruggeplaatst, waarna de afwerking van het meubel kan
beginnen. Dit kan zijn: (geheel of gedeeltelijk) opnieuw politoeren, boenen, schilderen
of vergulden,
5. Het beslag wordt terug gemonteerd. De restauratie is nu voltooid.
Nadat alle onderdelen van het binnenwerk waren verwijderd, kon de restauratie daadwerkelijk
beginnen. Veel steun- en draagklossen, welke op de zijkanten waren gelijmd bleken
losgeraakt te zijn. Deze werden gemerkt en hun positie op de zijkanten werd licht ingekrast.
Dit is noodzakelijk omdat bij het opnieuw vastlijmen alle oude lijmresten tot op het schone
hout verwijderd moeten worden. Lijm op lijm levert per definitie een zeer slechte verbinding
op. Na het loshalen van de draagklossen werden allereerst de naden in de zijkanten dichtgezet
met hele smalle strookjes Cuba-mahonie, of naar gelang de breedte der kieren met fineer van
dezelfde houtsoort. Daarbij werd erop gelet dat de verschillende stroken hout waaruit de
zijkanten zijn gemaakt, onderling niet versprongen, omdat een klein verschil in reliëf bij
afwerking of een duidelijke rand of kleurverschil te zien geeft. Het is dus altijd van belang
onderdelen in hun oorspronkelijke oppervlaktepositie terug te brengen.
Nadat de naden in de zijkanten waren gedicht, werden de nog aanwezige lijmresten met de
tandbeitel verwijderd tot op het kale hout.
Vervolgens werden alle steun- en draagklossen terug gelijmd in hun oorspronkelijke positie.
Ook werden enkele versleten ladelopers vervangen. Hierbij is bewust gebruik gemaakt van
een moderne 2-componentenlijm, in dit geval Bison-pu- constructielijm. De afweging om in
dit geval geen ouderwetse beenderlijm te gebruiken is bewust genomen omdat het meubel
geen museumstuk is maar ook heden ten dage gebruikt moet kunnen worden (zie boven,
toestand voor de restauratie ).
Door deze lijm te gebruiken wordt in ieder geval herhaling van het losraken der draagklossen
voorkomen (afb. 18).

Afb. 18. Het binnenwerk van de secretaire na verwijdering der ladeblokken, tijdens de restauratie.

idem, maar nu met alleen het bovenste ladeblok verwijderd. De signatuur van vader Peter Joseph is goed te zien

Een volgend probleem bleken de messing lagers van de draaimechanieken en de groeven in
de ladebakken te zijn. Zowel lagers als groeven waren totaal verzadigd met verdroogd vet.
Gevolg: de lagers konden niet meer draaien en de groeven konden de lagers niet door laten
glijden. Door de lagers langdurig in wasbenzine en thinner te weken loste het vet op.
Moeilijker was het schoonmaken der groeven. Ook deze moesten vele tientallen malen met
afwisselend een in wasbenzine of thinner gedrenkt lapje gereinigd worden. Vet hout is niet te
lijmen, er treedt geen enkele hechting op tussen lijm en hout, en het inzetten van het kleinste
stukje is in zo’n geval problematisch.
Na het reinigen en repareren der groeven in de ladebakken werden de draaimechanieken
teruggeplaatst op de draagklossen en kon worden begonnen met het uittesten van de
draaimechanieken. Deze bleken direct te werken. Als smeermiddel voor lager en groef diende

