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De Combinatie 47 Donderdag 5 maart 

Leuke vondst uit de beginjare;n van hoveniersbedrijfAardoom , 
Nieuwe archiefvondsten geven aan ·dat Jan Willemsz: 
Aardoom tussen 1799 en 1828 grond- en tuinwerkzaam
heden deed voor de familie Groeninx van Zoelen. Twee 
eeuwe1_1 later, na vijf generaties, herhaalde de hovenier 
Aardoom deze dienstverlening aan dezelfde familie Groe
ninx van Zoelen. Je zou kunnen zeggen: de geschiedenis 
herhaalt zich. 

In 1999 vierde dit bedrijf zijn 
170-jarige bestaan. Voor dit ju-
bileum werd door _drs. E. de
Bruin een boekje samenge
steld waarin de historie van
het bedrijf werd beschreven.
Tevens bracht hij door onder
zoek het ontstaan van het be
drijf terug tot 1830. Enkele
jaren later heeft ondergete
kende dit ontstaan verder
teruggebracht tot 1793, dus
37 jaar eerder. Kwamen de
eerdere vondsten uit het Kerk
archief, de nieuwe komen uit
het archief van Het Huys Ten
Donck. Tot heden waren er
tussen 1817 en 1830 geen aan-
wijzingen gevonden dat er
door de hovenier Aardoom er
gens werkzaamheden waren
gedaan. Door de nieuwe vond
sten is deze ruimte ook inge
V1:1ld. Vanaf 1793 tot heden
zijn er nu jaarlijkse bewijzen
of . rekeningen van gedane
werkzaamheden gevonden.

Huize Waalburg 
De familie Groeninx van Zoe
len was van 1785 tot 1830 ei
.genaar van het buitenhuis 
Waalburg. Dit buitenhuis was 
gelegen aan de Lagendijk, 
bijna tegen de Kerkweg aan, 
waar nu het zuidelijke gedeel
te van het winkelcentrum 
Ridderhof op staat. Dáar was 
toen ook een behoorlijke wa
terpartij, genoemd het Waal
tj e. De restanten van dit 
water, Waal of Wiel zijn nu 
nog te zien en te vinden bij 

· huize Rustburg, oostelijk van

de Kerkweg. De familie Groe
ninx van Zoelen woonde daar 
uiteraard niet zelf, maar ver
huurde dit aan belangrijke 
personen. Het was ook geen 
boerenwoning maar een 
"Heren Huisinge, tuinmans
huis, wagenhuis, stallinge, 
schuur en verder getimmerte, 
met de thuin en erve daarbij 
gelegen". Voor de som van 
6.000 gulden kocht in 1785 
Cornelis Groeninx van Zoelen 
dit buitenverblijf van de fami
lie Schepman-Welborn. Tot 
1830 is Waalburg in bezit ge
bleven van de familie Groe
ninx van Zoelen. De rekenin-· 
gen van Het Huys Ten Donck 
geven een redelijk beeld wat 
er rond Waalburg aan de La
gendijk gebeurde. Zo stond 
Waalburg in 1797 leeg, want 
in de Rotterdamse en Leidse 
couranten werden vier adver
tenties geplaatst dat Waal
burg te huur was. Dat leverde 
wel wat op, want vanaf 1799 
wordt het verhuurd aan de 
advocaat Mr. Johan van de 
Brandele voor de som van 325 

. gulden per jaar. 

Veel bagger 
Tussen 1799-1828 vinden we 
in de rekeningen van de fami
lie Groeninx van Zoelen de 
kosten en verantwoording 
van gedane werkzaamheden 
voor Waalburg. Van 1799 tot 
1818 wordt Jan Aardoom en 
later tot 1828 zijn zoon Wil
lem Aardoom genoemd voor 
werkzaamheden rondom 

Waalburg. Deze werkzaamhe
den spreken het meest over 
het kruien van zand en het 
opmaken van grippen op 
Waalburg. Blijkbaar was er in 
1815 een storm geweest, want 
Jan Aardoom heeft een reke
ning van 7,80 gulden inge
diend voor "het oprigten van 
omgewaaide bomen, boenen 
van de straaten en kruien van 
aaqie". 
De Dorpssteenstraat," de latere 
Lagendijk liep tot aan Waal
burg. Verderop de Lagendijk, 
tot aan de Straatweg toe, was 
nog geen enkele ]:>estrating 
aanwezig. Zeker in de tijd van 
het binnenhalen van de oogst 
werd er door de boerenwa
gens veel bagger op de straten 
achtergelaten. De eigenaren 
waren verplicht om de straat 
voor hun eigendommen 
schoon te houden. Buiten de 
tuinwerkzaamheden hielden 
de tuinliederi Jan en Willem 
Aardoom de straat voor Waal
burg schoon. De familie Groe
ninx van Zoelen liet dit ui
teraard . als eigenaar van 
Waalburg als service aan de 
huurders door hun tuinlie
den uitvoeren Want deze 
huurders waren niet_ direct 
mensen die je met een krui
wagen tegen z<;>u komen. 

