O Heden maak ik het volgende bekend:

Verslag ledenvergadering 13 april 2016
1. Opening
Voorzitter Alie Tas opent de ledenvergadering met een hartelijke welkom. Voorzitter
constateert, dat het aantal bezoekers tegenvalt. Dit komt door de publiciteit vooraf. Dit was
mondjesmaat en in weekblad de Brug was het helemaal niet opgenomen. Verder hield
voorzitter, zoals voorgaande jaren, weer met verve een mooie en inspirerende inleiding. Vele
historische zaken memoreert zij, maar zegt ze erbij: ik wil de secretaris niet voor zijn voeten
lopen want in het door hem gemaakte jaarverslag komen de vele belangrijke punten aan de
orde.
2. Mededelingen van het bestuur
Geen.
3. Notulen vorige ledenvergadering
De notulen van de ledenvergadering van 8 april 2015 waren voor de eerste maal opgenomen
in het mededelingenblad. De voorzitter vraagt of er tekstueel of naar aanleiding van het
verslag nog op-aanmerkingen dan wel vragen zijn. Dit is niet het geval. Het verslag wordt met
dank aan de secretaris vastgesteld.
4. Jaarverslag 2015
De secretaris leest daarna het jaarverslag over het jaar 2015 voor. Het wordt na
raadpleging van de vergadering het jaarverslag met de complimenten van de voorzitter
aan het adres van de secretaris vastgesteld.
5. Jaarverslag 2015 penningmeester
Joke van der Straaten geeft op deskundige wijze tekst en uitleg over de financiën van vorig
jaar. Zoals het jaar daarvoor is weer met een mooie +, afgelopen jaar met het bedrag van €
9.143,31 .Verder geeft de penningmeester nog uitleg over de ANBI-status (ANBI staat voor
Algemene Nut Beoogde Instelling) van het Genootschap. Dat houdt in dat giften in de
aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift mogen aftrekken. Enkele vragen
die worden gesteld, worden naar tevredenheid door de penningmeester beantwoord. Verder is
er wederom bij de contributie meer binnengekomen – bedrag is €2743.87 meer dan het bedrag
van de contributiegelden. Extra’s van woningcorporatie Rhiant en Keukenbring. In het kader
van de viering van het 100 jarig bestaan van de woningcorporatie een gift van €5.000,= voor
de verbouw en de opbrengsten van de lopende tentoonstelling van Keukenbring, eind van het
jaar 2015 al een mooi bedrag van € 3650.--

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
De financiële administratie is door de kascommissie bestaande uit de heren Rien Ilting en
Hans Eijkelenboom is gecontroleerd. Hans Eijkelenboom geeft van de bevindingen verslag.
Hij doet dat met verve en complimenteerde de vereniging een penningmeester in huis te
hebben, die niet alleen goed op de Genootschap-centjes let, maar ook qua verantwoording
alles goed op een rijtje heeft. De kascommissie adviseert de vergadering om de
penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in, waarna het financieel
verslag wordt geaccordeerd. Voor volgend jaar zijn de leden: Rien Iltink en als nieuwe man
heer De Nachtegaal.
7. Bestuursverkiezing/benoeming
Er zijn twee bestuursleden aftredend, t.w. penningmeester Joke van der Straaten en Arie
Verhoeven. Beiden stellen zich opnieuw herkiesbaar. Voorstel nieuw bestuurslid de heer Tim
den Draak. Ze worden met de volle instemming van de vergadering ge(her)kozen.
8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt
9. Sluiting en begin 2e gedeelte
De voorzitter sluit de vergadering met een dankwoord aan de aanwezigen. Na een korte pauze
geeft zij daarna het woord aan de heer Alexandre van den Berg, die het verleden over de
Graven van Holland laat herleven. Het betreft de Graven van Holland en gaat over meer dan
35 levensbeschrijvingen en portretten van alle middeleeuwse graven die de
ontstaansgeschiedenis van Holland vorm gaven. Elk van hen drukte een stempel op de
ontwikkeling van het graafschap, dat heden de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en
Zeeland omvat. De reeks begint in de 9de eeuw en eindigde in 1648815 toen het Koninkrijk
der Nederlanden een feit werd.
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Geschiedenis van kasteel Develstein Zwijndrecht
Op het eiland voor het Develstein College heeft ooit het kasteel Develstein gestaan. Dit
kasteel kent een lange geschiedenis, die voor een deel in nevelen is gehuld. Wel is het zeker
dat Develstein altijd tot de verbeelding van velen, waaronder kunstenaars, heeft gesproken.
Van Motte-kasteel en burcht naar buitenplaats
Door opgravingen in 2005 is gebleken dat er op deze plaats ooit een mottekasteel heeft
gestaan. Een mottekasteel is altijd gebouwd op een door mensenhanden gemaakte heuvel.
Waarschijnlijk is dat in dit geval de Lievershille, waarover we veel vinden in oude
geschriften. In 1332 wordt er na overstromingen eerder die eeuw een kasteeltoren met dikke
bakstenen muren op het eiland gebouwd. De heuvel (of motte) wordt er gedeeltelijk voor
afgegraven en men maakt nieuwe grachten. In 1572 verwoesten de Spanjaarden het stenen
kasteel. Er zijn vrijwel geen afbeeldingen van bekend. Maar nadat het begin 17de eeuw door
een rijke Dordtse burgemeestersfamilie is herbouwd tot een mooie buitenplaats, word het een
van de meest afgebeelde gebouwen in Zwijndrecht en omgeving. De mooie ligging aan de
Devel vormt eeuwenlang een grote bron van inspiratie voor bekende en minder bekende
kunstenaars. Veel van de adellijke bewoners zijn grote liefhebbers van kunst en wetenschap
en bieden regelmatig gastvrijheid aan geleerden, dichters en schilders. Eind 18de eeuw raakt
Develstein ernstig vervallen. In 1824 wordt de ruïne volledig afgebroken. Tegenwoordig ligt
het kasteeleilandje in de voortuin van het Develstein College.
Bouwers en bewoners
Wie het mottekasteel heeft laten bouwen weten we niet. Misschien wel heer Lieve waarnaar
de heuvel (Hille) genoemd kan zijn. Wel weten we wie in 1332 de kasteeltoren heeft laten
bouwen. Deze is gebouwd door Willem van Duvenvoorde, een kamerheer en vertrouweling
van Graaf Willem III. In 1351 worden de Hoeken verslagen door de kabeljauwen en moet de
Hoekse Willem van Duvenvoorde vluchten naar Brussel. Al zijn bezittingen worden verbeurd
verklaard. Het kasteel komt uiteindelijk in handen van de familie Van Brakel. Een
aangetrouwd lid van deze familie, Maria Boot, heeft waarschijnlijk de vlakbij gelegen
Bootjessteeg laten verharden, zodat zij met haar koets naar het kasteel kon komen. Na de
familie Van Brakel zijn de families Duyck en Van Diemen eigenaar geweest, totdat het
kasteel in 1572 door de Spanjaarden in brand wordt gestoken. In 1594 worden de ruïnes
gekocht door Willem van Beveren, een burgemeester van Dordrecht. Hij bouwt Develstein
weer op en maakt er zijn buitenhuis van. Zijn zoon Cornelis van Beveren voltooit de
buitenplaats in 1631. Het kasteel blijft in de familie Van Beveren, totdat deze in mannelijke
lijn uitsterft. Dan komt het in de 18e eeuw in handen van Adam van Broeckhuysen, die het
koestert als zijn familiestamslot en er ook een boek over schrijft. Na zijn overlijden komt het
in handen van zijn neef Willem Snellen. Hij is de laatste permanente bewoner. Want zijn
diverse opeenvolgende nazaten wonen er niet of nauwelijks meer. Het kasteel is dan al erg
vervallen en wordt uiteindelijk in 1824 voor sloop verkocht.
Het kasteel weer zichtbaar
Al sinds 1824 wordt er met weemoed gedacht aan kasteel Develstein. Zo laten verschillende
afstammelingen van de bewoners er in de eeuw na de sloop schilderijen van maken. Maar in
2002 komt een groepje betrokken Zwijndrechtenaren bij elkaar om het eiland weer terug te
brengen in zijn historische vorm. Ook willen zij er een monument plaatsen.