droog grafietpoeder, wat tegenwoordig nog steeds gebruikt wordt voor de smering van
piano’s.
De volgende fase betrof het herstel van de verschillende onderdelen van binnenwerken en
ladebakken. Tot dan toe was vooral de inrichting der ladebakken onduidelijk.
Bij nauwkeurige inspectie bleek echter het volgende: alle onderdelen welke in de onderste
ladebak horen, zijn aan de onderkant met potlood gemerkt met de letter O (onder), die
in de bovenste ladebak horen, zijn gemerkt met de letter B (boven).
Dit is zeer waarschijnlijk reeds door Langendorff zelf aangebracht. Door nu de ladebakken
inwendig nauwkeurig te inspecteren op verkleuring en glanzende plekken (ontstaan door het
in- en uitnemen der bakjes) kon precies worden bepaald welk bakje waar hoorde. Toen bleek
dat de inrichting der ladebakken volkomen identiek was geweest.
Vervolgens werden alle krimpnaden in de vele laatjes en bakjes dichtgemaakt met Cubamahonie of als de laatjes van eiken waren, met oud eiken paneelhout afkomstig van
sloopmeubels. Hiervan is in de werkplaats te Koudekerke een zeer grote voorraad aanwezig.
Als lijm werd in dit geval beenderlijm gebruikt.
Voor herstel van het verteerde zeildoek wat aanwezig was op het bovenblad werd een stuk
Van Ginkel-portretlinnen (krijtgrond voorgeprepareerd) van de allerfijnste kwaliteit op maat
afgesneden. Dit werd licht opgeschuurd en daarna bestreken met een mengsel van 2 delen
droog pigment ivoorzwart, 1 deel Boheemse groene aarde en ½ deel chroomoxydgroen vurig,
vermengd met een zekere hoeveelheid Van Ginkel-acrylaatbinder. De aldus ontstane verf
verschilde wat betreft kleur nauwelijks met het originele materiaal. Met een mengsel van
boekbinderslijm en behangplaksel is het in het bovenblad geplakt waarna het met het
mahoniehout is meegepolitoerd. Het oogt nu als is het er nooit uit geweest.
Voor herstel van het fineerwerk werd bijpassend oud Cuba-mahoniefineer van voldoende
dikte bijeengezocht. Waar dit in de voorraad ontbrak, doordat de afmeting niet voldoende
was, of de nerf niet overeenkwam, werd oud Cuba-mahoniehout op de lintzaag verzaagd tot
fineer van voldoende dikte en afmeting.
Het restaureren van mahonie-fineerwerk stelt de restaurator vaak voor grote problemen.
Er zijn tientallen verschillende rassen en ondersoorten mahonie, en allen hebben een
kenmerkende structuur en tekening. Het is dan ook zaak een restauratie met zoveel mogelijk
eenzelfde ras uit te voeren, wil het resultaat mooi en nauwelijks zichtbaar zijn. Daar komt bij
dat het bijkleuren van ingezette stukken vaak lastig is. Maar wat nog het moeilijkst is, is de
lichtinval bij het zogenaamde bloemfineer. Dit fineer is gezaagd van warrige stukken,
bijvoorbeeld uit de wortel of de gaffel van de boom. Wanneer we een stuk hout bekijken, dan
zien we dat de kleur van het hout verschilt naar gelang het gezaagd is. Het hout van een
afgezaagde stronk is donkerder dan hetzelfde hout, als het in de lengte is doorgezaagd.
De lichtinval wordt dus bepaald door de zaagrichting van het hout ten opzichte van de nerf.
Bij het zogenaamde bloemfineer draait de nerf alle kanten uit en dit maakt dat het zo’n
levendige tekening heeft waarin we donkere en lichte plekken waarnemen. Maar een donkere
partij onder de hoek van inval zien we als een lichte partij onder de hoek van uitval!
Conclusie: men kan een stuk fineer van precies hetzelfde ras en precies dezelfde tekening
ergens inzetten, en dan blijkt na afwerking dat de lichtinval niet overeenkomt met het
omringende materiaal, men ziet een donkere vlek in een lichte partij. Het ingezette stuk zit in
feite omgekeerd, maar men kan het niet omkeren, want dan komt de tekening niet overeen.
In de praktijk zal dit stuk, wanneer het op dezelfde wijze is afgewerkt als het omringende
materiaal,na verloop van tijd wat versterven, het wordt mettertijd vaak minder storend.
Bij de Langendorff-secretaire is aan de voorzijde, zoals altijd bij de wat duurdere meubels
symmetrisch geplakt bloemfineer aanwezig, in dit geval uit vier grote stukken. De nerf loopt
dus van onder naar boven door met dit verschil, dat er ook een horizontale naad aanwezig is,

over het midden der deuren. Het Cuba-mahonie waarvan de kast is gemaakt wordt
gekenmerkt door een harde structuur, een donkerroodbruine kleur, een zeer fijne nerf met
daarin af en toe zeer fijne kalksporen. Dit type mahonie is het beste wat er bestaat, maar het is
ook het zeldzaamste. Vrijwel alle Mahoniehout wat tegenwoordig aangeboden wordt heeft
een veel grovere structuur en meer open nerf, ook het zogenaamd elders aangeplante CubaMahonie.
Als lijm voor de in te zetten stukjes mahoniefineer werd een mengsel van 3 delen beenderlijm
en 1 deel huidenlijm (in korrelvorm) aangelengd met water waaraan een scheut brandspiritus
werd toegevoegd. Een betere lijm voor fineerwerk bestaat er niet. De hechting is zeer goed,
het werk kan met een warm strijkijzer worden gecorrigeerd, er treedt geen enkele verkleuring
van het fineer op en het werk is daarna goed te beitsen. Deze lijm heeft een nadeel, wanneer
men alleen met water aanlengt, treedt snel schimmelvorming en dus achteruitgang van de
kwaliteit op. Door toevoeging van brandspiritus (altijd met water mengen, nooit zo uit de fles
in de warme lijm gooien!) wordt schimmelvorming voorkomen.
Toen het werk zijn einde naderde, kwam nog een onaangename verrassing aan het licht.
De beide deuren, die voorheen nauwelijks nog gesloten konden worden, bleken gekrompen te
zijn, waardoor er een kier van ongeveer 1 centimeter midden over de secretaire te zien was!
Gevolg: de deuren konden nog steeds niet op slot, en het doorlopende patroon van het fineer
was verstoord. Oorspronkelijk was deze kier slechts enkele millimeters breed. Dit was een
zeer lastig op te lossen probleem, waarbij gezocht moest worden naar een oplossing die
nauwelijks zichtbaar was, en ook het originele karakter van het meubel niet zou aantasten.
Het werd als volgt opgelost: de deuren vormen een geheel met de beide zwarte kolommen
links en rechts. Met een uiterst dun zaagje werden de deurpanelen losgezaagd van de
kolommen en de horizontale latjes aan de achterzijde werden losgeschroefd.
Er resteerden nu twee losse deurpanelen, welke met de reischaaf, in dit geval uiterst links en
uiterst rechts werden gladgeschaafd. Vervolgens werden op beide deuren eiken latjes van ca.
7 mm breed gelijmd, maar 3 a 4 mm dunner als de deuren, er moest nog fineer op gelijmd
worden, aansluitend aan het patroon op de deuren. Er werd een bijpassend stukje Cubamahonie uitgezocht waarvan vier stroken fineer werden gezaagd. Deze stroken werden, met
de naad in het midden op de eiken latjes gelijmd, aansluitend aan het bestaande fineerwerk.
Aan de achterzijde werd eveneens een strook fineer, in dit geval zonder naad, opgelijmd. Dit
fineer werd vervolgens spiegelglad geschuurd en gepolitoerd, aansluitend aan het bestaande
werk De beide verbrede deuren werden nu op maat geschaafd, passend aan de nieuwe situatie.
Nu restte nog een verbinding te maken tussen deurpanelen en kolommen. Het simpelweg aan
elkaar lijmen zou, omdat het nauwelijks mogelijk was de naad sluitend pas te schaven, nooit
een sterke verbinding opleveren. Daarom werd op moderne wijze, met de Würth-lamellofrees,
(in de volksmond “koekjesfrees” genaamd) kleine halfronde groeven uitgefreesd in
kolommen en deurpanelen. Hierin wordt dan een precies passend stukje beuken-triplex (de
lamello”s of koekjes, vanwege de vorm) gelijmd waardoor het mogelijk is een sterke
verbinding (en volkomen onzichtbaar) te maken. Hierna werden de deuren en kolommen
opnieuw, met op kleur gemaakte Bison-pu-constructielijm aan elkaar gelijmd. Dit leverde een
voldoende sterke verbinding op, die ook na langdurig gebruik goed zal blijven, en de ingreep
is vrijwel onzichtbaar.
Als laatste resteerde de afwerking. Alle ingezette stukken werden opgeschuurd met steeds
fijner schuurpapier, waarbij erop gelet werd dat het originele werk zo min mogelijk werd
meegeschuurd, ter voorkoming van roodachtige vlekken. Vervolgens werden de reparaties op
kleur gemaakt met o.a een oplossing van kaliumchromaat in water, bruine waterbeits in
diverse tinten en gele ecoline. Na droging werd het gehele meubel met de allerfijnste droge

