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Onder de rook van de havenstad Rotterdam, tussen de dorpen 
Bolnes en Slikkerveer, kan men zich even in een totaal andere 
wereld wanen. Niet ver van een knooppunt van snelwegen en 
de drukbevaren Maas, aan de Benedenrijweg 461 te Ridder-
kerk, bevindt zich Het Huys ten Donck: een even elegant als 
statig huis in een oase van natuurschoon, rust en ruimte.     
 
Geschiedenis 
 

In 1441 was het reguliersklooster van Sint-Maartensdonk, gelegen op 

een ‘donk’ – een rivierduin of zandterp – in de Alblasserwaard, 

betrokken bij de bedijking van de polder Nieuw-Reierwaard, waarna 

het klooster 30 morgen land kreeg toegewezen en een boerenwoning 

liet bouwen. De oudste vermelding hiervan dateert uit 1443: er was 

toen sprake van “huys, berch, scuyren, telinge”. In 1544 werd de 

boerderij door de regulieren verkocht aan Arent (Aernt) Brouwer, 

een welgesteld wijnkoper uit Dordrecht. Volgens de overlevering zou 

hij er een kasteel met vier hoektorens hebben laten bouwen, dat in 

1575 door de Spaanse troepen zou zijn geplunderd en verwoest. Dit 

wordt thans echter onwaarschijnlijk geacht.  

 

Na het overlijden van Arent (Aernt) Brouwer (vermoedelijk in 1557) 

en van diens echtgenote Marijcken Buijck Blasiusdochter, werd door 

hun zonen Blasius en Hans (ook Johan of Jan) Brouwer bij de 

boedelverdeling in augustus 1569 besloten dat de 30 morgen land 

genaamd “die Donck” in de polder Nieuw-Reierwaard gemeen-

schappelijk bezit zouden blijven. Deze Blasius Brouwer, wijnkoper 

(“coepman van Rijnssche wijnen”) te Dordrecht, huwde Maria van 

den Honert (genaamd Van Wesel), dochter van een Dordtse hout-

koper. Het goed “den Donck” kwam uiteindelijk – kennelijk weer 

geheel – in handen van hun zoon Arent Brouwer Blasiusz, in de jaren 

1570 schepen en veertigraad van Dordrecht, gehuwd met Margaretha 

Grijph. Deze echtelieden waren voor januari 1604 overleden. Hun 

zoon Blasius werd monnik – een minderbroeder – en “den Donck” 

vererfde op dochter Arendina.  

 

Arendina Brouwer huwde Jonker Frans (ook François) van der Duijn, 

die vermoedelijk het bescheiden kasteel – met twee torens – liet 

bouwen. Hoe dan ook woonde Jonker Frans in 1615 op “den Donck” 



 
3 

bij “Reyerkerck”. Arendina overleed in mei 1625 en reeds in juni is 

Frans “vertrocken metterwoon”, waarschijnlijk naar Utrecht. Na zijn 

overlijden in 1656 kwam “den Donck” in handen van zijn zoon 

Jonker Willem van der Duijn, van 1652 tot 1674 dijkgraaf van Oud- 

en Nieuw-Reierwaard, gehuwd met Deliana Maria Grijph van 

Valckesteijn. Hij kocht de helft van Maria van Wels, weduwe van 

zijn oom Johan en werd daarmee geheel eigenaar van “den Donck”. 

Willem van der Duijn was “een Heer van groote kennisse ende vrien-

delijcke ommegangh, die het selve Huys oock al vrij verbetert heeft, 

alsoo dat ’t selve Huys nu een seer aensienlijck ende vermakelijck 

Huys is ende dat beyde ten aensien van sijn structure ende situatie”. 

Willem, die ondanks die “vriendelijcke ommegangh” een ongelukkig 

huwelijk had, woonde in april 1668 nog op “den Donck bij Ridder-

kerck”, maar in september van datzelfde jaar in Kreuznach in de 

Pfalz. 

 

 
 

Tekening van het “’t Huis den Donck”, anno 1711. 

 

Het kasteel bij Ridderkerk werd nadien enige tijd verhuurd: in 

augustus 1668 wordt “den Donck” bewoond door ene Pieter Evertsz 

Riedijck alias Hauthaen, gehuwd met Cornelia Huijgen; vanaf 1674 

werd het voor vijf jaren verhuurd aan Arien Hendricksz van der 

Gyssen. Het werd toen omschreven als “Thuys te Donck, met 

bouwhuys, schuyr, stallinge, velt, palm- ende blomtuyn, ende 

keuckenhoff, met vijver ende grachten, met den ouden en nieuwen 

boomgaert”.  
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De verhuurder behield zich wel het recht voor op de bovenverdieping 

“de achterkamer met het secreet” voor zichzelf te houden, “omme 

daer somtijds te comen logeeren”. Boven twee dessus-de-porte in de 

benedenzaal op Het Huys ten Donck is thans nog te zien hoe het huis 

er in die tijd – voor de nieuwbouw in 1746 – uit moet hebben gezien.  

