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inleiding
De oude panden 'Henegouwen' (van oudsher) en het aangrenzende 'Holster' (naar de
laatste eigenaar) zijn, na aankoop van de laatste, beide in bezit van de Gemeente
Dordrecht. Het streven is om deze, voor de stad belangrijke panden, in oude luister te
herstellen. Voor de restauratie is hiertoe contact gezocht met de 'Vereniging Hendrick
de Keijser' en daarnaast is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheid om
in de gecombineerde panden een stadshotel onder te brengen.
In aansluiting op het bouwhistorisch onderzoek, verricht door de Vereniging Hendrick
de Keijser, is onderzoek verricht naar de bewoningsgeschiedenis. De combinatie van
beide onderzoekingen geeft een completer beeld van de geschiedenis van beide panden
en de mogelijkheid bouwhistorische sporen in de juiste context te plaatsen.
De opdracht was om een beperkt onderzoek te verrichten en een üjst van bewoners te
achterhalen met zo veel mogelijk data en bedragen bij verkoop.

HENEGOUWEN
Het gebied begrensd door Wijnstraat, Gravenstraat, Schrijversstraat en
(nu)Kuipershaven, in de literatuur genoemd als voormalig Grafelijk Domein, is één van
de historisch meest belangwekkende plaatsen van Dordrecht.
De Graven van Holland leidden, zoals toen gebruikelijk was, met hun volgelingen een
rondtrekkend bestaan waarbij ze van de ene bezitting naar de volgende reisden. De
huizen kenden in die tijd nauwelijks een vaste inrichting. Veel gebruiksvoorwerpen
werden meegebracht, verpakt in kisten. Zo verbleven de Graven ook regelmatig in
Dordrecht, in 'Mijns Heren harberghe... die men hiet Henegouwen'.1

Grafelijke herberg
De vroegste vermelding van het pand Henegouwen dateert van 1284/85 wanneer in de
stadsrekeningen wordt gesproken over het 'Huis Henegouwen', waar door Schepenen
en Raad een maaltijd wordt gebruikt.2 Rikout van Noordeloos is de vroegste naam die
in verband gebracht kan worden met de Herberg van de Graaf. Hij komt in de Dordtse
analen enkele malen voor; in 1291 als borg voor schuld van Graaf Floris V, als knaap en
tollenaar van Gheervliet en in 1311 als Schepen van Dordrecht. In 1293 krijgt Rikout de
opdracht een nieuw huis en stal te laten bouwen die de graaf en zijn hofhouding tot
herberg kunnnen dienen. Hem wordt opgelegd te zorgen voor 'taeflen van scraghen
ende van dartich bedden milten slapelaken, also langhe als wi dair sijn'
De kelders van het huidige pand stammen mogelijk uit die tijd. In 1316 wordt Rikout
beleend met de heerlijkheid Tolloysen - een in 1421 verdronken dorp ten z.o. van
Dordrecht.
Omstreeks 1350 erft de edelman Dirck van de Merwede de heerlijkheid Tolloysen en
het huis Henegouwen. Hij ziet er niets in en geeft de beide grafelijke lenen terug aan de
graaf. Vervolgens is bekend dat Albrecht van Beieren, graaf van Holland, het pand in
1389 verkoopt aan de burger Lambrecht Koe Bruynszn. Het erf loopt dan tot de
Merwede. Inmiddels is er een nieuwe grafelijke herberg, 'Porte Malburg', op de
Voorstraat (tussen de Nieuwstraat en de Kolfstraat).

De eerste particuliere bewoners en een nieuw huis
Bij het Huis Henegouwen behoorde een erf dat achter de Gravenstraat liep tot aan de
Merwede. Het blijkt dat aan die zijde van het erf een toren stond met een (weer?)gang
die in 1433 toebehoorde aan Willem Boeghaert Willemszn.
In 1505 is er een geschil tussen Barthout Dircxzn.in Henegouwen en Pieter Hugenszn.
in 'Roedenborch'. Zoals zo vaak gaat het ook hier over de afvoer van water. In dit geval
vloeit het afvalwater van Henegouwen over het erf van Roodenburch, zeer tegen de zin
van Pieter Hugenszn. Vier gezworen reetrekkers (lieden die zich van overheidswege
bezighouden met het oplossen van geschillen van bouwkundige aard) bedenken een
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oplossing die voor beide partijen bindend is. Er worden goten aangelegd tussen beide
huizen, de kosten moeten worden gedeeld. Beide erven zullen worden gescheiden door
een muur die door zal lopen tot over de kelders. Deze reikten dus kennelijk tot buiten de
huizen. Barthout Dircxzn. moet ook een afdak laten bouwen boven de kelders van
Roodenburch.3 Uit de laatste akte kan worden opgemaakt dat Barthout Dircxzn.
Henegouwen heeft laten verbouwen. Hij is in Dordrecht Schepen (1493-1506),
Burgemeester van 's Heeren wege - president van het college van Schepenen- (15061507) en Burgemeester der Gemeente(1509-1519). Hij woonde al in 1487 in een huis
aan de poortzijde (Wijnstraat) en overleed in 1520.
De eerstvolgende gegevens dateren uit 1543 en 1553. Het pand staat dan vermeld in het
kohier van de 10de penning, een belasting op de waarde van het huis. Een bewoner
wordt niet genoemd. Wel, dat voor het huis 'staande voor aan de straat' 42
Rijnsguldens4 betaald moet worden en voor de wijnkelders 72 Rijnsguldens.
Economisch zijn de kelders dus van groter belang dan de woning.
De belasting op stookplaatsen, het 'Haertstedegelt' levert in 1555 weer een naam van
een bewoner op. Het is Dircxken Barthoutsdr.5, getrouwd met Gijsbrecht van Arckel en
kennelijk de dochter van Baertout Dircxszn. Er wordt vermeld dat Dirxcken 'een nieuw
huis' heeft met drie stookplaatsen. Mogelijk heeft zij nog veranderingen laten
aanbrengen aan het huis dat haar vader vóór 1505 moet hebben laten (ver)bouwen. Zij is
tevens de eigenaresse van het huis Mariënborch, nu Wijnstraat 137-139 en na restauratie
rond het jaar 2000 genaamd 'de Vier Winden'.6
Een akte uit 1564 vermeldt nog dat er tussen het huis Groot Henegouwen en het 'ledich
erfe' in de Gravenstraat, toebehorende aan Dirxcken Barthoutsdr. nog een huis Cleyn
Henegouwen staat.7
Dircxken Barthoutsdr. overlijdt omstreeks 1565. Het blijkt dat zij ook nog gehuwd
geweest is met Jacob van Wels. Iemand met dezelfde naam, mogelijk een zoon, wordt
in 1561 genoemd als huurder van Henegouwen.
De perikelen rond haar erfenis duren vele jaren.
Uiteindelijk staat Jan Arentszn Brouwer, 'Schepen in Wette' in 1580 te boek als de
nieuwe eigenaar van zowel Henegouwen als Mariënborch. Mogelijk was hij familie van
Dircxken.
Hij woont er niet zelf, maar heeft huis en kelder verhuurd aan Adriaen de Vries.
Het is 1594 wanneer de volgende eigenaar, Gerrit van Rhee, koopman, 7 Vlaemse
ponden8 en 10 schellingen moet betalen aan gemeentelijke verponding9 voor
Henegouwen, dat dan wordt verhuurd aan Dammas Woutersz., terwijl Jan Aelertsz de
kelders huurt.
Gerrit Rhee woont volgens een acte10 in 1592 zelf in Nijmegen en hij heeft op dat
moment geld nodig want hij verkoopt verschillende rentebrieven aan Claes Janszn,
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cruydenier. Op één daarvan verbindt hij als onderpand het huis en erf Groot
Henegouwen,'staende op de houck van de Gravenstraet'. Hij voldoet echter aan zijn
verplichtingen, dus Henegouwen blijft zijn eigendom.
In 1597 verkoopt Gerrit Rhee, dan kapitein van een compagnie voetboogschutters en in
dienst bij de 'Edele Heer vanNassouwe', het pand met huisraad aan Arent Maertens, in
Dordrecht welbekend als stichter van het gelijknamige hof. In het grote pand wonen dan
Gert de Bruyn aan de voorzijde en Wouter van Crayesteyn aan de achterzijde. De koper
verplicht zich om alsnog f 1440 te betalen wanneer hij niet binnen drie jaar alle lasten
die op het huis drukken voor Gerrit van Rhee heeft afgelost.