staalwol licht opgeschuurd. Doel hiervan was het verwijderen van oude waslagen tot op het
originele politoerwerk.
Vervolgens werd het meubel met sterk verdunde schellakpolitoer als het ware opgehaald,
d.w.z. men laat de originele laag in stand en brengt deze door een geringe toevoeging van
schellak en alcohol weer tot leven. Deze ingreep is vergelijkbaar met het aanbrengen van
retoucheervernis bij de restauratie van schilderijen.
Na droging werd het meubel een maal hoogglanzend geboend met een mengsel van sterk
verdunde bijenwas en carnaubawas op terpentinebasis.
Daarna werd het verguld koperen beslag op de laden teruggeplaatst. De restauratie, die in
totaal een periode van vijf maanden had bestreken, was nu voltooid.

Dankwoord
Tot besluit rest mij het uitspreken van een dankwoord. Dit gaat allereerst naar de heer en
mevrouw van Lynden-de Bruïne die mij het vertrouwen schonken en dit unieke stuk, wat zo
duidelijk verbonden is met de geschiedenis van hun tak van de familie, ter restauratie
afstonden. Ik wil in het bijzonder mevrouw van Lynden bedanken, die mij allerlei
bijzonderheden uit de familiegeschiedenis, zowel mondeling als per e-mail liet weten. Zonder
haar bijdrage zou dit onderzoek nooit in deze vorm tot stand gekomen zijn .
Dan wil ik een dankwoord uitspreken naar prof. Dr. M. Wissenburg te Nijmegen, die mij een
verkorte genealogie van Langendorff, alsmede enkele handtekeningen, toezond. Tevens past
een dankwoord aan de heer H. Schoel te Arnhem, die deze genealogie, dankzij zijn
onvermoeibare archiefonderzoek, completeerde en bovendien nog meer handtekeningen van
Langendorff en diens familie, terugvond. Ook wil ik de heer J. W. Langendorff te Groningen
bedanken voor het ter inzage stellen van door hem teruggevonden archiefstukken welke op de
familie Langendorff betrekking hebben..
Verder wil ik bedanken mevrouw Tineke Seebach van het Gelders archief te Arnhem, voor
het toezenden van kopieën van archiefstukken, en tot besluit dr. H. J. Zuidervaart te
Bloemendaal, voor de informatie over instrumentmaker E. Culpeper.

Afb. 19. De Langendorff-secretaire met geopende deuren. Het rolluik is nu zichtbaar.

Afb. 20. Idem, maar nu met geopende bovenste ladebak.

Afb. 21. Het omhoogklapbare schrijf- of tekenbord.

Bijlage 1 Lijst van bijgevoegde onderdelen (zie afb. 22)

Afb. 22.

1 papieren zakje met 17 zgn. pins voor het vastzetten van documenten of tekenpapier, met
gedraaide ivoren kopjes en 4 gedraaide ivoren dubbele ringen met schroefdraad. Hiervan is
de functie onduidelijk.
1 ivoren beursje, mogelijk bedoeld om de tekenpinnen in te bewaren. Dit beursje is
gedeeltelijk van echt ivoor, gedeeltelijk van karton met daarop ivoorkleurig papier geplakt.
Mogelijk heeft dit beursje ergens binnenin het meubel vastgeprikt gezeten.
2 stuks palmhouten driehoeken, 1 x 90° en 2 x 45°, met ivoren knopje met het cijfer 6 of 9.
1 zogenaamde burmester-mal, bedoeld voor het tekenen van bochten of kromme lijnen.
1 mahoniehouten driehoek 90-60-30°
1 messing winkelhaak 11 x 9,5 cm. 18e of vroeg 19e eeuws.
1 messing apparaatje voor het bepalen van evenwijdige lijnen.
1 messing rekenlineaal met maatverdeling gesigneerd E. Culpeper Fecit.
1 messing zweihaak met o.a. sinus- en tangens-tabel, eveneens gesigneerd E. Culpeper Fecit *
1 messing instrumentje met onbekende functie (mogelijk een soort radeerwieltje) met
palmhouten handvat. **
1 messing kleine tekenpasser met trekpen voor inkt en ivoren handvat.
1 messing stifthouder met ivoren handvat.

