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DE STICHTING FAMILIE HERWEIJER 

December 2003 

De Stichting is opgericht op 18 oktober 1990 en heeft als doel: het bevorderen van de kennis van onze 
familieverwantschap en het kweken van belangstelling voor de historie van onze familie. 
Dit doel tracht het bestuur te bereiken door genealogisch onderzoek, uitgeven van publicaties, 
archiveren van familiedocumenten en het beleggen van bijeenkomsten. 

Liç! van het bestuur kan zijn, hij of zij: 
.. die een Herweijer is 
- of gehuw d is met een Herweijer 
- of van wie de moeder of vader een Herweijer is. 

De huidige bestuursleden zijn: 
Ad Herweijer 
Riekje Bemdsen-Herweijer 
Willie Vogelaar-Herweijer 
Schil Herweijer 
Arie Herweijer 
Henk Herweijer 
Ineke Herweijer-Hondelink 
Rietje Herweijer-Smolders 
Arie Pieter van den Hoek 

Van de voorzitter 
door Ad pag. 364 v. h. boek. 

Woonplaats 
Dordrecht 
Bemmel 
Oud-Beijerland 
Strijen 
Maasdam 
Strijensas 
Moordrecht 
Voorburg 
Heinenoord 

Het adres van de stichting is: 
Stichting Familie Herweijer 
p.a. mw. W.A. Vogelaar-Herweijer 
Oud-Beijerlandsedijk 12 
3261 KT OUD-BEIJERLAND 
teL 0186-617760 
e-mail: w.vogelaar@12move.nl 
bankrekening 35.43.29.634 
Functie Pag. in het boek: 
voorzitter 364 
vicevoorzitter 638 
secretaris 659 
penningmeester 769 
lid 660 
lid 878 
lid 593 
lid 567 
lid 725 

Toen Napoleon tijdens zijn Noord Afrikaanse veldtocht bij de beroemde piramides van Gizeh aankwam riep hij 
zijn man .. '1"n toe dat vanaf de top van deze indrukwekkende bouwwerken 40 eeuwen op hen neerzagen. Het 
verhaal gaat dat zijn vrouw Joséphine he1!l voor zijn vertrek naar Egypte had opgedragen om als souvenir een 
kleine obelisk uit 1hebe (het huidige Luxor) mee te nemen. Toen het leger daar arriveerde zouden de mannen 
zo onder de indruk zijn geraakt van de schoonheid van deze historische plaats met zijn beroemde tempel, dat 
zij de vijandelijkheden een tijdje staakten om eerst als toerist al dit moois te kunnen aanschouwen. 
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Wat er van deze verhalen ook 
altijd een legerlje ktmStenaars 

waar moge zijn, feit is, dat er in de tijd van Napoleon bij militaire campagnes 
en historici meeging om de veroveringen te bestuderen en te beschrijven. Zo 

hebben we aan Napoleon's E gyptische avontuur de vondst van de steen van Rosetta te danken, waardoor de 
vertaling van de oude hiëroglie fen uit de koningsgraven mogelijk werd. Dergelijke historische opstekers 
kunnen natuurlijk nooit oorlog en rechtvaardigen: het aantal historische rampen van oorlogen overtreft verre de 

g Joséphine uiteindelijk helaas toch een beelje haar zin, zij het postuum: sinds incidentele voordelen. Zo kree 
1831 prijkt midden op de Place de la Concorde in Parijs één van de beide obelisken die gedurende 30 eeuwen de 

or hadden opgeluisterd: een historische misser van de eerste orde! ingang van de tempel van Lux 

Herweijers hebben met Napole 
Herweijer beijvert zich o.a. om 

on gemeen dat hun geschiedenis nauwkeurig is beschreven. De Stichting Familie 
deze geschiedenis nog verder te (laten) uitzoeken, hetgeen slechts mogelijk is 

door Uw donatie. De meeste v an U zullen het belangrijkste resultaat van dit onderzoekwerk, 
'Zevenhonderd Jaren Herweije r', reeds in hun bezit hebben. Toch is er nog regelmatig vraag naar en omdat het 

doende belangstelling-een beperkte herdruk produceren. Laat U ons even uitverkocht is gaan wij -bij vol 
weten of U hierin geïnteresseer d bent, of wellicht andere geïnteresseerden kent. Verder kan ik U met enige trots 

r 2004 weer een Herweijer excursie organiseren. Deze keer is het doel Den Haag, melden dat wij op 18 septembe 
de stad waar Mr. Jacob Herweij er - waarvan vrijwel ieder van U afstamt- zich ca. 1538 als procureur vestigde en I 

deel van de Herweijer historie zich afspeelde. Het is thans extra aantrekkelijk om waar sindsdien een belangrijk 
donateur van de stichting te zij n, resp. te worden, want donateurs (min. €12,50) ontvangen zowel op het boek 
als op de excursie een korting v an€ 10,00. 
Over historische opstekers ges proken! 