Van achterhuis naar familiehuis
Te eniger tijd in de jaren daarna wordt de huurder, Wouter van Crayesteyn, Heer tot
Wulven, in 1578 gehuwd met Lydia van Beveren, eigenaar van het pand. Wouter is
geboren in Schoonhoven als 'Van Oudshoorn', maar gebruikt alleen de naam
Crayesteyn. Hij bekleedt vele functies in Dordrecht en daarbuiten: Raad, Veertigraad,
Schepen, Burgemeester, Gecommitteerde Raad van Zuid-Holland en Gecommitteerde
ten Beleyde van stadszaken.
In 1602 is er sprake van akten11 die worden gepasseerd in het huis van Wouter van
Crayesteyn. Waarschijnlijk is hij dan al de eigenaar. Hij overlijdt in 1624.
Zijn zoon Michiel(*1585), één van de zes kinderen Crayesteyn die Henegouwen in die
tijd bevolken, trouwt in 1625 met Susanna van der Meulen. Zij zijn de volgende
bewoners van het huis. DrMchiel van Crayesteyn overlijdt voor 1633.
In het verpondingskohier van dat jaar is er sprake van de weduwe en haar dochter .
Deze dochter, Lydia, in 1649 gehuwd met de Utrechtse Jkr Johan Nicolaï Malapert,
volgt haar ouders weer op als bewoner en eigenaar. De echtgenoot erft de titel, Heer van
Crayesteyn.
Nadat beiden zijn overleden verkopen curators in 1676 Henegouwen met wijnkelders en
erf en met de bijbehorende eerste drie huisjes, een koetshuis met stalling met uitgang
aan de Gravenstraat voor 10.700 Carolus guldens in contanten. De koper is Mr. Hendrik
Onderwater, 'OutMagistraet'.12

Eén en een kwart eeuw Onderwater
Ook bij de grote familie Onderwater blijft het huis generaties lang in bezit. Dit ontneemt
ons grotendeels het zicht op het pand. Transportakten worden niet gemaakt en bij
transportakten van het buurhuis worden meestal geen voornamen vermeld, maar slechts
de familienaam met de titel.
Mr. Hendrik Onderwater (1642-1705) was Ambachtsheer van Puttershoek, Vrijheer van
Papendrecht en Matena en tevens Schepen. Hij was getrouwd met Johanna Hallincq,
met wie hij vijf kinderen kreeg.
De oudste zoon Boudewijn (1673-1742) trouwde op zijn beurt natuurlijk ook weer een
dochter uit de regentenklasse, Susanna Everwijn. Ook zij hadden vijf kinderen. De
vierde was Pompejus (1713-1783) die in 1777 wordt genoemd als bewoner van
Henegouwen.13 Deze was de vader van Jvr. Susanna Abigaël Onderwater, die in 1805
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het huis verkocht. Na honderdvijfentwintig jaar verdween Henegouwen hiermee uit de
familie. Welke familieleden in het grote huis woonden en of het in die tijd wellicht ook
(gedeeltelijk) verhuurd werd, is niet meer te traceren. In grote huizen als Henegouwen
woonden vaak meerdere familieleden, een gezin met een grootouder of ongehuwde
zusters of broers onder één dak.
De kelders zullen ongetwijfeld ten dienste van de handel gebleven zijn.

Dienaren der Kerk
De nieuwe eigenaar, Ewaldus Kist, predikant bij de Nederduitsche Gereformeerde
Gemeente en zijn (tweede) echtgenote Johanna Christina Noteman betaalden f. 16.500
in 'goed Hollands zilvergeld'. Met hun komst brak een nieuwe tijd aan voor het huis.
De Dordtse regenten hadden plaats gemaakt voor kerkelijke dienaren, want ook in het
buurpand woonde een predikant. De drie kleine huisjes in de Gravenstraat, die ook nu
bij de koop hoorden, bleven verhuurd 'conform de huurcedullen'.
Ewaldus Kist was predikant in Dordrecht van 1797-1822.
Het grote Henegouwen heeft een duidelijke aantrekkingskracht op grote families, want
ook de familie Kist en hun nakomelingen wonen er bijna honderd jaar.
Ewaldus Kist heeft uit zijn eerste huwelijk met Cornelia Bos drie zonen: de oudste is
medicus in Den Haag, de tweede predikant in Zeist en de derde, Anthony Ezn., is
procureur in Dordrecht. Uit een derde huwelijk van Ewaldus, met Theodora C.W.
Brouwer, is er nog een dochter, Anna Geertruida die in 1838 trouwt met een
weduwnaar, de Dordtse predikant Daniël Pijzel. Zij is een generatie jonger dan haar
halfbroers.
Vele jaren na het overlijden van hun vader besluiten de kinderen Kist hun aandeel in het
huis te verkopen aan Anthony, die zo in 1839 eigenaar wordt van het hoekpand
Wijnstraat/Gravenstraat. Henegouwen vertegenwoordigt dan een waarde van fl. 10.600.
Verder veranderde er niets. Alle Dordtse gezinsleden blijven er wonen.
Nog één keer maakt de oude Dordtse elite haar rentree in het huis wanneer Anthony in
het huwelijk treedt met Jvr. Maria Arnoudina Stoop. Zij krijgen een dochter, Ewaldina
Cornelia (* 1813). Deze groeit op samen met het halfzusje van haar vader, het
nakomertje uit het derde huwelijk van grootvader Ewaldus, Anna Geertruida (*1814).
De moeder van Anna Geertruida is in 1829 overleden.
Na het overlijden van Anthony Kist in 1851 wordt het huis op naam gezet van Maria A.
Stoop. Zij geeft leiding aan een aantal verbouwingen. Kadastrale gegevens melden
nogal wat 'slopingen en veranderingen', vooral bij de huisjes in de Gravenstraat.
In 1855 wordt bij de gemeente toestemming gevraagd om stellingen rond het huis te
mogen zetten voor een opknapbeurt. De gevels worden gerepareerd, afgehakt en
gepleisterd. Naast het bordes komen hardstenen palen met 'balie-ijzers',zoals die aan de
andere kant van het bordes reeds aanwezig zijn. De aanvrage is getekend door D. Pijzel,
die volgens de Dordtse adresboekjes, lopend vanaf 1855, daar woonde tot ca 1888.
Het kadaster wijst echter Ewaldina Cornelia Kist aan als eigenaresse, dochter van
Anthony. Volgens de afhandeling van haar nalatenschap14 in 1891 was zij de derde
echtgenote van weduwnaar Daniël Pijzel. Deze was eerder gehuwd geweest met
bovengenoemde Anna Geertruida Kist, leeftijdgenote van, en opgegroeid samen mét
Ewaldina Cornelia, die eigenlijk haar tante was. Een complexe familierelatie.
Om de verwarring compleet te maken noemde het Kadaster rond 1893 abusieveüjk de
zoon uit het huwelijk van Daniël Pijzel met Anna Geertruida: Dr. Ewaldus Daniël
14
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Pijzel, redacteur te Amsterdam als echtgenote van Ewaldina Cornelia Kist.
Waarschijnlijk was het voor de ambtenaar van het Kadaster ook allemaal wat te
ingewikkeld geworden.
Met Daniël Pijzel aan het hoofd, bewonen in jaren 1850-1860 acht familieleden, een
gouvernante en een dienstbode het grote pand.
Bij het overlijden van Ewaldina Cornelia Kist maakt notaris M.C. Sigmond een
boedelinventaris op.15 Vertrekken die worden genoemd zijn:
de grote zolder
de meidenkamer
studeerkamer
grote slaapkamer
portaal
kamer mejuffrouw Ponsen (de gouvernante)
kamer Theod. C.W.Pijzel
groote logeerkamer
kleine logeerkamer
badkamer
huishoudkamer
provisie,
vestibule
blauwe kamer
salon
catechiseerkamer
eetkamer
keuken
Het huis aan de Gravenstraat is gedeeltelijk voor eigen gebruik. Een deel (de kelders)
wordt verhuurd.
Ds. Daniël Pijzel en zijn (tweede) echtgenote, Anna Geertruida Kist hadden vier
kinderen: Theodora Cornelia Woutera, Ewaldina Cornelia (Pijzel), Susanna Wilhelmina
en de reeds genoemde Ewaldus Daniël. Het huis blijft langs alle lijnen in de familie.
In 1893 wordt de lijn doorgetrokken met de oudste (stief)dochter Theodora Cornelia
Woutera Pijzel als volgende eigenaresse. Zij is ongehuwd en het is te begrijpen dat zij
er niet voor voelt om alleen in het grote huis aan de Wijnstraat te blijven, maar de
voorkeur geeft aan de Johan de Wittstraat, waar zij in 1896 samen met haar zuster
Susanna naartoe verhuist.