Kerkbanken 
In 1796 was de tijd van 
vrijheid, gelijkheid en broe
derschap en moesten alle fa
miliewapens · worden verwij
derd. Daar vielen ook de 
Donckse kerkbanken met wa
penborden in de Singelkerk 
onder. 
Onder veel bezwaren van de 
eigenaren werden ze verwij
derd en in 1807 na veel druk 
van de familie Groeninx van 
Zoelen \\'.eer terug geplaatst. 

Zangwedstrijd voor scholen 
Met de lèerkrachtenworkshop, die donderdag 19 februari 
jl. plaatsvond in theater Het Plein, is de derde editie van 
ZiZiRi van start gegaan. 

ZiZiRi staat voor 'Zin In Zin
gen In Ridderkerk' en is een 

. zangwedstrijd voor de groe
pen 6, 7 en 8 van de Ridder
kerkse basisscholen. Deze lo
kale variant van ZiZiZ (die in 
Zuid-Holland georganiseerd 
wordt door Kunstgebouw) 

wordt georganiseerd d9or 
Stichting ToBe. Dit jaar doen 
er vier scholen met verschil
lende groepen mee: OBS De 
Noord, OBS De Bosweide, CBS 
De .Wingerd en OBS De Botter. 
Alle deelnemende groepen (in 
totaal 10) krijgen een work-

shop zang die verzorgd wordt 
door zangdocente Judith Olt
huis. Voor de groepen die door 
mogen naar de finale volgt 
daarna · nog een workshop 
'Choreografie & presentatie' 
van dansdocente Juliette Goer
gen. De finalegroepen zullen 
op 16 april in theater Het Plein 
twee nummers mogen bren: 
gen, waaröij .ze begeleid wor
den door een echte band. 

Huibert Aardoom, Pietje van Dijk en Gerrit Aardoom, resp. grootouders en vader van Huibert Aardoom. 

Jaren lang heb ik mij afge
vraagd waar die Donckse 
kerkbanken en wapenborden 
tussen 1796 en 1807 waren 
opgeslagen. Het gaat hier niet 
over een paar weken, maar 
over meer dan tien jaar. De 
oplossing voor dit raadsel 
kwam uit het huurcontract 

van Waalburg met Mr. Johan 
van de Brandele. "De huurder 
zal ook moeten gedogen dat 
de uit de Kerk genomen ban
ken en wapenborden van de 
verhuurders Vrouwe, gedu
rende deze huur moeten blij
ven staan en geborgen blij
ven". Zulke vondsten maakt 

· historie zo boeiend.
Bronnen: Archief van de Ned. Her
vormde Kerk, Archief van Het
Huis Ten Donck, Oud-rechtelijk ar
chief van Ridderkerk.

Adrie Maliepaard 
Zelfstandig lokaal historicus 

Mooie resultaten voor 

rolstoeldansers 
'.j 

Afgelopen zaterdag werd in Vught "De Grote Prijs van 
Zuid Nederland" voor rolstoeldansers georganiseerd. Bij 
deze wedstrijd haalden dansers van "Ago Quod Ago" en 
de "Ridderkerkse Rollers" mooie resultaten. Er werd 'duo' 
(twee zittende danspartners) en 'combi' (een zittende en 
een staande danspartner) gedanst. 

Het rolstoeldanspaar Sandra en René Hofman, dat uitkomt voor de 
Ridderkerkse dansschool Meyer et Fits, is het afgelopen weekeinde 
in Vught eerste geworden in de debutantenklasse. Met deze winst 
hebben zij nog twee punten nodig om te kunnen promoveren. 
Dat maakt hun volgende wedstrijd op 11 april dubbel spannend. 
Er wordt dan in Cuijk_ ook gedanst om het Nederlands kampioen
schap. 

,: 

Het was weer een geslaagd 
dansevenement met een spor
tief karakter waaraan veel 
dansplezier werd beleefd. 
Trainster Anne v.d. Feest was 
heel tevreden met de scores 
die door haar dansers werden 
behaald. De volgende klasse
ringen konden na de finales •. 
worden gevierd. :> 

Debutanten combi: 
3e plaats voor Lydia Jonkheer 
en Annette K!ilkman 
Se plaats voor Iris en Joep 
Kurstjens 

Amateur combi: 
4e plaats voor Anne v.d. Feest 
en Klazina Kooiman 

Amateur duo: 
3e plaats Joop de Lange .en 
Rika de Lange 

Nu wordt het weer hard trai-
nen voor het Nederlands 
Kampioenschap dat tijdens 
het paasweekend in Cuijk ge
houden wordt. 
De lessen voor de Ridderkerk
se Rollers zijn elke zaterdag 
van 10.00 uur tot 12.00 uur in 
danscentrum Jaap v.d. Graaf 
aan de Kievitsweg 107. 

Voor meer informatie kan 
men mailen naar: 
ago.quod.ago@zonnet.nl 
of kijken op: 
www.ago-quod-ago.nl. 
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