Rest mij nog U heel prettige fee stdagen en een gezond 2004 toe te wensen. Hopelijk tot ziens op 18 september in 
Den Haag . . 

De financiën 

Door Schil Henveijer, pag. 769 v.h. b oek 

In het jaar 2002 zijn er gelukkig wat meer financiële activiteiten geweest voor mij als penningmeester dan het 
jaar ervoor. 
We hebben de excursie gehad en het aantal donateurs ging goed omhoog. 
Naast de inkomstem hebben w e een extra uitgavenpost gehad door De Herweijer Post in een grote oplage te 

e Herweijers. verzenden aan alle, ons bekend 
Mijn complimenten voor de si uitende begrotingen van de organisatoren van de Excursie en Herweijer Post. Het 

ster te werken met mensen die een doordachte begroting inleveren en hiermee is plezierig om als penningmee 
uitkomen. 
De kosten van het onderzoek· 
In ieder geval zullen we u op d 

m België zijn zeer beperkt gebleven i.v.m. de ziekte van onze onderzoeker aldaar. 
e hoogte houden van de activiteiten welke gebeuren met uw geld. 

Balans l1er 31 december 2002 

Activa Eigen vermogen 

Banktegoed € 4 .251,96 Kapitaal 
Vorderingen € 1.026,39 Overige reserves 

Overi e schulden 
Totaal € 5.278,35 Totaal 
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Excursie naar Den Haag: 

Na een zeer geslaagde excursiedag op zaterdag 1 juni 2002, over het eiland van Dordrecht is de commissie 
Evenementen wederom bezig met het voorbereiden van een nieuwe interessante dag. 
Deze dag zal plaatsvinden op: ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2004 van 10.00 UUR-17.00 UUR 
Het definitieve programma zult u na aanmelding in mei toegestuurd krijgen, maar we kunnen al wel een tipje 
van de sluier oplichten. 
De dag zal in onze residentie Den Haag plaats vinden. 

WAAROM DEN HAAG? 
""'-

Mr. Jacob Herweijer, procureur bij het Hof van Holland, geboren ongeveer 1510 te Antwerpen, ves"trgde zich 
later in Den Haag. Hij is de stamvader van de Nederlandse tak. Hij was eigenaar van een huis aan het 
"Achterornme aan de Zuytsyde", thans nog het" Achterom" genaamd. (zie boek Zevenhonderd jaren Herweijer 
blz.223) 
Daarbij komt tevens dat er momenteel nog diverse Herweijers in den Haag woonachtig zijn. 

Wij zullen u deze dag ontvangen in de miniatuurstad 
MADURODAM, alwaar u na de koffie de gelegenheid hebt rond te 
kijken. Daarna zullen wij per touringcar vertrekken naar een 
interessante locatie, alwaar we de lunch gebruiken. 
Na de lunch zullen we o.l.v. een gids een "Royal-Tour" per 
touringcar door Den Haag maken waarbij u veel zult zien en horen 
over het verleden en heden van onze Oranje Dynastie. 
Tevens proberen wij een bezoekje te brengen aan het Achterom (zie 
boven) en staat de Grote- of St. Jacobskerk, waar Pieter Herweijer, 
een zoon van Jacob, in 1578 begraven is, op ons programma. 

Als laatste zullen we naar het Zuiderpark rijden, waar we de 
Kinderboerderij HERWEIJERHOEVE zullen bezoeken (zie 
ook omslag). Deze is vernoemd naar Evert Jacob Herweijer 
geb. 05-07-1881 overleden 17-04-1964. (zie boek 
Zevenhonderd jaren Herweijer blz. 345) Hij was oprichter en 
directeur van de gemeente schooltuinen. 
Na al de indrukken van Den Haag opgedaan te hebben zullen 
we onder het genot van een drankje de dag besluiten. 
Wij denken weer een programma aan te kunnen bieden dat 
voor zowel jong als oud interessant zal zijn. 