1 zilverkleurige stifthouder met benen handvat en rode ruitversiering.
2 kartonnen doosjes met potloodstiften merk Eagle, laat 19e eeuws.
1 zwart kartonnen doosje met potloodstiften merk Grossberger & Kurz, laat 19e eeuws.
1 blauw kartonnen doosje voor kleurstiften.
3 esdoornhouten stiftkokertjes.
1 metalen stiftkokertje gemerkt Perry & Co London, laat 19e eeuws.
1 kartonnen gradenboog gemerkt Duncan’s Angle-measure for Object Drawing.
•

E(dmund) Culpep(p)er (ca. 1670-1738) was een wereldberoemde Engelse instrumentmaker en uitvinder van de
doorvallend-licht-microscoop. Zijn zoon Edmund Culpep(p)er II werkte rond 1760 als ‘mathemathical
instrumentmaker’ in Londen. (informatie afkomstig van dr. H.J. Zuidervaart te Bloemendaal)

** Dit apparaatje bleek bij nader inzien een curvimeter te zijn, waarmee het mogelijk is de lengte van gebogen lijnen te
berekenen. De werking is als volgt: het wieltje loopt niet over een asje, maar over een stukje fijne schroefdraad.
Dus het verplaatst zich naar links of rechts als men het met een trekkende beweging over een vlakke ondergrond haalt.
Helemaal rechts zit een scherp puntje. Wordt het wieltje tegen het puntje aangedraaid, dan blijft nog een ruimte van 1 mm.
over.
Wanneer men een lijn van 10 cm. tekent en dan het wieltje er langs haalt , wordt de afstand tussen wieltje en puntje precies
2 millimeter. Daar moet bij een kleine afstand 1 millimeter van worden afgetrokken , dan blijft 1 millimeter over.
Dus bij een lijn ( krom of recht ) van 10 centimeter lengte verplaatst het wieltje zich 1 millimeter over de schroefdraad.
Bij een lijn van 1 meter , verplaatst zich het wieltje precies 1 centimeter ( de overgebleven ruimte van 1 mm. valt dan
vrijwel weg).
Dus de verhouding die het apparaatje weergeeft is precies 1: 100.
Daarmee is het mogelijk geweest om precies de afstanden op landkaarten te bepalen, en aan de hand daarvan reistijden bij
benadering uit te rekenen. Dit is temeer interessant als we bedenken dat Jan Carel Elias van Lynden ook een bereisd man
was

Bijlage 2 openen /sluiten secretaire
Deuren geheel openen.

Onder: Openen: ladebak recht vooruit trekken ( niet oplichten ! ) waarna het rolluik
omhoog gaat en het binnenwerk mee naar voren schuift.
Het mechaniek gaat vrij zwaar.
In de uiterste stand komen de nokken links en rechts achter naar voren en komt de bodem
van de vakjes voor de inktpot ( rechts boven) omhoog.
Sluiten: ladebak terug duwen, als het binnenwerk ( de ladebak ) 10 cm. naar achteren is
geschoven zakken de nokken links en rechts achter omlaag en valt de bodem van de vakjes
voor de inktpot eveneens omlaag.
Daarna voorzichtig terug duwen. Het rolluik zakt omlaag. Vervolgens gaat de ladebak iets
omhoog ( valt in het lager) en is het mogelijk de ladebak geheel te sluiten.

Boven: Openen: Ladebak regelmatig vooruit trekken. De schijnladen vouwen zich naar
boven op.
Men hoort als de ladebak ongeveer 10 cm. Is uitgetrokken een duidelijke klik.
Vanaf dat punt komt het binnenwerk mee naar voren.
In de uiterste stand komen de nokken links en rechts achter naar voren en komt de bodem
van de vakjes voor de inktpot ( rechts boven) omhoog.
Sluiten: ladebak terug duwen. Eventueel vakjes voor de inktpot aanduwen ( zakt niet altijd
vanzelf)
Voorzichtig verder duwen. Wanneer het binnenwerk het gouden streepje *
bereikt, hoort men opnieuw de klik, en is het mogelijk de ladebak zonder problemen te
sluiten.
Opgelet ! Wanneer de ladebak niet verder gaat deze niet doorduwen maar het ladeblok
erboven iets naar voren trekken tot het gouden streepje links. Dan hoort men de klik en dan
kan de ladebak gesloten worden.
Als de schijnladen voortijdig vallen , deze gewoon met de hand oplichten, terug vouwen en
het ladeblok naar voren schuiven tot het gouden streepje.
De ladebak kan nu weer ongehinderd gesloten worden.
* dit gouden streepje is bij de restauratie aangebracht om het gebruik te vergemakkelijken