Liefdadigheid
Een goed doel komt in zicht als bestemming voor het grote pand. 'De kennismaking die
mej. Th.C.W. Pijzel te Dordrecht had met onze stichting boezemde haar veel
belangstelling in en bracht de edele vrouwe er toe, dit kostbare pand ter beschikking van
het bestuurte stellen'. Zo valt te lezen in het jubileumboek (1888-1988) van de
Stichting 'Effatha', Vereniging ter bevordering van Christelijke opvoeding en onderwijs
van doofstomme en blinde kinderen en jongelieden, gevestigd te Utrecht.16 Het huis,
dat de schenkster onder de naam 'Het Prinsenhof in bezit kreeg, wordt 'om niet'
overgedragen en getaxeerd op f. 13.000. Zij wenst daarvoor als tegenprestatie een
15
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levenslange uitkering van fl. 125 per jaar. Niet het geld maar de band met het huis zal
haar drijfveer zijn geweest.
Vol enthousiasme bevolkt vanaf 1902 een steeds groter aantal kinderen het pand, dat nu
moet worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Het echtpaar Nettinga,
'huisvader en -moeder' van 1902 -1907, heeft de leiding. Daarna worden dat de heer en
mevrouw van den Heuvel.(afb.l) Uit 1907 dateren tekeningen voor schoollokalen met
blinde muren aan de Gravenstraat en uitkomend in de tuin (afb.3) In 1908 wordt er
gebouwd. De huisjes aan de Gravenstraat zijn hiertoe door Theodora Pijzel verkocht aan
Effatha. Docenten en kinderen poseren in de tuin wanneer deze in gebruik is genomen.
(afb.2) De oude klaslokalen in Henegouwen worden getransformeerd tot slaapzalen.
Ook op zolder van Henegouwen is nog ruimte die gebruikt kan worden. De achterzijde
van de zolder wordt verbouwd om ook daar nog nieuwe slaapvertrekken te realiseren.
Op de bouwtekening staan 28 bedden ingetekend, keurig in het gelid, (afb.4). Een foto
geeft een beeld van de werkelijkheid: veel dove jongetjes op een grote, kale slaapzaal.
(afb.5) Het dak wordt afgevlakt. (afb.6a/b) De langgerekte dakkapel aan de kant van de
Gravenstraat met de zeven ramen, bestaat dan al.
Het laatste bij Henegouwen horende pand, Gravenstraat 3, wordt in 1921 geannexeerd,
compleet mét bewoonster en haar drie kinderen. Het is bestemd voor de opvang van
dove kleuters.
De oorspronkelijke gasverlichting met Argus lampen wordt rond 1918 vervangen door
elektrisch licht, wat het leven in het Instituut weer een stukje gemakkelijker maakt.
Dit alles biedt nog soelaas tot 1926, wanneer "Effatha"definitief vertrekt. In Voorburg,
op twee buitenplaatsen, de huizen Arentsburgh en Hoekenburg, is er meer ruimte, meer
licht en meer buitenlucht voor de kinderen.
De eerste twee decennia van de 20816 eeuw zijn historisch bezien voor de Dordtse
binnenstad een desastreuze periode waarin heel veel grote huizen in handen vallen van
handelaren die zich bezig houden met verbouwen en slopen, om dé vaak gedeeltelijk
gestripte panden weer verder te verkopen. De Dordtse elite is verhuisd naar de randen
van de stad. Veel oude huizen zijn in die tijd ontdaan van hun fraaiste
interieuronderdelen: geschilderde behangsels, lambriseringen, schouwen,
bovendeurstukken, etc.

Kantoren en restbewoning
Henegouwen wordt verkocht aan Arie H. Brand, oorspronkelijk metselaar, later tevens
handelaar in huizen. Op de kadastrale legger vindt men onder zijn naam meer dan 240
huizen. Hij koopt, verbouwt, splitst, sloopt en verkoopt uiteindelijk weer, zo wordt
gemeld.
Hij dient ook plannen in om het huis Henegouwen te verbouwen. De tekeningen maakt
hij zelf. Zijn bouwaanvraag uit 1926 vermeldt dat zijn plan bestaat uit:
'a. het inrichten van twee kantoorlocalen met gang en wc., b. een woning met
vergaderzaal en c. een bovenhuis.'
Op de tekening (afb.7a/b )is te zien dat de toegangsdeur in de Gravenstraat zal worden
veranderd in een portaal voorzien van een smalle 'gotische' boog. Daarin komen drie
voordeuren uit die toegang geven naar een gescheiden voor- en achterkant van de belétage en naar de verdiepingen. (afb.8a/b)
Op de tweede bouwlaag wordt een vertrek omgevormd tot keuken en aan de achterzijde
voegt men een breed balkon toe. Een ontwerptekening uit 1934, ook van A. Brand, laat

de huidige bredere toegang tot het portaal zien, met daarboven het balkon met
openslaande deuren.
Dit heeft mogelijk te maken met plannen van de Raad van Arbeid, gevestigd in het
belendende Wijnstraat (toen) 93, om uitbreiding te zoeken naar Gravenstraat l door
middel van een doorbraak in de scheidingsmuur. Met een bredere toegang in de
Gravenstraat zou de Raad van Arbeid ook van die zijde gemakkelijker toegankelijk zijn.
Vijfjaar later (1939) is de behoefte aan kantoorruimte van de Raad van Arbeid zo
toegenomen dat een bouwaanvraag wordt ingediend door de Rijksgebouwendienst te
Breda om 'eenige lokalen' in het pand Gravenstraat, hoek Wijnstraat te mogen
verbouwen. De tekening onthult dat een doorbraak naar Wijnstraat 93 toen al bestond.
De bei-étage van Henegouwen wordt geheel ingelijfd bij het kantoor van de Raad van
Arbeid in het naburige pand.
In de beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden is te lezen wat er allemaal
werd veranderd. In diverse muren maakte de aannemer doorgangen en er kwamen
nieuwe toiletten en afscheidingen en een nieuwe achterbouw in aansluiting op die van
het buurpand. Bijzondere bepalingen werden opgenomen in verband met een mogelijk
dreigende oorlog. We schrijven 1939. De officiële bouwvergunning voor de doorbraak
komt pas enige jaren later, oktober 1942.
De bovendieping blijft tot 1970 bewoond door verschillende personen met de naam
Brand. Maar ook anderen hebben een woonadres gevonden in de vele vertrekken. In
1949 is er, waarschijnlijk op zolder, een lingerie atelier gevestigd. Kadastraal blijft het
pand tot zeker 1968 in eigendom bij de familie Brand.
Rond 1970 vertrekt de Raad van Arbeid en op 26 april 1974 neemt de Gemeente
Dordrecht het pand in eigendom over. Sindsdien zijn er ateliers en woningen voor
kunstenaars in gevestigd.

