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Portret

Nicolaas Roodenburg, geboren te Dordrecht op 26 januari 
1823, koopman en reder, overleden te Dordrecht op 5 septem-
ber 1881, zoon van Leendert Roodenburg (koopman en reder, 
lid van de firma Gerrit van Hoogstraaten & Zn.) en Helena Jo-
hanna Hordijk, trouwt (1) te Dordrecht op 26 juni 1844 Jeanette 
Vos van Hagenstein, geboren te Dordrecht op 15 april 1820, 
overleden te Dordrecht op 19 april 1860, dochter van Adrianus 
Vos van Hagenstein  (Heer van Hagestein, koopman, woonde 
Voorstraat 703 en 704, Dordrecht) en Heiltje Johanna van Buul.

Uit dit huwelijk onder meer:
1.  Johanna Heilina (Jo), geboren te Dordrecht op 24 december 

1849, ridder Oranje-Nassau Orde, overleden te Dordrecht 
op 5 februari 1925, trouwt te Dordrecht op 12 juni1872 Simon 
Marius Hugo (Hugo) van Gijn, geboren te Dordrecht op 8 ok-
tober 1848, koopman, lid van de gemeenteraad en wethou-
der in Dordrecht, overleden te Dordrecht op 24 september 
1937, zoon van Hugo van Gijn (lid der Firma Kuyl & van Gijn, 
houthandelaren en lid van de Tweede Kamer)  en Christina 

Johanna Antonia Blussé. Zij hadden geen kinderen.
2.   Jeanette Nicoline (Net) Roodenburg, geboren te Dor-

drecht (Korte Kalkhaven 3) 27 juli 1852, overleden te Dor-
drecht op 17 oktober 1924, trouwt te Dordrecht op 24 juni 
1874 Henri François Onderwater, geboren te Dordrecht op 
3 oktober 1847, lid van de firma de Court en Comp (kooplie-
den en commissionairs), medeoprichter en lid van de firma 
H.F.Onderwater & Co (asphalt-steenfabriek), overleden te 
Dordrecht op 8 maart 1938, zoon van Joannes Pompejus 
Boudewijn Onderwater  (lid van de firma en later firmant 
van de Court en Comp) en Jkvr. Johanna Henrietta Marga-
retha de Court. Zij hadden vijf zonen en een dochter, waar-
onder Marie Angelique Jeanette (Marie of Miep), geboren 
te Dordrecht op 11 januari 1881, overleden te Maarn op 22 
december 1965, die mijn grootmoeder was. 

Tante Jo, zoals mijn grootmoeder haar noemde, of Johanna 
Heilina Roodenburg heeft samen met Oom Hugo een stichting 
opgericht, de Johanna Heilina Stichting, om financiële hulp te 
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verlenen aan weduwen en dochters van overleden vrijmetse-
laren, die - tijdelijk of langdurig - in geldnood verkeren. Deze 
Stichting werd op 9 februari 1922 in het leven geroepen toen 
het echtpaar zijn 50-jarig huwelijksfeest vierde. Hugo van Gijn 
was Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren en vierde 
bovendien op dat moment zijn 50-jarig vrijmetselaarsjubi-
leum. Bij de oprichting van de Johanna Heilina Stichting nam 
het echtpaar zich voor in Dordrecht een “hofje” te bouwen om 
financieel noodlijdende weduwen en dochters van overleden 
vrijmetselaren “vrije woning” te bieden of “hen te ondersteu-
nen in de kosten van huisvesting en eventueel levensonder-
houd”.Tot de bouw van zo’n hofje is het niet gekomen. De maat-
schappij veranderde snel en de verbeteringen van de sociale 
voorzieningen waren groot. Toch bleken in de praktijk heel wat 
vrouwen van vrijmetselaren en hun dochters niet steeds in 
staat om in hun eigen onderhoud te voorzien. Deze Stichting 
bestaat nog steeds.1 

Tante Jo kreeg een Koninklijke onderscheiding: Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. Ze had zich ingezet voor de Dordt-
se Industrie- en Huishoudschool voor meisjes (later Dordtse 
schoolvereniging voor lager, middelbaar en hoger onderwijs 
school Doelesteijn, daarna Dordtse schoolvereniging voor Al-
gemeen Voortgezet- en Beroepsonderwijs geheten)
S.M.H. (Hugo) van Gijn, oom Hugo, was een rijke, filantropische 
Dordtse houthandelaar, vooraanstaand vrijmetselaar, voor-
zitter van de Polder Wieldrecht, liberaal politicus en ridder 

van de Nederlandsche Leeuw. Een vrijzinnig-protestant die 
als bestuurder veel heeft betekend voor Dordrecht. Als afge-
vaardigde kwam hij vooral op voor de belangen van zijn eigen 
district en woonplaats, en sprak hij vaak over marine-aangele-
genheden. Hij was lid van de Tweede Kamer van 1889 tot 1909. 
Meer over hem is te vinden op de website Parlement & Poli-
tiek.2 

Ze woonden op Achterhakkers 13 en lieten in 1872 een buiten-
huis bouwen, “Gravensteijn” aan de Rijksstraatweg naar Wil-
lemsdorp, waar mijn moeder hun 50-jarige jubilea meevierde, 
nu meer dan 90 jaar geleden. Ze weet het nog precies: “De 
nichtjes4 en ik waren verkleed als waterlelie-elfjes, in jurkjes 
van lichtblauw gaas met bloembladen”.

Maja Westhoff

Portretfoto’s:
Tante Jo, ongedateerd, door J. G. Hameter5 
Oom Hugo, ongedateerd, door J. G. Hameter 

Noten
1  De Johanna Heilina Stichting, mevrouw J.E. Houmes-Laan, Groenedijk 78, 3311 

DC Dordrecht, Telefoon: 078 6145582, Mail: info@heilina.org, www.heilina.org.
2  www.parlement.com/id/vg09ll1agmvl/s_m_h_hugo_van_gijn
3  Het Dordtse Archief heeft foto’s van hun interieur.
4  eigenlijk achternichtjes, waarschijnlijk Henriette en Louisa van Gijn
5  waarschijnlijk Johann Georg Hameter (1838-1885), “Hof-Photographe van H. M. 

de Koningin der Nederlanden”, Dordrecht

Achterhakkers 1, zoals het er uitzag in 2001,  
nadat de weg was opgehoogd.  

Gravesteijn in 2001