Bijlage 3 Onderhoud van het meubel
1) indeling der ladebakken
Voor het onderhoud van het meubel is het volgende van belang:
Bij de restauratie van 2003-2004 is het meubel teruggebracht in de staat waarin het door
Langendorff in 1824 is opgeleverd, m.u.v. de ontbrekende waterbakjes ( ?) in de beide
ladebakken links achter. Dit betekent dat de inrichting der beide ladebakken identiek is.
Alle bakjes die in de bovenste ladebak horen zijn aan de onderzijde gemerkt met een B, de
bakjes die in de onderste ladebak horen zijn aan de onderzijde gemerkt met een O.
Bij het uitnemen der bakjes deze recht naar boven trekken en in de zelfde stand terugplaatsen.
Alle bakjes zijn tot op de tiende millimeter passend geschaafd, wanneer een bakje niet goed
past dit omkeren en nogmaals inpassen. Nooit forceren!
2) onderhoud van de buitenkant en fineerwerk
Het meubel hoeft niet vaak geboend te worden. Een maal per twee of drie jaar is voldoende.
Voor het boenen bijenwas geel, (naturel) zonder toevoeging van kleurstoffen gebruiken, op
terpentinebasis. Veel was die in de handel wordt aangeboden is op basis van terpentijn. Was
op terpentijnbasis blijft lang plakkerig. Het natuurproduct terpentijn (distillaat van

dennenhars) is een agressiever en schadelijker oplosmiddel dan haar synthetische variant
terpentine (aardoliedistillaat).
De te gebruiken was dient uiterst dun opgebracht te worden en direct met de draad van het
hout mee uitgeboend te worden. Na droging van circa een dag nogmaals opwrijven met een
niet pluizende zachte doek. Wordt het boenen nagelaten, dan is dit ook niet ernstig.
3) smering van het mechaniek
Om een redelijk soepel openen en sluiten der ladebakken te waarborgen is het noodzakelijk
dat het mechaniek voldoende gesmeerd blijft. Voor de smering der bronzen lagers het
achterschot losschroeven en uitnemen, vervolgens de beide ladebakken openen in hun uiterste
stand, de lagers (totaal 4 stuks) aan het uiteinde der draaimechanieken zijn nu zichtbaar ( afb.
23). Nu in het midden der lagers een klein druppeltje naaimachine- olie aanbrengen en het
lager enkele malen rondraaien, zodat de olie zich verspreid rond de lager-as. Overtollige olie
direct afvegen. Er mag nimmer olie of vet op het hout komen.
Voor de smering der lagergroeven in de zijkanten der ladebakken droog grafietpoeder
gebruiken. Voor de smering van groeven en lagers nooit siliconenvloeistof of -spray’s
gebruiken. Als de secretaire regelmatig gebruikt wordt, is het nodig het mechaniek een keer
per twee jaar te smeren.

afb. 23…het draaimechaniek met bronzen lager

4) beslag
Het beslag mag nooit gepoetst worden. Koperpoets verslijt het oppervlak van het gietwerk,
tast de verguldlaag aan, laat restanten verdroogd polijstmiddel achter tussen de rijke details
van het beslag en laat bovendien vanwege het bestanddeel ammoniak vlekken na op het
fineerwerk.
Als een stuk beslag ooit mocht breken, dit losschroeven en door een goud- of zilversmid met
zilver laten solderen. Indien mogelijk ook opnieuw laten vergulden, omdat door verhitting bij
het solderen de kleur verandert.

Bijlage 4 Gedeeltelijke Genealogie Langendorff
I. Joannes Jacobus Langendorff, gedoopt .............. te
Kempen (Dld), hoedenmaker, overleden 14-5-1816 te
Itter bij Düsseldorf, begraven te Nieukerk, trouwt (1)
Kath 26-1-1777 Huls Crefeld Maria Magdalena Mols

geboren Kath. 22-9-1757 te Huls, Crefeld, begraven voor 21-12-1779 te .................., dochter
van Henricus Mols en Anna Margaretha Muemkes; ondertrouwt (2) 21-12-1779 te Kempen,
trouwt (2) Kath. 6-1-1780 te Kempen/Nieukerk, Rheinland, Preussen Maria Adelheijdis
Schmetter/ Schmitter/Smitter, gedoopt ca 1765 te Kempen, breister, overleden 24-8-1817 te
Nieukerk, (52 jaar) dochter van Jacob Smitter/Schmetter, dagloner, en Anna Catharina
Schüeren.
Maria Magdalena Langendorf kon bij haar huwelijk geen overlijdensakte van haar vader
Joannes Jacobus Langendorff overleggen. Joannes Jacobus was niet in het overlijdensregister
te vinden, omdat de burgemeester verzuimd had de aangifte in te (laten) schrijven. Er kwam
uiteindelijk een "stervensbewijsbrief" gedateerd 20-4-1819, inv. nr 88. Hierin werd als sterfdatum 14-5-1816 opgegeven.
In de overlijdensakte in Kreisarchiv Kempen staat als overlijdensplaats Itter bij Düsseldorf.
Van het overlijden waren 4 getuigen, Bartholomeus Jenneskens, akkerman, 32 jaar, wonende
te Nieukerk, Frans Stevens, linnenwever, 28 jaar, wonende te Aldekerk, Peter Johan Stevens,
linnenwever, 38 jaar, wonende te Sevelen, Bernard Jenneskens, knopenmaker. 22 jaar,
wonende te Geldern. Bartholomeus Jenneskens voegde toe, dat hij het graf van de overledene
heeft helpen dichtgooien.
Uit het tweede huwelijk:
1. Joannes Wilhelmus Langendorff, gedoopt 6-11-1780 te Harteveld/Nieukerk (getuigen
Wilhelmus Jöch en Anna Ververs).
2. Petrus Josephus Langendorff, volgt II. (1782)
3. Franciscus Lauerus Langendorff, gedoopt 28-3-1784 te Vernum/Nieukerk (getuigen
Jacobus Schmidt, nomine Gerardus Schlessers et Anna Heghmans, nomine Margarite
Memgens).
4. Maria Magdalena Langendorff, gedoopt 1-4-1788 te Vernum/Nieukerk (getuigen Michael
Silmans en Maria Clara Sartingen), trouwt 26-4-1819 te Aldekerk (getuigen Franz
Stevens, Hendrik Brügger, Peter Johan Walds, Mathias Kamps) Petrus Jacobus Stevens,
gedoopt RK 10-1-1793 te Aldekerk, linnenwever, zoon van Henricus/Heinrich Stevens en
Anna Catharina Soomers.
5. Franciscus Langendorff, gedoopt 4-9-1791 te Vernum/Nieukerk (getuigen Franciscus
Leuwen, cujus loco stetite Engle Stefen Kels et Gertrudis Memken, cujus loco stetite
Agnes Naebers)
II. Peter Joseph/Petrus Josephus Langendorff, gedoopt Kath. 6-2-1782 te Vernum/Nieukerk
bij Geldern (getuigen Josephus Langendorff en Anna Maria Smitter) timmerman 1811,
schrijnwerker 1813/1834/1847, overleden 6-9-1850 in de Klarenstraat F 163 hoek Beekstraat,
ten huize van Hendrik Abbenhuis, te Arnhem, vrijdag ’s avonds ten 8 ure (getuigen Hendrik
Abbenhuis, 55 jaar, kruidenier, Evert Bitter, 28 jaar, tapper, beide wonende in de Klarenstraat), trouwt 3-5-1807 RK Statie St. Eusebius in de Varkensstraat te Arnhem Johanna
Migchels/Michels/Meggels/Meghels, gedoopt 20-6-1777 RK Statie St. Eusebius in de
Varkensstraat te Arnhem, overleden 19-1-1858 in de Nieuwstad te Arnhem, dinsdag ’s
morgens ten 7 ure (getuigen Jan Jansen Telkens, 44 jaar, parapluiemaker, Bernardus
Berendsen, 31 jaar, timmerman), dochter van Peter Michels en Hermina Jansen.