U kunt zich voor deze excursie opgeven door bijgevoegd formulier terug te zenden of te e-mailen. 
Dit formulier dient uiterlijk 1 februari 2004 bij het secretariaat binnen te zijn. 
Kosten: Voor Donateurs € 42,00 ------Voor niet Donateurs € 52,00. 
Na aanmelding zult u ongeveer medio mei het definitieve programma, de routebeschrijving en de 
betalingswijze ontvangen. Bij onvoldoende deelname kan de excursie helaas niet doorgaan. 
Wij hopen u echter in groten getale te mogen begroeten op 18 september in Den Haag. 
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Boerderijen in de Hoeksche Waard: 
Door A rie Pieter van den Hoek, pag. 725 v.h. boek 

Ruilverkaveling Hoekse Waard Oost: 

In de procedure van de ruilverkaveling Hoekse Waard Oost is een belangrijke mijlpaal bereikt. 
In 2000 werd door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland een begrenzingsplan vastgesteld. Hierin werd de 
eigendom van openbare voorzieningen als wegen, waterlopen en landschappelijke voorzieningen toegewezen 
aan openbare lichamen als Waterschap en gemeenten. 
Alle gegevens uit het begrenzingsplan en het vastgestelde plan van toedeling werden vastgelegd in een 
notariële akte. Deze akte werd ten overstaan van notaris mr. H.M.J. Molenaar uit Strijen ondertekend door de 
rechter-commissaris, de voorzitter en de secretaris van de landinrichtingscommissie. 
Deze gebeurtenis vond vrijdag 4 juli 2003 plaats in de landbouwloods van de familie Jilles Herweijer (geboren 
1943 te 's-Gravendeel) aan de Tweede Kruisweg te 's-Gravendeel (zie foto). 
Deze familie woonde voorheen in de boerderij aan de Maasdarnseweg 10 die in 1883 door de overgrootvader 
van Jilles, Johannes Schilleman Herweijer Schillemanszoon uit Maasdam betrokken werd. 
De geschiedenis van de boerderij en familie is reeds beschreven in de Herweijer-Post van December 2001 en op 
pagina 783 van het boek Zevenhonderd Jaren Herweijer. 

2003, het jaar van de boerderij: 

De akte passering was een feestelijke aangelegenheid. Er was 
een informatiemarkt met alle betrokken partijen in het gebied, 
waaronder Staatsbosbeheer, het Kadaster en Dienst 
landschappelijk gebied. 

Interessante cijfers: 
Betreffend oppervlak: 7363 ha 
(=73.630.000 rn2) 

Tijdsduur ruilverkaveling: 19 jaar 
Aantal bedrijven groter dan 10 ha nam 
af van 229 naar 159 stuks. 

Kosten: ca. 40 miljoen euro. 

2003 is landelijk uitgeroepen tot het jaar van de boerderij. Veel activiteiten zijn er georganiseerd om het leven op 
en om de boerderij in de belangstelling te brengen. In de Hoeksche Waard zijn er tweemaal, op een zaterdag in 
mei en in oktober 'boerderij-safari' SH gehouden, waaraan diverse geïnteresseerden deelnamen. De safari, die 
samen met de Culturele Kring in de Hoeksche Waard werd georganiseerd, begon op het recreatieoord aan de 
Binnenmaas. De organisator Willy Spaan, kunsthistoricus, onderhield ons de hele dag met allerlei 

In een luxe touringcar werden de ca. 60 aanwezigen door de Hoeksche Waard vervoerd. 
We bezochten totäilJ, zo'n 6 boerderijen, waar we van de bewoners een uitleg kregen over de situatie. 
Hiertoe behoorde bijvoorbeeld een monumentale boerderij met hoofdzakelijk vee, een pas gebouwde boerderij 
die door de boerin gerund wordt, een biologisch boerenbedrijf, enzovoort. Onder dit gezelschap waren ook 
enkele Herweijers. 
Boerderijen met een Herweijer achtergrond zaten helaas niet op de route. Misschien komt dit later nog eens, 
wanneer de stichting een excursie organiseert. 
Begin november werd het jaar officieel afgesloten op het eiland Tiengemeten en op de monumentale boerderij 
"Eendragt" aan de Nieuwendijk te Zuid-Beijerland. Deze boerderij werd tot voor kort bewoond door Cees 
Maris, wiens moeder Lijnlje Herweijer Pietersdochter (uit Klaaswaal, pagina 521) was. 
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Familieberichten 

&1.1' Sharon Herweijer op 17 mei 2003 te Blaricum, dochter van Danny Herweijer en Edith Elisabeth 

'

)\ Geboren: 

Goubitz (blz. 414). 
Dominick Comé Herweijer op 3 december 2002, zoon van Ronaid Herweijer en Johanna Maria 

