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De Stichting Familie Herweijer  

De stichting is opgericht op 18 oktober 1990 en stelt zich ten doel: het bevorderen van de kennis van  

de familieverwantschap en het kweken van belangstelling voor de historie van onze familie. Dit doel  

tracht het bestuur te bereiken door genealogisch onderzoek, het uitgeven van publicaties, archiveren  

van familiedocumenten en het beleggen van excursies en bijeenkomsten.  

dfJeTweyer  

Redactieadres: Oud-Beijerlandsedijk 12, 3261 KT Oud-Beijerland.  

Colofon  

"Herweijer Post"  

Jaarlijkse uitgave voor de donateurs  

Oplage: 200 stuks.  

Redactie:  

Riekje Berndsen-Herweijer  

Willy Vogelaar-Herweijer  

Met bijdragen van:  

Schil Herweijer  

Peter Herweijer  

Kees Herweijer   
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Website: www.familieherweijer.nl  

Woonplaats  

Bemmel  

Oud-Beijerland  

Strijen  

Den Haag  

Heinenoord  

Oegstgeest  

llmuiden  

Functie  

Voorzitter  

Secretaris  

Penningmeester  

Comm. Evenementen  

Comm. Evenementen  

en Genealogie  

Webmaster  

Lid  

Telefoon 0186 617760  

Antwoordnummer 4  

3260 VB Oud-Beijerland  

Pagina  

638  

659  

769  

593  

725  

859  

700  

mailto:H.Vogelaar7@kpnplanet.nl
http://www.familieherweijer.nl/


3.  

 

 

Van het bestuur  

Met een groep van bijna vijftig Herweijers zijn we op 9 juni op pad geweest op Voorne Putten. Arie  

Pieter van den Hoek had samen met Ineke Herweijer een geweldig programma gemaakt (zie elders in  

deze Post het enthousiaste verslag van Kees Herweijer). We hebben genoten van het landschap en  

markante Herweijer-plekken, maar ook van het samenzijn van zoveel Herweijers.  

Het blijft een bijzonder gebeuren om als familie je verbonden te weten op basis van genealogie. Velen  

van u herinneren zich ook de reünies van 1985 en 2000.  

Maar dat is al weer een tijd geleden. En zo langzamerhand beginnen we als bestuur wat te filosoferen  

over nieuwe plannen. Maar om plannen te maken, hebben we, ideeën nodig en om ideeën te hebben,  

hebben we (veel) mensen nodig.  

Om die reden heeft het bestuur besloten om op zaterdag 13 april 2013 een bijeenkomst te  

organiseren en iedereen uit te nodigen, die het leuk vindt om met ons mee te denken over de  

toekomstige plannen. Heeft u ideeën of beelden of gewoon tijd en energie over, dan bent u bij deze  

van harte uitgenodigd op de bijeenkomst van 13 april. Laat het even weten aan ons secretariaat en  

we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op over tijd en plaats. Echt, het is veel leuker en  

effectiever om iets te organiseren als we met veel mensen de schouders eronder zetten.  

Wij hebben in ieder geval weer met veel plezier deze Herweijer Post voor u gemaakt 

en we hopen,  

dat we uw stem ook eens mogen horen.  

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier!  

Riekje Berndsen-Herweijer, voorzitter  

De financiën  
Riekje Berndsen-Herweijer  

Door Schil Herweijer; P. 769  

We mochten ons ook in 2011 weer verheugen op een toenemend aantal donateurs, die ons werk, nu  

en in de toekomst ondersteunen.  

Een dank wil ik uitbrengen aan de adverteerders in de Herweijer Post en sponsoren van diverse  

activiteiten.  

Onderstaand een beknopte opsomming van de financiële situatie van de Stichting.  

Balans per 31 december 2011:  

 
Activa    Eigen vermogen    

Banktegoed  €  12.052,00  Kapitaal  €  11.432,00  

Advertenties  €  100,00  Overige reserves  €  720,00  

Totaal  €  12.152,00  Totaal  €  12.152,00  

Wij ontvangen van tijd tot tijd vragen van mensen die de Stichting Familie Herweijer een warm hart  

toedragen en eventueel naast een donatie 'iets in de  

vorm van een gift of een legaat willen doen.  