Antekening in huwelijksakte 10-4-1807 te Arnhem
Peter Joseph Langendorff, j.m. oud 24 jaar, geboren te Niekerk bij Gelder en wonende alhier.
Consteert van ’t Consent van bruidegoms ouders uit verklaring van J.M. Gompertz, maire te
Nieuwkerk in dato 3 april 1807)
Johanna Miggels, j.d. oud 25 jaar geboren en wonende alhier.
Bruids ouders present Consenteren in ’t Huwelijk.
Gelders Archief, Oud Archief Arnhem, inv. nr. 3369
Staat der Fabryken, Trafyken en Bedryven, welke op de eerste januari 1848 aanwezig waren
in de Stad Arnhem. Schrijnwerkerijen, P.J. Langendorff.
Het aantal werklieden in zijn bedrijf bedraagt slechts 1 volwassene.
Notarieel Archief Arnhem, inv. nr 6782, 25-6-1849, acte 101.
Inzet tot koop huis en erve met open plaatsje, staande en gelegen te Arnhem in de
Roggestraat, Sectie O, nr 244, groot eene roede drie en twintig ellen, geboden 5850 gulden.
Koop heeft geen doorgang gevonden i.v.m. te lage inzet.
Uit dit huwelijk:
1. Hermina Langendorff, gedoopt 5-7-1807 RK Statie St. Eusebius in de Varkensstraat te
Arnhem (getuigen Petrus Michels en Hermina Michels), overleden 14-4-1814 in de St.
Walburg te Arnhem.
2. Petrus Jacobus Langendorff, volgt IIIa. (1809)
3. Maria Adeleida Langendorff, geboren 19-7-1811 in de Vlakke Steeg (nu Wielakkerstraat)
te Arnhem, overleden 14-4-1814 in de St. Walburg te Arnhem.
4. Johannis Wilhelmus Langendorff, volgt IIIb. (1813)
5. Hermina Adeleida Langendorff, geboren 26-12-1817 op de Wal te Arnhem (getuigen
Johannes Geurts, 37 jaar, timmermansknecht, Hendrik Versteeg, 37 jaar, schoenmaker),
overleden 14-9-1846 in de Varkensstraat te Arnhem (getuige Adam Johan Brauns, 38 jaar,
kleedermaker in de Varkensstraat), trouwt 29-6-1836 te Arnhem (getuigen Johannes
Voogden, 39 jaar, kleedermaker, Hermanus Dinkeloo, 41 jaar, kleedermaker, DerkArnaud,
27 jaar, schrijnwerker, Sander Huiberts, 27 jaar, barbier) Gerhardus Leijgraaf, geboren/
gedoopt 12/13-6-1812 te Duiven, broodbakker, overleden 12-1-1878 te Arnhem, zoon van
Leendert Leijgraaf, tapper, en Johanna van den Brink.
IIIa. Petrus Jacobus Langendorff, gedoopt 24-1-1809 RK in de St. Eusebiuskerk in de
Varkensstraat te Arnhem (getuigen Mechelina Michels, Joannes Jacobus Langendorff),
schrijnwerker 1834/ 1839 Koningsstraat, kastenmaker 1857 Nieuwstad, overleden 15-2-1857
aan den Velperbinnensingel te Arnhem, zondag ‘s morgens ten 5 ure, (wonende in de
Nieuwstad), trouwt 16-9-1834 te Arnhem (getuigen Jean Jacques Arnaud, 50 jaar, herbergier,
Derk Arnaud, 25 jaar, schrijnwerker, Johannes Henricus Stoffels, 27 jaar, timmerman, Joost
Willem Graus, 24 jaar, schrijnwerker) Johanna Catharina Traag, geboren 12-5-1810 te
Zevenaar, kolonist 1848, overleden 13-5-1848 in het derde gesticht te Veenhuizen (Norg),
dochter van Gerhardus Johannes Traag, verwer, en Louisa de Haas.