Conclusie
Henegouwen kan, vooral dankzij de kelders, worden beschouwd als één van de weinig
herkenbare 'oerpanden' van de stad. De geschiedenis die er aan is verbonden, is de
geschiedenis van Dordrecht. Het pied a terre van de Graven van Holland, die door het
schenken van privileges aan de basis stonden van de vroege bloeiperiode en de
belangrijke positie van de oudste stad van Holland. De kelders die eeuwenlang werden
gebruikt voor de wijnhandel, eveneens een economische peiler van formaat van de oude
stad. Het grote aantal regenten dat in Henegouwen woonde omdat dat aanzien gaf. En
daarna, stapje voor stapje, de langzame maar duidelijke afdaling langs de sociale ladder.
Thans, al meer dan dertig jaar, bewoning door kunstenaars, die van mening zijn dat ze
goed voor het pand gezorgd hebben. En daarin hebben ze gelijk, want wanneer er
minimaal in een pand wordt geïnvesteerd, wordt er ook niets meer gesloopt. En dus
bevat Henegouwen, naar binnen gekeerd als het is, nog een staalkaart aan historisch
belangrijke interieuronderdelen. Hier vonden in het begin van de 205*6 eeuw geen
grootschalige verbouwingen plaats, anders dan bij het buurpand en menig ander Dordts
monument. De betonnen verminkingen zijn te corrigeren.
Het huis Henegouwen is in alle betekenissen een Hoeksteen van historisch Dordrecht.
Een stad die zich wil profileren als een historische stad heeft bier een prachtige taak.
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ROODENBURCH / T SCHAECK

('HOLSTER')

Het is ongebruikelijk om een rapportage te beginnen met een stelling. De geschiedenis in
aanmerking genomen, kan men daar in dit geval nauwelijks omheen.
i

- Mede gezien de staat van onderhoud, die niet bepaald wijst op goed 'rentmeesterschap',
moet de naam 'Holster', waaronder dit pand gedurende dertig jaar bekend was, samen met
de letters op de gevel, zo snel mogelijk verdwijnen -.
Het pand heeft van oudsher de naam Roodenburch / 't Schaeck, naar de twee vroegmiddeleeuwse huizen die hier ooit stonden en al voor 1600 achter één gevel waren
verdwenen. De naam bleef evenwel nog heel lang gehandhaafd en zou opnieuw moeten
worden ingevoerd.

De vroegste vermeldingen
... .'in de plaetse van welck voors[egte] vercoghte huys eertijts geweest ofte gestaen hebben
twee huysen het eene genaempt Roodenburch ende het ander ge[naemp]t 't Schaeck..,.', zo
meldt een akte in 1594.1
Hoe ver dat 'eertijts' precies terug gaat, is niet te zeggen. Wel kon een 14^-eeuwse
vermelding gevonden worden, zonder precieze datering, bij de Rekeningen van de Heren van
Holland, dat Jan Oem, burger van Dordrecht, door Gerard, Heer van Voorne, beleend werd
met het Huis Roodenburch.2 Gerard van Voorne was een neef van de Hollandse graaf Jan I.
Jan Oem, Heeren Gilliszn. was Baljuw van Zuid-Holland in 1321 en Raad en RentmeesterGeneraal van Zuid-Holland van 1329 tot 1331. Hij was getrouwd met Soete Jansdr. van der
Dussen. Gezien de functies van genoemde Jan Oem zal het huis Roodenburch dus een
aanzienlijk huis zijn geweest.
We moeten daarna een stap maken van meer dan een eeuw.
Een akte uit het jaar 1439 maakt ons deelgenoot van een familieruzie. De gebroeders Martijn,
Gheraet, Willem en Adryaen Boegaert Willemszn. hebben gezamenlijke rechten op 'den
huyse ghenoemt die Scaeck'. Eén van hen, Willem -waarschijnlijk dezelfde die in 1433 wordt
genoemd als eigenaar van Henegouwen-, had gemeend op sluikse wijze die Scaeck aan zijn
zoon te kunnen verkopen, waarop deze het pand weer doorverkocht aan een derde. Daarnaast
was er nog eene Adryaen Haeck Hermanszn, die eveneens aanspraken maakte op het huis
vanwege een erfenis en daarom de geldigheid van de verkoop aanvocht. Het zal ongetwijfeld
tot een rechtzaak zijn gekomen.
Het huis Roodenburch is in 1451 onderwerp van een geschil. Nu is het Gheraet Boeghaert die
dit huis heeft verkocht terwijl hij schulden heeft aan Floris van der Dussen. Deze zwaait met
een schepenbrief en eist dat de koop ongedaan gemaakt wordt.3

1

SAD 9.743-154v.
Ons Voorgeslacht 1977, p. 186
3
SAD 1-OSA14, akte 2062 en 2981.Ook deze vroege akten werden ontdekt door de heer C. Sigmond.
2
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Ambachtsheren van Heerjansdam
Het geschil dat zich in 1505 afspeelde tussen de bewoners van Henegouwen en Roodenburch
(zie rapportage Henegouwen) over de waterdrop op de 'loeve' (erf) van dit laatste huis,
onthulde in de akte de naam van Pieter Hugenszn. als eigenaar van Roodenburch. Net als zijn
buurman wordt deze al in 1487 genoemd als bewoner van een huis aan de Poortzijde. Pieter
Hugenszn blijkt Ambachtsheer van Heerjansdam en Schepen van Dordrecht - diverse malen
tussen 1495 en 1512. Hij had dus meer met zijn buurman gemeen dan een goot.
De eerste bewoonster die daarna met name genoemd wordt is juffrouw Anna Suijs. Zij is in
het jaar 1544 de weduwe van wijlen Arent Pieterszn, ambachtsheer van Heerjansdam. Het
huis blijft dus in de familie.
Toen eenjaar eerder geld werd geïnd voor de 1006 penning - een heffing op de opbrengst van
onroerend goed- werd er nog voor de afzonderlijke huizen een bedrag berekend: voor
'Roenborch' moest 72 Carolusguldens4 worden betaald en voor 't Schaeck' 36
Carolusguldens. Roodenburch is dus het grootste van de twee. In dit vroegste Dordtse kohier
worden geen namen van eigenaars of bewoners genoemd.
De volgende naam is die van Jop van Teylingen. Hij is bewoner van het huis van Aert
Pieterszn. maar is daarvoor geen huur verschuldigd, zo blijkt in 1553. Wellicht was hij een
vriend of familielid. Voor de twee wijnkelders zoekt men op dat moment nog een huurder.
Twee jaar later geeft de belastingaanslag voor het aantal stookplaatsen in het huis, het
'Haertstedengelt', een blik op de omvang van het pand. Er zijn maar liefst 12 stookplaatsen.
Het is zeer waarschijnlijk dat de samenvoeging van beide huizen tussen 1543 en 1553 heeft
plaats gevonden. Ter vergelijking, in het nieuwe huis van buurvrouw Dircxken Barthoutsdr.,
dat nog steeds Henegouwen wordt genoemd, zijn op dat moment slechts 3 haardsteden.
In 1561 bewoont Jop van Teylingen nog steeds het huis van de ambachtsheer. De oostelijke
en westelijke wijnkelder worden afzonderlijk verhuurd. Ook voor de zolder is een huurder
gevonden. Hij gebruikt hem voor korenopslag en hoeft slechts 34 stuivers te betalende als
lO*6 penning. Het huis wordt aangeslagen voor £ 5 en voor beide kelders betaalt men £ 8 en 8
stuivers.
De nieuwe generatie Van Heerjansdam, Pieter Arentszn., bewoont in 1580 het huis
Roodenburch weer zelf. Hij is Schepen van Dordrecht in de jaren 1574-75,1578-79 en 158485.