 

 
 

Het huis gezien van de achterzijde. 

 

Vanuit Kreuznach machtigde Jonker Willem van der Duijn zijn echt-

genote om het de bezittingen in Nieuw-Reierwaard te verkopen aan 

Herman (ook Harman) Cock, schepen van Rotterdam, die in maart 

1676 – nog voor het transport– ongehuwd overleed. De goederen 

werden vervolgens in eigendom overgedragen aan zijn zuster en 

erfgenaam Catharina Cock (1632-1683), weduwe van de advocaat 

Mr Ulrich van Zoelen (1624-1666), die in 1683 zou hertrouwen met 

haar zwager, de weduwnaar Herman van Zoelen (1632-1702), vroed-

schap en burgemeester van Rotterdam en raad ter Admiraliteit op de 

Maas. Hiermee kwam “den Donck” in handen van de familie Van 

Zoelen, één der meest prominente regentengeslachten van Rotterdam, 
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had onder meer fortuin gemaakt met de handel in granen en de 

bierbrouwerij. 

De kleindochter van Catharina en Ulrich, Catharina van Zoelen 

(1684-1754), dochter van Mr Otto van Zoelen, bierbrouwer in “de 

Roode Leeuw”, en Anna van Gerwen, trad in 1702 in het huwelijk 

met Mr Cornelis Groeninx (1671-1750), die daarmee de grootste 

grondbezitter in de polder Nieuw Reyerwaard werd en Het Huys ten 

Donck in handen kreeg.  

 

 
 

De eetkamer van Het Huys ten Donck. 

 

Cornelis Groeninx, werd dijkgraaf van de polders Oud- en Nieuw-

Reyerswaard en later schepen van Rotterdam; hij kocht in 1721 voor 

het zeer forse bedrag van 78.000 gulden de ambachtsheerlijkheid 

Ridderkerk: een bekroning van zijn streven naar de top. Zijn zoon, 
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Otto, zou zich voortaan – zoals zijn nageslacht tot op heden – tooien 

met de naam “Groeninx van Zoelen” en vierendeelde het wapen 

Groeninx (drie groene gesteelde olijven op zilver) met dat van het 

geslacht Van Zoelen (een kruis van zilver op een rood veld), een 

familie die in de mannelijke lijn inmiddels was uitgestorven maar 

wier naam (en wapen) op deze wijze toch bewaard zou blijven.  

 

Deze Mr Otto Groeninx van Zoelen (1704-1758), heer van Ridder-

kerk en Katendrecht, was burgemeester van Rotterdam en was vanaf 

1740 bewindhebber van de VOC, hetgeen hem bepaald geen wind-

eieren opleverde. Van 1745 tot 1770 was voor de kamer Rotterdam 

van de VOC zelfs een schip genaamd “Het Huys ten Donck” in de 

vaart. Otto Groeninx huwde Maria Adriana Noorthey (1701-1761), 

eveneens telg van een Rotterdams regentengeslacht. 

 

Het was Otto Groeninx die in 1746 op de oude grondvesten van Het 

Huys ten Donck een geheel nieuw huis liet bouwen, waarvan de 

afmetingen naar verluidt zouden overeenkomen met die van een 

VOC-schip. De naam van de architect is helaas onbekend: naar 

verluidt zouden alle bescheiden die betrekking hadden op de bouw 

van het huidige huis door Otto Groeninx zijn vernietigd, ontstemd als 

hij zou zijn geweest over de hoge bouwkosten, die de raming zeer ver 

zouden hebben overtroffen. Niettemin gold (en geldt) het huis – 

terecht – als één der mooiste buitenplaatsen van Nederland. 

 

Ook Otto’s zoon Mr Cornelis Groeninx van Zoelen (1740-1791), die 

Ridderkerk en Het Huys ten Donck erfde, werd in 1773 vroedschap 

van Rotterdam en in 1783 burgemeester van die stad. Hij huwde zijn 

achternicht Elisabeth Cornets de Groot (1742-1799), dochter van Mr 

Hugo Cornets de Groot (een rechtstreekse afstammeling van de 

befaamde Mr Hugo en zelf evenals Otto’s vader burgemeester van 

Rotterdam) en Jacoba Elisabeth Noorthey. Otto Groeninx was een 

enthousiast verzamelaar van kunst. De catalogus van de veiling van 

diens schilderijen die in 1800 werd gehouden vermeldt ruim 150 

schilderijen en tekeningen met namen als Meindert Hobbema, Jan 

Steen, Ferdinand Bol en Adriaen van Ostade.  