Broeders. 
Sam Herweijer op 14 augustus 2002. zoon van Bart Jan Herweijer en Annemarie Mesman (blz. 203). 
Jelle Kees op 8 mei 2003 te Amsterdam, zoon van Mariska Annet Herweijer en Rutger Jan Groot (blz. 365). 
Wouter Luc Benschop op 17 december 2002 te Nieuwegein, zoon van Aletta Geertruida Herweijer en 
Anthonius Johannes Benschop (blz. 670/671). 
Max WiIIiam Herweijer op 23 september 2003 te Madison, W1 (USA), zoon van Hans en Marie 
Louise Roethlisberger (blz. 657). _ 
Carel Hans Henri Diepenbroek op 10 september 2003 te Woerden, zoon van Everlje Hendrika Herweijer en 
Dick Jan Diepenbroek. (blz. 537). 
Lanee Jacco Herweijer op 29 november 2003 te Rotterdam, zoon van Bas en Inge Herweijer, 
(blz. 660) 

Gehuwd: 
Ronaid Herweijer en Johanna Maria Broeders op 9 september 2003. blz. 414 
Michèl Herweijer en Monique van Veldhoven op 22 augustus 2003. blz. 414/415 

Mariska Annet Herweijer en Rutger Jan Groot op 30 juni 2001 te Amsterdam, blz. 365. 
Arie Jan Herweijer en Alexandra van den Berg op 14 september te Nieuwveen. 
blz. 878. 
Hester Herweijer en Pieter-Jan Varekamp op 3 september 2003 te Beetsterzwaag. 
blz. 365. . 
Evertje Hendrika Herweijer en Dick Jan Diepenbroek op 18 december 2002 te 
Dordrecht. blz. 537. 

t Overleden: 
Eugene L ErIer, 2' echtgenoot van Joyce Herweyer op 18 april 2003 te Midland Michigan, blz. 484. 
Anthonie Johannes van der Leeuw, echtgenoot van Maria Sophia Helena Herweijer op 8 maart 2003 te 
Haarlem, blz. 204. 
Anna Catharina van Eekelen, weduwe van Jan Hendrik Herweijer, op 21 februari 2003 te Noordwijk, blz. 575. 
Johannes Wilhelmus Jacobus Herweijer, 11 augustus 2003 te Etten Leur. blz. 412. 
Rebeeea van Dienst, echtgenote van Johannes Wilhelmus Jacobus Herweijer op 1 augustus 2003 te Etten Leur, 
blz. 412. 
Krijntje Herweijer, op 8 april 2002 te Oostvoorne, blz. 352. 
Teuntje Biesheuvel, echtgenote van Klaas Herweijer, op 23 oktober 2002 te Leiderdorp, blz. 357. 
Lena Catharina Roos, dochter van Maria Herweijer en Jacob Pieter Roos op 13 januari 2003 te Tamworth 
(Australië), blz. 770. 
Aaltje Arina Verhorst-van Bochove, dochter van Pietje Arina Herweijer op 5 mei 2003 te Piershil, blz. 652. 
Neeltje Lena Herweijer, op 17 juli 2003 te Numansdorp, blz. 661/2. 
Earl Lewis Herweyer, datum onbekend, te Grand Rapids, blz. 475. 

Rectificatie "Herweijer" Post 2002: 
Wilhelmus Herweijer is overleden op 2 mei 2001 te Den Haag. 
Pieter Herweijer, overleden op 20 februari 2001 te Darlington, Prince Edward Island 
(Canada), blz. 724. 
Anne, dochter van Marianne Herweijer en Erward Hissing, geboren op 18 september 
2002 te Amsterdam, blz. onbekend. 
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Bijdruk boek Zevenhonderd Jaren Herweijer: 

Er is nog steeds vraag naar de uitgave van het boek Zevenhonderd Jaren Herweijer, het boek dat door Jan Joost 
Herweijer is geschreven en in 2000 uitgegeven door uitgeverij Pirola. 
Wij hebben navraag gedaan bij de uitgever waaruit blijkt dat er een bijdruk uitgegeven kan worden. 
Indien u geïnteresseerd bent voor een exemplaar van dit unieke boek verzoeken wij u het bijgaande formulier 
op te sturen of te e-mailen naar het secretariaat (zie omslag) 
De kosten zullen, afhankelijk van het aantal bijdrukken, circa 75 euro gaan bedragen. 