Na jaren van plannen maken, geld verzamelen en onderzoek doen is het eiland in 2015
gerestaureerd. Hierbij maakte de Stichting Kasteel Develstein gebruik van de nauwkeurige
tekeningen van bewoner Adam van Broeckhuysen uit 1747. Van Broeckhuysen was militair
en daarom heeft het eiland de vorm van een bastion, met strakke schuine kanten. Ook het
torentje, nu in staal uitgevoerd, is nagemaakt aan de hand van de tekeningen van Van
Broeckhuysen. De overige contouren van het kasteel zijn in de bestrating weer zichtbaar
gemaakt.
Daarnaast is er een replica van de poort gemaakt, zoals die ooit ook nagetekend werd door
Van Broeckhuysen. Deze replica ligt in de straat voor de contouren van het kasteel. De poort
is bijna
precies nagemaakt, alleen waar ooit de deur zat, staan nu de namen van de sponsoren.
Bovenaan de poort staat een Latijnse tekst, die hieronder vertaald is:
Slot Develstein.
Leengoed van Willem van Duvenvoorde, ridder, rentmeester van Graaf Willem de Goede,
nadat op diens last het land van Zwijndrecht op de zee was teruggewonnen, anno 1332. Nadat
de burcht door de Spanjaarden verbrand was in 1572, werd de rechtervoorkant met de toren
uit het puin weer opgebouwd door Willem van Beveren, heer Van Strevelshoek, opzichter ter
plaatse en het overige door Cornelis van Beveren, ridder, heer Van Strevelshoek, WestIJsselmonde en De Lindt.
Deze tekst heeft Cornelis van Beveren in 1631 laten aanbrengen bij de voltooiing van de
restauratie van het kasteel. De ‘nieuwe’ poort is aangebracht als symbolische voltooiing van
de ‘nieuwe’ restauratie.
Alexandre van den Berg, Stichting Kasteel Develstein op basis van Kasteel Develstein, de
geschiedenis van een kasteel

Opgravingen
En ook nog vleugje Vredenborgh Hendrik-Ido-Ambacht
En dan over huis Vreedenborgh. Het was geen kasteel, maar een soort buitenplaats, een
boerderij. We weten niet precies wanneer het gebouwd is, maar in 1664 is er voor het eerst
sprake van in een acte. Er bestaan enkele heel oude topografische kaarten van het gebied
langs de Veersedijk van resp. 1584 en 1615. Een groot stenen huis in twee verdiepingen en
met een blauwe leien dak. Er is een topografische kaart uit 1615, daarop is het gebouw goed
te zien. Daarop kunt u ook zien dat het huis dichtbij de oude steenplaats stond. Ter hoogte van
deze steenbakkerij kwam later de Burgemeester Van Akenwijk. Ook die steenbakkerij is dus
al van heel oude datum. In de 18e eeuw kwam Vreedenborgh in eigendom van de familie De
Geer, die ook eigenaar was van de oude steenplaats en van de vroegere rij arbeidershuisjes
bekend als de zogenaamde Zeven schoorstenen. De familie woonde op Vreedenborgh. De
Wepsterlaan was toen een statige oprijlaan vanaf de Onderdijkse Rijweg naar het huis.