Handtekeningen onder huwelijksacte d.d. 16-9-1834 te Arnhem van Petrus Jacobus
Langendorff, Johanna Catharina Traag en hun beide ouders.
IIIb. Johannis Wilhelmus Langendorff, geboren 12-11-1813 in de St. Walburg te Arnhem
(getuigen Johannes Geurts, 33 jaar, timmerman, Hendrik Versteeg, 32 jaar, schoenmaker),
schrijnwerker 1847/1848, timmerman 1850/1861/1863, overleden 19-12-1863 te Heteren
(getuigen Derk Vermeer, 59 jaar, tapper, Cornelis Jacobs Gielingh, 42 jaar, radmaker), trouwt
27-9-1847 te Heteren Theodora Johanna Nulden, gedoopt 21-12-1806 te Driel, arbeidster
1847, overleden 9-2-1861 te Driel (getuige Derk Nulden, 49 jaar, arbeider, broer), dochter van
Cornelis Nulden, tapper, en Gertrudis Angenent.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Langendorff, geboren 19-8-1847 te Driel, timmerman 1872/1899/1904, overleden
.................... te ............., trouwt (1) Oud Amstel 7-9-1872 Joanna Hendrina van der Kemp,
geboren 8-4-1841 te Bemmel, overleden ................ te ............., dochter van Hendricus van
der Kemp, werkman, en Johanna Eeuwe(n)s, trouwt (2) 22-10-1887 te ................. Adriana
Barbara Knoop, geboren ............... te ..................., overleden ................................, dochter
van ........................................, trouwt (3) 3-11-1888 te ............................... Elisabeth Maria
Catharina Vaesen, geboren 7-11-1851 te Rotterdam, overleden ...................... te ...............,
dochter van Petrus Theodorus Vaesen, koopman, en Johanna Helena Alijda Hendrickx.
2. Johannis Wilhelmus Hermanus Langendorff, geboren 26-11-1873 te Ouder Amstel, smid
1899, winkelier, loodgieter, overleden 16-1-1945 te Bussum, trouwt 26-6-1899 te Bussum
Marretje Vos, geboren 14-2-1872 te Bussum, dochter van Johannes Vos, arbeider, en
Adriana van Eijk.
3. Peter Joseph Langendorff, geboren te Driel 8-11-1850, overleden 21-8-1855 te Driel
(getuige Derk Vermeer, 51 jaar, tapper).
Voor een uitgebreide genealogie, verwijs ik naar de site http://home.planet.nl/~schoe679
Arnhem, 10 mei 2005

Harry Schoel

Bijlage 5 Gedeeltelijke genealogie Leijgraaf-Langendorff
Ger(h)ardus Leijgraaf, geboren 12-6-1812 te Duiven (getuigen Jacobus van de Brink, 67 jaar,
dagloner, Frederik Borgers, 29 jaar, herbergier), gedoopt 13-6-1812 RK te Duiven (getuigen
Jacobus van den Brink, Petronella Peeters), broodbakker in Beekstraat en Koningsstraat
1839/Nieuwstad 1840/Land van de Markt 1842/Varkensstraat 1846/Langstraat 1878,
overleden 12-1-1878 te Arnhem, trouwt (1) 29-6-1836 te Arnhem (getuigen Johannes
Voogden, 39 jaar, kleedermaker, Hermanus Dinkeloo, 41 jaar, kleedermaker, Sander
Huiberts, 27 jaar, barbier, Derk Arnaud, 27 jaar, schrijnwerker) Hermina Adeleida/Alyda
Langendorff, geboren 26-12-1817 te Arnhem (Op de Wal) (getuigen Johannes Geurts, 37 jaar,
timmermansknecht, Hendrik Versteeg, 37 jaar, schoenmaker), overleden 14-9-1846 te
Arnhem (Varkensstraat) (getuigen Adam Johan Brauns, 38 jaar, kleedermaker, wonende
Varkensstraat), dochter van Peter Joseph Langendorff, schrijnwerker, en Johanna Migchels;
trouwt (2) 6-9-1865 te Arnhem Maria Pauline Hühnerfeld, geboren 27-4-1828 te Hillscheid
(Nassau), gedoopt 4-5-1828 RK, pottendraagster te Doesburg, naaister, overleden 13-2-1919
te Arnhem, dochter van Paulus Hühnerfeld en Anna Maria Stein.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Leijgraaf, geboren 21-8-1836 te Arnhem (Op de Beek) (getuigen Gerardus
d’Herripon, 41 jaar, timmerman, wonende op de Beek, Petrus Jacobus Langendorff, 26
jaar, schrijnwerker, wonende Weverstraat), overleden 30-1-1839 te Arnhem (Koningstraat)
(getuigen Petrus Jacobus Langendorff, 30 jaar, schrijnwerker, oom, wonende
Koningstraat).
2. Leonardus Josephus Leijgraaf, geboren 2-4-1838 te Arnhem (Op de Beek) (getuigen Peter
Joseph Langendorff, 56 jaar, schrijnwerker, grootvader, Gerardus d’Herripon, 41 jaar,
timmerman), beeldhouwer, overleden …………….te .....…......, trouwt 1-6-1864 te ‘s
Gravenhage Alida Henrica Thijssen, geboren 29-8-1835 te Delft, overleden .....................
te ...................., dochter van Antony Johannes Thijssen en Elisabeth Sophia Lucia Koning.
Uit dit huwelijk:
a. .................................................
3. Hermina Aleida Leijgraaf, geboren 15-6-1840 te Arnhem (Nieuwstad) (getuigen Coenraad
Palm, 57 jaar, timmermansknecht, wonende Nieuwstad, Willem Jacobs, 35 jaar, smidsknecht, wonende Nieuwstad), overleden 2-1-1843 te Arnhem (Op de Beek) (getuigen
Willem Frederik Schreuder, 24 jaar, kleedermaker, wonende Op de Beek).
4. Gerarda Johanna Leijgraaff, geboren 21-11-1842 te Arnhem (nabij Willemskazerne)
(getuigen Hendrik Gerritsen, 50 jaar, metselaar, Joseph Arnold van Eijsden, 30 jaar,
mineur), overleden ………………………………..
5. Johanna Hermina Leijgraaf, geboren 22-2-1846 te Arnhem (Varkensstraat) (getuigen
Gerardus Hendrikus d’Herripon, 52 jaar, timmerman, Hermanus Dinkeloo, 51 jaar,
kleedermaker), overleden 1-10-1846 te Arnhem (Op de Beek) (getuigen Derk Jan
Salemink, 64 jaar, stadsbode, wonende Koningsstraat).