Roodenburch wordt Bank van Lening
De gemeentelijke kohieren wijzen in 1594 Baptista ( de Monte) Valdona 'in de lombert' aan
als de volgende bewoner. Hij heeft het octrooi weten te bemachtigen dat hem recht geeft als
'taeffelh.ouder'5op te treden. Hiermee maakt het pand een begin met een lange loopbaan als
Bank van Lening.
Eigenaar is in dat jaar geworden Casper Be(e)ck, koopman. Deze kocht het huis, vanwege de
kelders, van Adriana van Schoonhoven, weduwe van Jkr Pieter van Heerjansdam voor 9000
Carolusguldens. Als buurhuizen worden genoemd Groot Henegouwen en Groot Almangien.
Twee jaar eerder was Adriana van Schoonhoven een overeenkomst aangegaan met haar
buurvrouw in de Gravenstraat, Fytghen Mattheusdr over de afvoer van water. Problemen
daarover kwamen veel voor en in dit geval was het tot een proces gekomen. Adriana kocht
'... .eene vrije water ganck coemende van huysen ende plaetssse van roedenburch ende 't
4

Een gouden munt van Karel V, tw.v. 20 stuivers, ingevoerd 1521. Na 1540 een zilveren munt. Als benaming
voor
20 stuivers nog lang daarna gehandhaafd.
5
Bankier, hier: houder van de bank van lening.
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schaeck'6, langs het huis van haar buurvrouw. Over deze goot liep al het hemelwater van
beide huizen en tevens het vuile water afkomstig van de wijnkooplieden die achter de kelders
hun vaten schoonmaakten. Hierover bestond al geruime tijd ergernis bij de bewoonster van
het naastliggende pand 'de Blaeuwen Leeu' aan de Gravenstraat. Met deze koop en een
aanvullend bedrag werden de 'crackeelen' opgelost.
Baptista de Monte Valdona overlijdt al in 1595. Zijn talenten als tafelhouder waren kennelijk
niet erg groot, of mogelijk had hij grote tegenslag, maar bij zijn dood laat bij zijn weduwe,
Elysabeth Engebrechtsdr. achter met een schuld van f 21.200 aan Jan Govertszn., curator van
de failliete boedel. De roerende en onroerende goederen en de complete bank van lening, die
als onderpand was gegeven bij de lening, vallen in handen van de schuldeiser. De zaken
worden met de weduwe afgehandeld.
Jan Govertszn. zoekt voor de Bank van Lening een nieuwe tafelhouder. In 1599 dient zich
Jacques de Villeers aan, die 'de gerechte helft van een geheel huys ende erffe ...' koopt voor
f4400. Als buren worden genoemd Arent Maertens in Groot Henegouwen en Thomas
Bacharach in Groot Almangien. Hiermee wordt duidelijk dat Casper Beeck, die
oorspronkelijk het gehele huis kocht, alleen de kelders voor zichzelf hield en de rest weer van
de hand deed aan de eerste tafelhouder op dat adres, Valdona.
Een bank van lening met alleen een- voor iedereen zichtbare- voordeur, maakt het mensen
soms moeilijk naar binnen te gaan. Ook de aan- en afvoer van wat grotere goederen is soms
lastig via de voordeur. Dus koopt Villeers in 1600 een erf en loods in de Gravenstraat,
grenzend aan de vier huisjes van buurman Gerrit van Rhee, en creëert daarmee een
achteringang.

De lommerd aan banden gelegd
Het is Thomas Truquet, die rond 1607 het octrooi zal hebben overgenomen en zich vestigt in
Roodenburch. In 1608 betaalt hij 42 £ en 10 st. Verponding - een soort onroerend goed
belasting- voor de 'Lombert'. Dat is 14 £ minder dan Valdona 14 jaar eerder moest betalen,
terwijl verpondingsbedragen over het algemeen vele tientallen jaren onveranderd bleven. Dit
zegt iets over de staat waarin het huis verkeert, in dit geval is het dus aanzienlijk minder
waard geworden.
Trucquet is echter niet de enige tafelhouder. Samen met Gabriël Vernat krijgt hij in 1617 van
de magistraat van Dordrecht de toezegging dat het octrooi, dat in 1619 'expireert', zal worden
verlengd tot 1639.7 Onderdeel van het contract is dat er strenge eisen worden gesteld aan de
tarieven. De rente die zij mogen vragen staat duidelijk omschreven. Voor kleine zaken is dat
een halve stuiver per week. Voor grote zaken die in leen worden gegeven zoals rentebrieven,
obligaties, huizen, land en erfenissen zullen zij niet meer mogen innen dan 'Coopmans
interest', dat wil zeggen tegen 'twaelff ten hondert in 't Jaer, ende van minder tijt naar
advenant'. Het is ten strengste verboden te lenen op gestolen of 'qualijck verkregen'
goederen.
De lommerd had over het algemeen, niet speciaal in Dordrecht, een slechte naam; er zouden
woekerrentes worden gevraagd. Met deze verordening wilde het stadsbestuur kennelijk
problemen voorkomen of oplossen.
De heren Vernat en Truquet betalen 4800 ' ponden Vlaems'8 voor het octrooi.
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Thomas Truquet (soms ook Turquet geschreven) doet het duidelijk beter dan zijn voorganger.
In 1622 heeft hij 5 dienstboden en 5 knechten in dienst. Een deel van het huis heeft hij
verhuurd aan de kleermaker Jan Franszn, diens vrouw en drie kinderen.
De kelders blijven in bezit van de familie Beeck.
In 1638 wordt éénmalig Mr. Johan van de Corput genoemd als degene die de verponding
betaalt. Waarschijnlijk heeft hij er kortdurend als huurder gezeten.
Wanneer bovengenoemde beheerders van de bank van lening beide zijn overleden, wordt de
tafel in 1636 overgedragen aan Frangois Craen en zijn compagnon, Paulo Emilio de Fareris.
De eerste wordt in 1639, het jaar dat het octrooi verloopt en verlengd wordt tot 1659, de
eigenaar van -de helft- van Roodenburch. De ander komt, net als eerder Gabriël Vernat, niet
voor in de kohieren.
Erfgename Sara Truquet verkoopt het huis dat dan genoemd wordt 'van outs tHuys van
Heerjansdam'. Er is nog een tweede koper, die waarschijnlijk slechts in het pand investeert:
Dr. Martinus Cierecx, secretaris uit de stad Sneeck. De kopers betalen 5000 carolusguldens
voor het halve huis. Wat wordt omschreven als 'de beter helfte', de kelders, behoort dan toe
aan juffrouw Anna Roustijser, weduwe van Willem Casperszn Beeck.
Het octrooi op het tafelhouderschap wordt verleend aan een persoon en zijn mogelijke
nakomelingen. Na het overlijden van Francois zet zijn weduwe de zaak voort - echtgenotes
komen dus ook in aanmerking-, samen met Abraham Fareris. Voor de gelegenheid is ze maar
met hem getrouwd. Ze heeft uiteindelijk ook nog een aantal minderjarige kinderen om voor te
zorgen. Voor het continueren moet er 9000 pond9 betaald worden voor twintig jaar en jaarlijks
800 pond voor weeshuis. De bank van lening moet dus wel een redelijk zeker en lucratief
bedrijf geweest zijn in die tijd.10
Twee jaar voordat de termijn afloopt, in 1677, laat de stadssecretaris, Mr.Herman Hallincq
het stadsbestuur weten dat de stad er niet beter van zal worden, wanneer de Bank van Lening
in eigen hand wordt genomen.11 Er is dus geen bezwaar tegen de verlenging van het contract
met de zittende of een andere tafelhouder. In dat zelfde jaar verschijnt het -nu- beroemde boek
van Mattbijs Balen, Beschryvinge van Dordrecht. Hierin stelt hij dat het huis al vóór 1313
bekend was en noemt hij weer de oude namen Rodenborg/ 'tSchaeck voor het 'tHuys en Bank
van Leeningen ofte Lombard', die dan gehouden wordt door Thomas van der Marck, Vrijheer
van de Leur en Burgemeester van Schoonhoven.
Deze overlijdt in 1679. Maria Post, zijn weduwe verkoopt via haar procuratiehouder wettelijke handelingen mogen niet zelfstandig door vrouwen worden uitgevoerd12- het pand
met de inboedel voor f 8000 aan Isaac de Coninck, die daar dan al tien jaar tafelhouder is. De
Vrijheer van de Leur nam dus niet persoonlijk de te belenen goederen in ontvangst. Dat deze
zijn naam aan de Bank van Lening verbond, lijkt er ook op te duiden dat het imago van de
lommerd was verbeterd.