U kunt altijd bellen of mailen met ons secretariaat voor een passende oplossing.  
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Schil Herweijer boer en rentmeester  

Na geruime tijd werkzaam geweest te zijn in de bankwereld heb ik in 2010 mijn functie als adviseur  

vaarwel gezegd en ben ik als assistent-rentmeester aan de slag gegaan bij Overwater Rentmeesters  

kantoor in Strijen. (www.overwater.nl)  

Door de eerste tijd mee te lopen met diverse collega's heb ik een schat van ervaringen opgedaan,  

waarbij de gesprekken en omgang met mensen voor mij geen onbekend terrein zijn. In mijn huidige  

functie assisteer ik mijn collega-rentmeesters bij zowel uitvoerende als technische werkzaamheden  

in hun dossiers. Naast mijn werkzaamheden volg ik een tweejarige opleiding 'Grondverwerving en  

Schadevergoedingen', hierbij verzamel ik theoretische kennis.  

Studie is voor mij een doorlopend proces, waar ik al aan gewend was bij mijn vorige werkgever.  

Verder ben ik de vierde generatie Herweijer op de boerderij aan de Keizersdijk in Strijen.  

Op zo'n 30 ha grond worden aardappelen, bieten en tarwe verbouwd, waarbij de werkzaamheden  

m.b.t. de aardappelteelt geheel worden uitbesteed.  

Vele werkzaamheden op de boerderij worden door ons. zelf verricht, een  

prima afwisseling met de werkzaamheden op het rentmeesters kantoor.  

De verbondenheid en afhankelijkheid van de natuur maken dat dit vak nooit  

hetzelfde is en eentonig wordt.  

 

De vijfde generatie dient zich aan, Maddie en ik heb twee zonen, waarvan  

Lennard, de oudste thuis woont, net klaar is met zijn studie civiele techniek  

en meewerkt als dat nodig is op de boerderij. De jongste zoon Gilles woont in  

Nijmegen en volgt daar een studie commerciële economie. Hoe de toekomst  

wat betreft het boerenbedrijf zich verder ontwikkelt, gaan we zien.  Schil de rentmeester  

 
Schil de boer  
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Voorne Putten excursie  

Zaterdag 9 juni om 9 uur was de aftrap van onze familiedag om in voetbaltermen te blijven in het  

Carlton Oasis Hotel in Spijkenisse, 's avonds zou Nederland jammerlijk met 1-0 verliezen van  

Denemarken. De organisatoren -Ineke Herweijer en Arie Pieter van den Hoek - hadden meer resultaat  

van hun inspanningen. Alles volgens de klok - strak schema zoals een goede Herweijer betaamt. De  

weersverwachting was koud en regenachtig maar we hebben het die dag vrijwel droog gehouden.  

 

 
De grijze tak  

 

Een goed gevulde bus onder leiding van de onvolprezen Arie Pieter  

vertrok allereerst naar Vierpolders waar een gids met kennis van  

agrarische zaken ons zou vertellen over de streek. De man was  

verhinderd maar werd uitstekend vervangen door mevrouw Plona  

van Beek-Saarloos , een lokale expert, die goed ondersteund werd  

door Arie Pieter. Wat weet hij veel! Moeiteloos, spuit hij namen van  

Herweijers en aangetrouwde familie op en ook andere boerenfamilies  

kent hij bij naam en toenaam. Heel onderhoudend en leerzaam dus!  

 4.  

Ons eerste bezoek was aan Geervliet. Hier maken we kennis  

met de heer van Hoorn, een krasse oude heer die ons eerst  

een Herweijer-stadsboerderij toont met het familiewapen in de  

topgevel. Hij heeft de sleutel van het stadhuisje tevens gasthuis  

en toont ons het prachtige interieur van de bovenverdieping.  