 

De volgende heer van Ridderkerk en eigenaar van Het Huys ten 

Donck was hun zoon Mr Otto Paulus Groeninx van Zoelen (1767-
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1848), een orangist die tijdens het Ancien Régime secretaris van 

Rotterdam was en ten tijde van de Bataafse Republiek (1795-1806) 

als ambteloos burger door het leven ging. Koning Lodewijk 

Napoleon benoemde Groeninx tot één van zijn “officieren der jacht” 

en onder keizer Napoleon was hij maire (burgemeester) van 

Ridderkerk en lid van de algemene raad van het “Département des 

Bouches de la Meuse”.  

 

 

 
 

Het Huys ten Donck van voren gezien. 

 

Welhaast vanzelfsprekend zou hij ook tijdens de regering van koning 

Willem I een belangrijke bestuurlijke positie zou innemen. Hij was 

onder meer lid van de raad van Rotterdam, lid van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal (van 1817 tot 1823) en luitenant-kolonel der 

vrijwillige landstorm. In 1815 werd hij verheven in de Nederlandse 

adel (met de predicaat Jonkheer) en vanaf 1818 had hij zitting in de 

Ridderschap van Holland; in 1832 werd hem door de koning de titel 

van baron (bij eerstgeboorte) verleend. Het Huys ten Donck was voor 

de familie een ware buitenplaats, een arcadisch lusthof waar de 

bewoners even aan hun drukke, belangrijke besognes en het vaak vrij 

ongezonde stedelijk bestaan konden ontsnappen én waar men gasten 
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met alle égards en grandeur kon ontvangen voor diners en partijen. In 

1820 omschreef Otto Groeninx het buiten als de plaats “alwaar al 

mijn genoegens vereenigd zijn”.  

 

 

 
 

De bekroning van de kroonlijst aan de voorzijde van het huis, met 

onder de wijzerplaat het alliantiewapen Groeninx van Zoelen-Van 

Welderen Rengers en het jaartal MDCCXLVI (1746). 

 

Uit het huwelijk van Otto Groeninx met Catharina Maria Theodora 

van Staveren (1770-1826), vrouwe van Oud- en Nieuw-Herkingen en 

Roxenisse, sproot een zoon, Mr René Frédéric baron Groeninx van 

Zoelen (1800-1858), heer van Ridderkerk, Oud- en Nieuw-Herkingen 

en Roxenisse. René Groeninx had lange tijd vanwege de Ridderschap 

zitting in de Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en 

kortstondig, in 1849-1850, lid was van de Eerste Kamer der Staten-

Generaal. De grote welstand en inmiddels ook adeldom van de 

familie Groeninx zullen eraan hebben bijgedragen dat hij in 1830 

huwde met Aurelia Elisabeth gravin van Limburg-Stirum (1812-

1899), telg van één der oudste adellijke geslachten des lands. Ook dit 

echtpaar Groeninx vertoefde met regelmaat op Het Huys ten Donck. 

De douairière Groeninx zou nog zo’n veertig jaar afwisselend ’s 

winters in Den Haag en ’s zomers op Het Huys ten Donck wonen.  
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Haar oudste zoon, Otto Frederik baron Groeninx van Zoelen (1839-

1927) behield Oud- en Nieuw-Herkingen en Roxenisse en verkocht 

de heerlijkheid Ridderkerk en Het Huys ten Donck aan zijn neef 

(oomzegger), Jhr Willem Gérard Groeninx van Zoelen (1880-1963), 

gehuwd met Marie Amélie van Welderen barones Rengers, die er in 

de jaren ’20 zijn gaan wonen.  

 

 
 

Stadhouder-koning Willem III boven de haard in de herenkamer. 

 

De vorige bewoner en ambachtsheer van Ridderkerk was hun zoon 

Jhr Frederik Willem Edzard ‘Pico’ Groeninx van Zoelen (1924-

2010). Pico Groeninx, één van de weinige Nederlanders (zo niet de 

enige) die ooit als officier heeft gediend bij de befaamde Britse 

‘Royal Horse Guards’ en lange tijd voor de KLM werkzaam was in 
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Mexico en Spanje, heeft Het Huys ten Donck in 1978 in een stichting 

ondergebracht. Evenals zijn echtgenote, Marie Liliane Isabelle 

Joséphine Julie Edmée Elisabeth Groeninx van Zoelen née Waller 

(1933-2011), woonde hij tot zijn dood op Het Huys ten Donck. Thans 

wordt dit schitterende complex met toewijding beheerd, behouden en 

gekoesterd door hun dochter, Jkvr. Catharina Marie Amélie Adela 

Elisbeth Leopoldine Groeninx van Zoelen, die er met haar gezin 

woont.  