De eeuw van De Coninck
De Coninck zal zich ervan verzekerd hebben dat het octrooi, dat in 1709 afloopt, ook daarna
zal worden gecontinueerd. Met hem haalt het huis weer een familie binnen die daar enkele
generaties zal blijven.
9
l
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Isaac de Coninck is getrouwd met Margaretha Kiela. Ze hebben 10 kinderen gekregen,
waarvan er 4 bleven leven. Na het overlijden van Isaac hertrouwt Margaretha in 1699 met de
weduwnaar Coraelis Sam. Het houden van een lommerd lijkt duidelijk werk voor twee en ook
hier speelt natuurlijk weer mee dat een alleenstaande vrouw met minderjarige kinderen alleen
slecht uit de voeten kon. In 1719, enkele dagen voor zijn overlijden, laat Comelis Sam,
'makelaar' een testament opmaken. Zijn stiefzoon Willem de Coninck (*1681) en zijn neef
Herbert Sam krijgen daarin samen zijn kostbaarheden; goud en juwelen gelegateerd. Enig
erfgenaam is echtgenote Margaretha. Deze verwerft, na het overlijden van haar tweede
echtgenoot, van de heren Burgemeesteren het octrooi om 'alleen, met seclusie van een
ygelyck te houden Bank van Leening'. In 1727 geeft zij echter aan dat het haar 'vermits haare
hooge jaaren' - ze moet dan rond de 83 jaar zijn- te zwaar wordt en dat zij het octrooi wil
overdragen aan haar zoon Willem de Koning (zoals het later overwegend geschreven werd),
die waarschijnlijk al langer in het bedrijf werkte. Zakelijk als ze is, wordt dit echter aan strikte
voorwaarden verbonden. Hij krijgt alle rechten en plichten, samen met het kapitaal, maar zal
haar daarvoor een jaarlijkse uitkering moeten garanderen van f3600 per jaar, of daarvan 1/12
per maand. Hierop kan niet worden afgedongen!
Margaretha Kiela komt uit de archieven naar voren als een duidelijk 'mater familias'. In
allerlei zaken moet zij bemiddelen en zakelijk optreden. Zo sluit zij een financiële
overeenkomst wanneer haar kleinzoon Adriaan de Koning een meisje heeft 'bezwangert'.
Dat lommerdhouders niet altijd even geliefd waren mag blijken uit een verklaring die twee
beurtschippers in 1726 in Dordrecht komen afleggen. Margaritha de Koning (Willemsdr.)
woont in Middelburg - de plaats waar haar moeder vandaan kwam- en heeft daar een
onwettig kind gekregen terwijl haar man in Oost-Indië verbleef. Het kind zou zijn
ondergebracht in Rotterdam. Hadden zij wellicht nog een rekening te vereffenen met
Margaretha Kiela?
Over het huis dat Willem de Koning van zijn moeder overneemt -zij overlijdt in 1732- komen
we nog iets meer te weten. In datzelfde jaar laat hij bij een notaris een acte opmaken waarin
hij als executeur testamentair verklaart dat bij een kabinet en twee binnendeuren uit het
voorsalet verkoopt en een kast uit de kamer daartegenover. Wilde hij gaan verbouwen of is er
geldgebrek? De laatste optie lijkt het meest waarschijnlijk, maar mogelijk was het een
zakelijke truc waarmee hij zijn familie nog even buiten boord hield. De door zijn moeder in
haar testament gelegateerde bedragen betaalt bij niet uit, maar hij tekent daarvoor
schuldbekentenissen. Enige maanden later wordt de tuin van de familie geveild, gelegen
tussen de StJorispoort en de Noordendijk.
Wanneer hij in 1754 overlijdt, blijkt hij er echter financieel niet slecht aan toe te zijn, want de
erfgenamen moeten f30 betalen - de hoogste bijdrage- aan de gaarders voor de impost op
begraven.
De stad neemt in 1757 de Bank van Lening in eigen hand en vestigt deze in twee panden iets
verderop in de Wijnstraat, ten zuiden van het nog bestaande huis Beverenburch, de huizen
Cleyn Jerusalem en De Drie Coningen, die 1879 afbranden.