Deelnemer Parijs-Dakar rally 
Tekst", Joto's: Arie B. Herweijer (pag. 660 v.h. boek) 

Nadat hij driemaal als assistent meegereisd is, tweemaal per motorfiets heeft deelgenomen, zal Bas Herweijer 
(pag. 660 v.h. boek) in de komende Parijs - Dakar rally als navigator deelnemen in een truck van Ginaf. . 

Na jaren in de nationale motorsport actief te zijn geweest, was in januari 1999 eindelijk het feit daar: Deelname 
per motorfiets aan de rally van Parijs naar Dakar (Senegal) . . 
Hiervoor gingen naast de normale cross- en fysieke trainingen nog diverse praktijk-stages, waaronder in de 
woestijn van Dubai en de Rocky Moutains in Colorado (USA) vooraf. 
Ofschoon de naam altijd "Parijs - Dakar" blijft, zijn zowel de route als de start en finishplaatsen ieder jaar weer 
anders. In 1999 werd gestart in Grenada (Spanje). Na een ijskoude en natte proloog in de Spaanse sneeuw werd 
de route voortgezet in het fantastische Atlas gebergte in Marokko tot wel 4000 meter hoogte. 
Per dag wordt 600 tot 900 km gereden over diverse ondergronden, waaronder rotsen, gravel, zand en heel af en 
toe asfalt. Dit door gebieden waar je slechts sporadisch iemand ontmoet. 
Het deelnemersveld, bestaande uit motoren, personenauto's en trucks beslaat circa 1.500 personen. Qaarbij 
komen nog eens een dergelijk aantal monteurs, begeleiders, pers en organisatie. 
Voor al deze personen wordt voor de overnachtingen door de organisatie een groot bivak opgericht, waarbij 
rond een veld van soms wel 15 vliegtuigen, een mobiele keuken, kantine, veldhospitaal en een perscentrum 
wordt opgericht. Daaromheen zet iedereen zijn persoonlijke koepeltent op. 

Ondanks een zo optimaal mogelijke voorbereiding kwam hij halverwege de race met motorstoring stil te staan. 
De organisatie zorgt in dit geval voor een bezemwagen, die de gestrande deelnemers oppikt. Bas had echter de 
pech dat dit voertuig te laat aankwam, waarbij hem te kennen gegeven werd dat hij maar zelfstandig thuis 
moest zien te komen. Dit midden in de Sahara woestijn van Mauritanië. Na diverse omzwervingen lukte het 
hem na drie dagen thuis te komen. 

In 2000 nieuwe poging ondernomen. Ditmaal was de start in Dakar en de finish rond de piramides 
van Gizeh nabif6aïro (Egypte). Tijdens deze reis is de opsteller van dit artikel meegereisd als begeleider en 
persvoorlichter. 
Ook deze rally moest onderbroken worden door motorpech, ditmaal in de woestijn van Libië. Gelukkig was de 
organisatie ditmaal zo coulant hem lot aan de finish in een vliegtuig mee te nemen. 
Halverwege 2003 is hij benaderd door de firma Ginaf, producent van vrachtwagens, die een navigator zocht 
voor een van de wedstrijd trucks. Zodoende gaat Bas in januari 2004 de strijd aan met onder andere de Daf 
trucks van Jan de Rooy en zijn zoon f'Jl het beruchte Russische Kamaz team. 
Meer informatie op de site www.ginafrallypower.comengedurende de wedstrijddagen vanaf 1 januari iedere 
dag te zien op RTLS-sport. 
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Reparaties en koepeltentjes onder de vleugels van Bas bij een stempelpost midden in de 
het transportvliegtuig van Libië Uanuari 2000) 

De stichting familie Herweijer wenst u fijne feestdagen en het 
allerbeste voor het komende jaar. 

Binckhorstlaan 95 
2516 BA Den Haag 
Tel. 070 315 45 45 

!DEN HAAG WASSENAAR 
Fax. 070 383 94 80 
Internet: www.levelo.nl 

VOOK D E I-i AAG; L ANIIDE N 

(BH-S) 
------------------

Handel, reparatie en onderhoud van 
grondverzet- en railbouw machines 
Brabersweg 6-b 
3271 LD Mijnsheerenland 
Tel. 0186-612757 
Mob. 06-53666529 
Fax. 0186-626119 

Adviesbureau voor installatietechniek: 
De Blaay - Van den Bogaard 
Raadgevende Ingenieurs B.V. 
Westblaak 35 3012 KD Rotterdam 
Tel. 010-2757157 Fax. 010-4120860 
Internet: www.blaay.nl 
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