Geervliet was een belangrijke haven aan de Bernisse , eens de  

belangrijkste verbinding tussen Holland en België, maar door  

de verzanding van de Bernisse werd Geervliet een stil plaatsje.  

We maken nog een wandeling door het dorp en kijken verbaasd  

naar de kleine sloot die vroeger de haven was van deze ooit zo  

 welvarende stad.  Stadboerderij Geervliet met wapen Herweijer.  

 
 

 
Stadhuis Geervliet met dhr. van Hoorn  

 

Vervolgens is er een lunchstop in Hotel  

Blessing in Zuidland. Warme soep en rijkelijk  

belegde broodjes staan al op ons te wachten.  

Prima verzorgd op een mooie locatie.  

De bus staat weer klaar en via smalle dijkjes  

komen we bij boerderij Bouwlust, een  

nog in bedrijf zijnde boerderij waar ook  

Herweijers gewoond hebben. De oude boer  

die het bedrijf aan zijn schoonzoon heeft  

overgedaan vertelt wat over het reilen en  

zeilen en tapt enige moppen tot onze grote  

hilariteit (2 rechts op foto voorpagina).  

 

Uit de verhalen van Arie Pieter wordt ons duidelijk dat Voorne en Putten vroeger bestonden uit een  

aantal eilandjes die in de Middeleeuwen via dijken met elkaar werden verbonden en dus ingepolderd  

werden.  
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Voorne Putten excursie  

 

 
De groene tak  

 

 

De oranje tak  

 

 
De blauwe tak  

 

In Heenvliet - ook een voormalige  

stad met haven aan de Bernisse,  

zeer welvarend vroeger - krijgen  

we een vrouwelijke gids die ons  

veel vertelt over Heenvliet als  

belangrijke stapelplaats voor de  

handel op België.  

Tenslotte bezoeken we met haar het  

best bewaarde geheim van Voorne  

en Putten --de ruïne Ravestein.  

Een versterkt woonhuis -donjon  

uit 1250. In 1572 verwoest door  

de Geuzen. Rondom de oude ruïne  

is een landgoed van 5 ha, thans  

eigendom van de Ambachtsheren.  

Afsluitend is er een afscheidsdrankje  

met wat hapjes in de "De Hoeksack",  

een voormalige herberg aan de  

vroegere haven (nu een plantsoen)  

van Heenvliet.  

Onze voorzitter Riekje Berndsen-  

Herweijer bedankt de organisatoren  

van deze interessante excursie  

en overhandigt enige attenties.  

Tenslotte brengt de bus ons weer  

naar Spijkenisse.  

Afsluitend kun je zeggen dat we  

heel veel hebben geleerd over  

de ontstaansgeschiedenis van  

deze voor de Herweijer familie zo  

belangrijke streek.  

Ik voelde en zag zeker de wortels van  

onze familie. Voor mij persoonlijk  

beslist een reden om hier nog eens  

een paar dagen rond te kijken.  

Namens alle deelnemers hartelijk  

dank voor de zeer geslaagde  

excursie.  

Kees Herweijer Almelo P. 365  
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rondrit reden we plotseling over het Lena Herweijer dijkje. De dijk waar Lena Herweijer  

geboerd heeft was voor één dag omgedoopt in het Lena Herweijer dijkje. Een leuke verrassing voor Lena,  

die ook deelnemer was aan de excursie.  
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Een 60-jarige bruiloft in RusselI (Ontario), Canada.  