Een nieuw gezicht voor een oud pand
De dochtervan Willlem de Koning, Jakoba (* 1716) is in ieder geval in 1749 een goede partij
voor Gijsbert Beudt, medicinae doctor. Hun huwelijk blijft kinderloos.
Wat de drijfveer is geweest staat nergens opgetekend, maar dit echtpaar is verantwoordelijk
voor de verbouwing en decoratie van het huis in Lodewijk XV-stijl. Heeft Jakoba zich bezig
gehouden met de grote verbouwing van haar huis naar de mode van die tijd, terwijl haar
echtgenoot zijn praktijk uitoefende?
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Wellicht wilde zij het beeld van de Bank van Lening uitwissen, dat meer dan 150 jaar aan het
pand verbonden was geweest. Door het verwijderen van de buitentrap13 en het aanbrengen
van een nieuwe geornamenteerde buitendeur op de begane grond, een brede lijstgevel met rijk
bewerkte consoles en het vergroten van de ramen, moet dat zeker gelukt zijn.14 In de,
inmiddels verwijderde, fraaie smeedijzeren hekken die het natuurstenen bordes flankeerden,
staat het jaartal 1766, het moment dat de verbouwing gereed geweest zal zijn.
De gevel bestaat nog en de lange gestucte gang met marmeren vloer is er nog grotendeels. In
de vertrekken is echter uit die periode heel weinig bewaard gebleven. In latere tijd zijn deze
regelmatig aangepast aan de mode - 19de eeuw- of het gebruik - 2<fe eeuw.
Maar laten we nog even teruggaan naar het midden van de 18* eeuw. Na het overlijden van
een kinderloos echtpaar is het afwikkelen van de erfenis vaak een ingewikkelde en
langlopende kwestie. Een voordeel is, dat er altijd een boedelinventaris moet worden
opgemaakt die inzicht geeft in het interieur.
Notaris C. Brender a Brandis liet de bezittingen van het echtpaar Beudt-de Koning in 1777
zorgvuldig bescbijven:15
Aan onroerend goed worden genoemd: een tuin met tuinhuis aan de Hallincqlaan, een
moestuin voor eigen gebruik en een stuk warmoesland dat wordt verhuurd. Van het huis aan
de Wijnstraat worden alle vertrekken beschreven met de aanwezige huisraad. We krijgen
echter geen volledig beeld, want de goederen die aan Jakoba de Koning toebehoorden, 'het
grootste gedeelte der meubilaire goederen' was al (onderhands) geïnventariseerd na haar
overüjden in 1774 en valt hierbuiten.
De vertrekken die genoemd worden zijn:
't klijn salet bij 't inkomen op het huys aan de linken zijde
't klijne kamertje agter het voors. salet
de tweede kamer agter 't klijne salet
de kookkeuken
de knegtskamer boven 't portaal van de keuken
de blauwe gevloerde of witte steentjes keuken
de slaapkamer agter de voors. keuken
de agterkamer daer aen volgende
't voorsalet bij 't inkomen van 't huys aan de regte zijde - (met Buffet)
de kamer agter 't groot salet
de middelplaats
't groene kamertje op de plaats
de kamer met goudieder behangen ( met hangkast)
de eet- of agterkamer daer aen volgende (met buffet in de muur, nog een kastje in de muur en
een 'alcove')
de provisiekamer agter 't gemak
de gang
de voorkamer boven 't klijne salet
de voorkamer boven 't groot salet
de bibliotheecq kamer
een agterkamer over de voors. kamer
de bovengang
een agtersolder, de bovenste agter solder,
de boven voorsolder met de meijde kamer
13
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de wijnkelder beneden
de andere kelder
de bendenplaats voor den thuyn
de beneden kelder
de thuynkamer in de thuyn
't soldertje boven de thuynkamer
het bakhok
Al deze vertrekken waren meer of minder ingericht.
De totale waarde van alle goederen werd voor de aanslag op de collaterale successie16
getaxeerd op f47.736.
'De enige naastbestaande vrienden en erfgenamen van Oom en Outoom Gijsbert Beudt'
verkochten in 1779 het huis aan de Wijnstraat met erf en 'twee groote verwulfde kelders'.met
tuin en tuinhuis, 'verdere getimmerte en gevolge daaragter, een vrije uitgang hebbende in de
Gravenstraat' via een veiling aan Ds. Paulus Bosveld voor f. 12.505.

Het predikanten hoekje
Ds Paulus Bosveld was in die tijd ca. 47 jaar. Hij zal niet veel veranderd hebben aan het huis.
Na zijn overlijden in 1811 kwam het huis in handen van Mattheus van Meeteren, handelaar.
Deze verkoopt in 1819 door aan Leo de Smet, postmeester.
Wanneer het pand in 1823 weer van eigenaar verandert is het in de tussenliggende tijd ook
nog korte tijd in eigendom geweest bij Ds. Charles Guillaume Mercus, predikant bij de
Waalse Gemeente.
Het blijft in de Wijnstraat het hoekje der Dordtse dominees, want na de Waalse predikant
neemt Ds. Adolf Frederik van der Scheer zijn intrek in Wijnstraat B 166. Hij is de eerste die
op de kadastrale minuut van rond 1832 staat genoemd als bewoner van Wijnstraat B 166. Zijn
buurman en collega Ewaldus Kist in het huis Henegouwen is in 1822 overleden. Maar diens
schoonzoon, Daniël Pijzel, zal een paar jaar later (1836) ook worden beroepen in Dordrecht
en gaan wonen in Henegouwen.
Zoals het nu vaak gaat, was het ook toen. De man overleed en zijn vrouw bleef achter. Frijntje
Elisabeth Rijnders, weduwe van der Scheer, 'zonder beroep of maatschappelijke betrekking',
verkoopt in 1848 het huis waar ze 25 jaar heeft gewoond zonder verdere sporen achter te
laten, voor f 11.000 aan Mr.Gerrit Adrianus de Raadt, advocaat.

De laatste decennia der notabelen.
Mr. de Raadt gaat wonen aan de Wijnstraat en wil daar ook kantoor houden. Voor de twee
functies is één huis naar zijn idee te klein en dus koopt hij rond 1852 het naastliggende
Almangien. Ook een huis dat al in de vroegste 16de-eeuwse kohieren wordt genoemd.
De kadastrale archieven onthullen dat er vervolgens 'iets' werd gesloopt op het terrein van
Almangien en eenjaar later werden B166 en B165 (Roodenburch en Almangien) 'verbouwd
en samengevoegd'.
In 1860 is Mr. de Raadt lid van de Gemeenteraad, lid van de 2de Kamer der Staten Generaal
en Rechter in de Arrondissements Rechtbank (afb.9). In Dordrecht is zijn naam nu nog
bekend vanwege de naar hem vernoemde singel. Zijn echtgenote, Adriaantje Johanna
Hoogendijk overlijdt al in 1849. De twee dochters groeien op onder de hoede van de
gouvernante Louise W.E.S. Laurillard Fallot.
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Mr. Gerrit de Raadt heeft het intussen tot burgemeester gebracht, wanneer zijn oudste dochter,
Wilhelmina Diderica, in 1867 trouwt met Mr. Julius Dominicus Schultz van Haeghen. De
aanstaande echtgenoot laat er geen gras over groeien. Reeds vóór het huwelijk met de
bemiddelde erfgename wordt een testament opgemaakt waarbij hij als universeel erfgenaam
wordt aangewezen.
Vader Gerrit overlijdt op de laatste dag van het jaar 1883. Hij is dan Heer van Hendrik Ido
Ambacht, Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, Lid van de l516 Kamer der Staten
Generaal en burgemeester van Dordrecht.
In 1884 laten de twee zusters, Wilhelmina Diderica en Helena Applonia de Raadt de
nalatenschap scheiden.17 Het grootste gedeelte van het kapitaal zit in onroerend goed en
landerijen, de rest in waardepapieren. De totale waarde wordt geschat op f. 343.362,71.
Het herenhuis met erf en tuin aan de Wijnstraat (dan) 81 en het aangrenzende Wijnstraat 79
met erf en tuintje, worden het eigendom van de oudste dochter, maar kadastraal automatisch
bijgeschreven op naam van haar echtgenoot Mr. Julius D. Schultz van Haeghen. Pas na diens
dood in 1894 komt het op haar eigen naam. Zij woont nog tot 1899 in de Wijnstraat en
verhuist vervolgens naar de Wilhelminastraat.
Uit dat laatste jaar dateert een kijkje binnen de familie.18 Henri Vriesendorp doet in mei van
dat jaar aangifte van de geboorte van zijn dochter Marie Coralie Vriesendorp, geboren
' in zijne bizondere woning.. .uit zijne echtgenoote Gerargda A.J. Schultz vanHaegen'. De
j onge dochter werd naderhand Nederlands tenniskampioene.
Zo wordt duidelijk dat achter één naam hele families schuil gaan en aanzienlijk meer mensen
in de besproken huizen hebben gewoond dan bier de revue kunnen passeren.
Wijnstraat 81 wordt in dat zelfde jaar voor f. 14.250 verkocht aan Johannes Cornelis Schotel,
mr. metselaar, en nr. 79 aan Dirk de Boer, boekdrukker en uitgever. Hij betaalt f. 9750 voor
het oude Almangien.
Zoals we in dezelfde tijd ook bij huis Henegouwen zagen, treden aannemers, metselaars en
timmerlieden op als tussenhandelaren. Het was ook de tijd dat de kostbaarste
interieuronderdelen uit huizen werden gesloopt. Waarschijnlijk was dat toen een
geaccepteerde werkwijze. Wijnstraat 81 wordt eenjaar later (1900) verkocht aan al weer een
notaris, Nicolaas Pieter Jongkindt. Ook al waren er fraaie onderdelen verdwenen, toch bleven
het grote en aanzienlijke huizen. Roodenburch zal als kantoor bedoeld zijn geweest. De
familie woonde op de Voortraat. De nieuwe bewoner mocht van verkoper Schotel het
tegenoverliggende pand op de hoek van de Nieuwbrug 'om niet' gebruiken als opslagruimte.
De notaris betaalde f 16,700.