Arnhem, 10-05-2005
Harry Schoel

Bijlage 6 Gedeeltelijke genealogie Van Lynden
I. Graaf Jan Carel Elias van Lynden, geboren 23-1-1770 te Arnhem, gedoopt 28-1-1770 te
Arnhem, hofmaarschalk van prins Willem V te Fulda, gouverneur van Gelderland 1814-1825,
staatsraad i.b.d., kamerheer, overleden 31-7-1825 te Arnhem (getuige Jonkheer Mr. Jan Elias
Nicolaas Baron van Lynden van Hoevelaken, 58 jaar, kommandeur des orde van de Ned.
Leeuw, lid van de Raad van State en Staten Generaal, broer), zoon van Baron Dirk Wolter van
Lynden (heer van Hoevelaken, lid van het ridderschap Nijmegen en Veluwe) en Baronesse
Agatha Theodora Geelvinck, trouwt 23-5-1804 te Emmerik Jonkvrouw Antonia Jacoba
Margaretha van Pabst, geboren 7-4-1776 te Amsterdam, gedoopt 14-4-1776 te Amsterdam,
overleden 29-3-1815 te Arnhem, dochter van Baron Johan Maurits van Pabst en Baronesse
Sara Agatha Hop.
Uit dit huwelijk:
II/2. Graaf Mr. Rudolph Willem van Lynden, geboren 8-12-1808 te Emmerik, lid Gedeputeerde Staten van Gelderland, commissaris des Konings in Zeeland, kamerheer i.b.d., overleden 19-4-1876 te Middelburg, trouwt 11-6-1834 te ‘s Gravenhage Jonkvrouw Antonia
Elisabeth van der Heim, geboren 9-1-1804 te Rotterdam, overleden 24-11-1884 te ‘s
Gravenhage, dochter van Paulus van der Heim en Maria Aletta van der Hoeven.
Uit dit huwelijk:
III/2. Graaf Willem Arnold van Lynden, geboren 24-7-1836 te Apeldoorn, overleden 20-91913 te ter Hooge, kap. inf., burgemeester van Koudekerke, lid Gedeputeerde Staten van
Zeeland, kamerheer i.b.d., overleden 20-9-1913 te Koudekerke, trouwt 11-1-1871 te
Middelburg Wilhelmina Johanna de Bruyn, geboren 21-2-1842 te Middelburg, overleden
..............1926 te ................., dochter van Jan Cornelis de Bruyn en Pauline Cornelie Boddaert.

Arnhem, 31-12-2004
Harry Schoel

Bijlage 7 Eigenaren van de Langendorff-secretaire vanaf 1824 (informatie afkomstig
van mevr. A.M. van Lynden-De Bruïne)
1e eigenaar
en vermoedelijke opdrachtgever: Jan Carel Elias , Graaf van Lynden 1770-1825
x
Antonia Jacoba Margaretha Van Pabst 1776-1815
|
e
2 eigenaar:
Rudolph Willem Graaf (1874) van Lynden 1808-1876
x
Antonia Elisabeth van der Heim 1804-1884
|

3e eigenaar Willem Arnold Graaf van Lynden (1836-1913) kinderloos overleden Ter Hooge,
x
Koudekerke
Wilhelmina Johanna de Bruyn 1842-1926
Antonie Jacob Herbert Graaf (1913) van Lynden 1847-1926
x
Henriëtte de Jonge 1858-1914
|
4e eigenaar (en erfgenaam Ter Hooge) Rudolph Willem Graaf (1926) van Lynden 1886-1965
x
Helena Maria Calkoen 1886-1986
|
5e (huidige) eigenaar
Godert Theodoor Adriaan Baron van Lynden 1920-2006
x
Alberta Maria de Bruïne 1922

De titel graaf of gravin wordt slechts door het oudste, in leven zijnde kind geërfd en gaat in
wanneer diegene die op dat moment de graventitel draagt, overlijdt. De overige kinderen
erven door geboorte de titel baron of barones.

EINDE