Als vierjarig neefje was ik op 13 augustus 1952 in Ba-  

rendrecht aanwezig op de bruiloft van mijn oom Joop  

Herweijer en tante Willy Kooyman. In 1954 volgden  

zij het voorbeeld van Leen, de jongere broer van de  

bruidegom, die in 1952 op 17-jarige leeftijd besloten  

had dat zijn toekomst in Canada lag. Leen trouwde  

begin 1954 in RusselI (Ontario) met zijn uit Ridder-  

kerk overgekomen Leny van der Padt, en deze twee  

stellen vormden het begin van een soort Canadese  

dynastie van Herweyers (de naam wijzigde omdat de  

'IJ' in het Engelse taalgebied niet bekend is). In 1971  

volgden tenslotte mijn oom Piet en tante Annie met  

hun gezin, waarna mijn vader Wim Herweyer de eni-  

ge was van de zoons van Pieter Herwe1r en Teuntje  

John en Willy Herweyer 

 Sintemaartensdijk (P 699 -XX.502) die in Nederland  

achterbleef om 'op zijn zusjes te passen' zoals hij  

gekscherend placht te antwoorden op mijn vraag waarom wij nooit naar Canada waren geëmigreerd.  

Opvallend detail: zelfs binnen één gezin werd de achternaam dus minstens op drie verschillende ma-  

nieren gespeld!  

In 1977 bezocht ik de zuid van Ottawa levende ooms voor het eerst, samen met mijn vrouw Roelie en  

onze dochter Marlotte die toen 15 maanden was. Bij de drie geëmigreerde Herweyers waren toen al  

vijftien nichten en neven geboren. Die drie weken durende camperreis was de inleiding tot diverse  

reizen in de daarop volgende jaren. O.a. in 1978 en 1982 logeerde ik in verband met delen van mijn  

vliegopleiding tweemaal bij de niet ver van Ottawa Airport wonende inmiddels als John en Willy be-  

kendstaande oom en tante. In april 2008 vlogen John en Willy (beiden toen 80!) voor het laatst naar  

Nederland. In gezelschap van hun zoon Ed en schoondochter Beth verbleven ze drie weken in Rotter-  

dam en werden vele familiebezoeken afgelegd. Bij het vertrek zei John: "De volgende die ons wil zien  

zal naar Ottawa moeten komen, 't was leuk hier terug te zijn maar het reizen wordt een beetje zwaar".  

13 augustus 2012 was de datum van John en Willy's 60-jarige bruiloft. Op de voorafgaande zondag  

werd samen met ruim zestig familieleden en vrienden het feest uitgebreid gevierd. Bij verrassing (Ed en  

Beth zaten in het complot) verscheen er een extra gast uit Nederland, en aangezien die neef zo graag  

met een camera rondloopt kon hij ook wel voor de fotoreportage zorgen. Het fotografisch resultaat  

van mijn bliksembezoek is te vinden op mijn website www.fotoserviceijmond.nl  

Iedereen die sinds half augustus op bezoek kwam op het adres 129 Craig St reet in RusselI heeft intussen  

- al dan niet onder bedreiging - het fotoalbum van 12 augustus moeten bekijken. Ik ben ontzettend blij  

dat ik de kans had om deze reis te maken, want op 7 oktober kwam uit Canada het bericht dat tante  

Willy na een ziekenhuisverblijf van twee weken was overleden. Ze leeft voort in de herinnering van  

iedereen die haar kende.  

Peter Herweijer, P. 700  

http://www.fotoserviceijmond.nl/


 

 

Wie is het nieuwe bestuurslid Peter Herweijer?  

Geboren in Barendrecht in 1948, gehuwd met Roelie, twee kinderen, twee kleinzoons   
1954-1960  

1960-1966  

1967  

1970  

1968-2003  

1984-1988  

1984-2003  

1997-2009  

2008-heden  

2009-heden  

2010-heden  

2012-heden  

 

Julianaschool te IJsselmonde  

Zesjarige HBS-A aan het Johannes Calvijn Lyceum te Rotterdam-Zuid  

Rijksluchtvaartschool Eelde  

Huwelijk met Roelie de Korte  

Luchtverkeersleider op Schiphol, eerst bij RLD en vanaf 1993 bij LVNL  

Bestuurslid Nederlandse Luchtverkeersleiders gilde  

Kaderlid CMHFjonderhandelaar verzelfstandiging verkeersleiding  

Bestuurslid Vereniging van Eigenaren Seaport Beach Resort llmuiden  

Gids op het Forteiland llrnuiden  

Rondleider Zee- en Havenmuseum llrnuiden  

Eigenaar Peter Herweijer Bedrijfsfotografie  

Bestuurslid Stichting Familie Herweijer  

 

Hobby's:zeilen,schaatsen,skeeleren,snowboarden,  

skiën, lezen.  