Bedrijven als nieuwe bewoners
Lang heeft het verblijf van notaris Jongkindt aan de Wijnstraat niet geduurd. Reeds in 1902
treedt de anonieme Naamloze Vennootschap Maatschappij Nederland, gevestigd te Dordrecht
aan als nieuwe eigenaar De vertrekken op de begane grond zijn in gebruik als kantoor. In
1912 wordt de vennootschap ontbonden.
Het huis wordt overgedragen aan Melis Prins, ingenieur en eigenaar van een
instrumentmakerswerkplaats.
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De bouwaanvraag die hij indient in 1912 om een nieuwe werkplaats in Wijnstraat 81 te
realiseren, omvat het gedeelte aan de achterzijde tot aan de binnenplaatsenl9.De tekening van
de bestaande situatie geeft een blik op het huis zoals het globaal vanaf 1766 geweest moet
zijn. (afb. 10) De twee vertrekken aan de tuinzijde worden uitgebroken en veranderd in een
werkplaats en het achterste gedeelte van de gang wordt verlegd naar de noordelijke zijmuur.
De trap naar boven en het vertrek grenzend aan de binnenplaats, ten zuiden van de centrale
gang, verdwijnen. In plaats daarvan komen twee kleinere vertrekken. Aan de andere kant van
de gang verrijzen een magazijn en een trap langs de wand. (afb. 11) Op de verdieping wordt de
ruimte aan de achterzijde van het huis geheel omgevormd tot magazijn.
Daar bleef het echter niet bij. In 1918 diende M. Prins & Co een volgende bouwaanvraag in..
Het huisnummer is inmiddels veranderd van 81 naar 93. De werkplaats moet worden
uitgebreid in verband met plaatsing van een draaibank. De verlegde gang wordt nu ook
verwijderd.
Eenjaar later heeft Prins zijn activiteiten aan de Wijnstraat opgegeven en het huis aangeboden
aan de Raad van Arbeid. De bouwaanvraag die wordt ingediend door de voorzitter van deze
dienst, J. A, den Bandt, gaat vergezeld van uitgebreide tekeningen voor de verbouwing.
Bouwmeester is Carel Tenenti, in Dordrecht bekend als architect van Voorstraat 180, een
winkelpand in Art Nouveau-stijl.
Wanneer het duidelijk is dat toestemming voor de verbouwing zal worden verleend, kan de
koop worden gesloten. Het gebouw ondergaat nogmaals een ingrijpende verandering. Aan de
achterzijde wordt de verdieping weggevaagd met alles daarboven, inclusief de
binnenplaatsen. Er komen een publieke hal en een bankzaal voor in de plaats overdekt door
een plat dak met twee lichtstraten. (afb. 12,13)
Een dergelijk proces had zich in 1910 afgespeeld bij het huis De Onbeschaamde, verderop in
de Wijnstraat. Men zag het kennelijk als een goede manier om een oud gebouw een nieuwe
functie te geven. Een officiële monumentenlijst bestond in Nederland nog niet.
In de grote tuin, achter het buurpand Almangien, werd een nieuw gebouw neergezet als
garderobe en toiletblok. Op de verdieping aan de voorzijde richtte men een vergaderzaal en
een archief in en aan de achterzijde- van het voorhuis- een woning voor de conciërge.
De Raad van Arbeid had veel ruimte nodig.
Zo kreeg het huis binnen 20 jaar drie ingrijpende verbouwingen te verwerken en was het aan
de achterzijde compleet verdwenen.
De Raad van Arbeid is honkvast- waarschijnlijk geholpen door de grote investering in de
verbouwing-, maar heeft al snel wederom behoefte aan meer ruimte. De doorbraak naar het
Huis Henegouwen, die in 1939 wordt aangevraagd, is dan al geëffectueerd. In 1942, wanneer
men toestemming wil voor nog een aantal kleine verbouwingen, komt uiteindelijk ook de
officiële vergunning voor de doorbraak. Het zijn bijzondere tijden.
Het verblijf van de Raad van Arbeid in de panden Henegouwen en Roodenburch duurt tot
begin j aren'70.
Daarna komt Roodenburch in 1973 in handen van de firma Holster, die er een drukkerij in
vestigt. De bankzaal wordt machinehal voor drukkerij machines. De andere kamers en
kantoren worden gebruikt voor de boekhouding, werkvoorbereiding en wat er verder nog
komt kijken bij een dergelijk bedrijf en in de kelders slaat men papier op. Er wordt niets
essentieels toegevoegd en niets gemoderniseerd. De plafonds hebben de meeste schade
opgelopen door moderne verlichtingsarmaturen.
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Onderhoud van het gebouw heeft vanaf die tijd kennelijk nooit prioriteit gehad. Evenals bij
Henegouwen heeft dat geleid tot behoud van interieuronderdelen zoals de fraaie stucgang. Het
droevige gevolg voor het exterieur is helaas ook duidelijk zichtbaar.
Recent heeft de gemeente Dordrecht het eigendom van Wijnstraat 153 weten te verwerven,
zodat gewerkt kan gaan worden aan behoud van dit prominente pand.
De Vereniging Hendrick de Keijser staat in de startblokken om de restauratie te beginnen, zo
is mij verteld. Het wachten is op het startschot

Conclusie
De afgelopen jaren is wel gesuggereerd dat Henegouwen en Roodenburch ooit als één geheel
zouden zijn gebouwd. Voor de vroegste geschiedenis moeten we volstaan met heel weinig
gegevens. Veel kan dus niet aan deze veronderstelling worden toe- of afgedaan. Wel is
duidelijk dat in de veertiende eeuw beide gebouwen in handen waren van de Hollandse
grafelijke familie. Hoe lang dat toen al het geval was, is (nog) niet bekend. Ook in de 1506
eeuw waren de twee huizen in handen van één familie, die van Willem Boegaert en zijn
zonen,
De indrukwekkende vroeg middeleeuwse wijnkelders die van beide panden bewaard zijn
gebleven, zeggen op zich niets over een gemeenschappelijke geschiedenis. In ieder geval zijn
ze niet gelijk van lengte. Door een samenloop van omstandigheden bleven ze naast elkaar
gehandhaafd.
Roodenburch is, in tegenstelling tot Henegouwen, in de loop der eeuwen zwaar verbouwd.
Interieuronderdelen, zoals de gang uit de l S*5 eeuw en sommige beschilderingen uit de 19*3
eeuw zijn evenwel nog duidelijk aanwezig. Het wegvagen van het achterhuis ten gunste van
een werkplaats en later een bankzaal, is niet meer terug te draaien. De geschiedenis heeft zijn
beloop gehad, iedere tijd kent zijn eigen afwegingen.
Het huidige stadsbestuur bepaalt thans de loop van de geschiedenis voor deze twee panden die
gebroederlijk acht eeuwen Dordtse bewoning hebben doorstaan.
Wij gunnen ons nageslacht dat het verhaal van Henegouwen en Roodenburch nog heel veel
verder zal kunnen worden doorgetrokken. Het is aan onze generatie om daarvoor te zorgen.

Elisabeth van Heiningen
Dordrecht, oktober 2005