Meldde zich als kandidaat-bestuurslid na de  

oproep in de Herweijer Post van eind 2011 uit  

belangstelling voor de familiegeschiedenis en  

omdat in zo'n wijdverbreide familie het werk niet  

altijd op hetzelfde groepje mensen behoeft neer te  

komen.  
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Familieberichten  
 

Geboren:  
 

Eva Maria France Herweijer, op 9 juni 2010 te Dordrecht, dochter van Arie Hendrik  

Herweijer en Maaike Haasnoot. P. 880.  

Mink Roei Marijn van Galen, op 8 januari 2012 te Utrecht, zoon van Marlotle Margreet  

Herweijer en Maarten van Galen. P. 700.  

Josefin Magdalena Herweijer, op 24 februari te Hong Kong, dochter van Jacobus Anthony  

Herweijer en Jessica Tsacsson. P. 798.  

Lars Herweijer, op 4 juni 2012 te De Kwakel, zoon van Arie Jan Herweijer en Alexandra.  

P 878.  

  

 

 

 

 

 

J.f }"t6ruary 2012  
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Rectificatie: Jelte Nanno Johannes Ellenbroek, geboren op 31 augustus 2011 te Oegstgeest, kleinzoon  

van Elsje Cornelia Herweijer. P. 592/3.  

Overleden:  Teunis Herweijer te Assen, geboren 19 mei 1919 te Oostvoorne, overleden 4 maart 2011  

te Assen. P.353.  

Klaas van Marion, geboren 1 mei 1920 te Oostvoorne, overleden 25 juli 2011 te  

Oostvoorne, zoon van Adriana Catharina Herweijer. P. 358  

Jacoba Cornelia Giljamse, geboren 26 december 1920 te Den Haag, overleden 7 oktober  

2011 te Den Haag, weduwe van Anthonie Andries Herweijer. P. 410.  

Adriana Jannetje Herweijer, geboren 29 juni 1929 te Oostvoorne, overleden 29 januari  

2012 te Brielle. P. 360  

Maria Francina Anna Visser, geboren 13 augustus 1924 te 's-Gravendeel, overleden  

14 maart 2012 te Kampen, echtgenote van Jan Herweijer. P.767.  

Jacob Pieter Roos, geboren 14 december 1921 te Mookhoek, overleden 19 juni 2012 te  

's-Gravendeel, zoon van Maria Herweijer. P. 770  

Joost Herweijer, geboren 28 april 1941 te Wieringerwerf, overleden 30 augustus 2012 te  

Wieringerwerf. P. 853.  

Alida Ruinaard, geboren 20 oktober 1921 te Den Haag, overleden 10 juni 2012 te  

Den Haag. Weduwe van Cornelis Aart Herweijer. P. 592.  

Anna Cornelia Groeneweg, geboren 23 maart 1958 te Strijen, overleden 24 september  

2012 te Zeewolde. Dochter van Johanna Herweijer. P. 685  

Pietertje Neeltje Herweijer, geboren 31 mei 1928 te Den Haag, overleden 7 oktober  

2012 te Den Haag. P. 571  

Willy Kooyman, geboren 25 maart 1928 te tlssel monde, overleden 6 oktober 2012 te  

RusselI Ontario Canada. Echtgenote van Johannes Herweijer. P. 702.  

Steffen Pieter Gelms, geboren 19 juni 1924 te Terneuzen, overleden 21 oktober 2012 te  

Den Haag. Weduwnaar van Jannetje Adriaantje Herweijer. P. 596.  
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Fax (070) 383 9480  
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Bas Herweijer Specials BV  

Brabersweg 6B  

3271 LD Mijnsheerenland  

+31186 612757  

www.bhstechniek.nl  
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werktuigbouw hydrauliek elektisch dieselmotoren  
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