 

Het huis 
 

Het Huys ten Donck is een 32 meter breed en 16 meter diep bak-

stenen herenhuis, met korte dwarsvleugels aan de achterzijde. Het 

geheel wordt gedekt door lage, grijze schilddaken met dakkapellen. 

Naar verluidt zou deze afmetingen (bij benadering) teruggrijpen op 

die van het VOC-schip van die naam, hetgeen niet onmogelijk is: het 

schip “Het Huys ten Donck”, met een laadvermogen van 875 ton, 

was 136 voet (zo’n 38 meter) lang.   

 

Het huis bestaat uit een parterre, een hoge bel-etage en een lage top-

verdieping en telt zo’n 20 kamers. De voor- en achtergevel zijn een 

toonbeeld van klassieke symmetrie: beide zijn onderverdeeld in 

negen vensterassen, elk met een middenrisaliet van drie traveeën. De 

kroonlijst vermeldt het bouwjaar: MDCCXLVI (1746). deze De 

middenrisaliet wordt aan de voorzijde bekroond door een gesneden 

houten opzetstuk voorzien van een wijzerplaat en het alliantiewapen 

Groeninx van Zoelen-Van Welderen Rengers: het betreft een 

reconstructie, in 1970 aangebracht na de voltooiing van de restauratie 

door E.A. Canneman (1967-1969), naar een oude afbeelding. Aan de 

achterzijde van het huis is een fronton te zien, eveneens voorzien van 

wijzerplaat. 

 

Eenmaal door de voordeur – waarboven in het bovenlicht het 

gesneden alliantiewapen Groeninx-Noorthey prijkt – betreedt men 

een schitterend binnenhuis. Weinig huizen in dit land hebben nog 

zo’n fraai, uitzonderlijk volledig en intact gebleven interieur als Het 

Huys ten Donck. De betimmeringen (‘boiseries’), de ‘dessus-de-

portes’ boven de deuren, het stucwerk en de schilderingen dateren 

nog uit de bouwtijd van het huis of uit de daaropvolgende decennia. 
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In de jaren 1770 en ’80 werd het huis namelijk nog aanmerkelijk 

verfraaid met onder meer stucwerk van de hand van Pietro Castoldi 

(1739-1794) naar een ontwerp van Carlo Giovanni Francesco Giudici 

(1746-1819).  

 

 
 

Familieportretten Groeninx prijken in de rococo kamers, met fraaie 

lambrizeringen en stucwerk plafonds. 

 

In het bijzonder mogen hier de schitterende grisailles – boven de 

deuren – van de hand van de Zuidnederlandse kunstenaar Nicolas 

Joseph Delin (1741-1803) genoemd worden, veelal lieflijke 

voorstellingen met bacchanalen, putti en guirlandes. De vervaardiger 

van het kunstige houtsnijwerk van deuren en lambrizeringen is 

helaas, net zoals de naam van de architect, onbekend gebleven.  

 

De ene na de andere kamer mag adembenemend genoemd worden, 

niet één ervan zou misstaan als stijlkamer in een museum. Ook de 

kleurstellingen van deurposten en overig houtwerk – de kenmerkende 

combinatie van groen met goud – verdient een schoonheidsprijs en 

mag geheel ‘comme il faut’ worden genoemd. 
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Niet voor niets vormt Het Huys ten Donck dan ook met regelmaat het 

decor voor (bijvoorbeeld) fotosessies – overigens niet alleen van 

binnen maar ook van buiten – en leent het zich uitstekend voor 

huwelijken en diners.  

 

 
 

Het trappenhuis met schitterende gebeeldhouwde trap. 

 

In het bijzonder mogen hier nog het ruiterportret van stadhouder-

koning Willem III genoemd worden, boven de schouw in de heren-
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kamer, alsmede het groepsportret van kinderen Groeninx, dat boven 

de schouw in de eetkamer te zien is.  

 

Park en tuinen 
 

Het Huys ten Donck is gelegen in het ‘Donckse bos’, een langgerekt 

park van zo’n 22 hectare. Uiteraard hebben ook park en tuinen door 

de eeuwen heen wijzigingen ondergaan. Het zou hier te ver voeren 

om de gehele ontwikkeling ervan tot in detail te beschrijven – dat is 

een boek op zichzelf waard – maar feit is dat vele generaties 

Groeninx veel aandacht hebben gehad voor de inrichting ervan.  

 

 
 

‘Hercules en Antaeus’ door J.P. van Baurscheidt, 1710. 

 

Bij de bouw van het huidige huis in 1746 werd een park in formele 

Franse stijl aangelegd, dat in de jaren 1760 en ’70 al werd 

gemoderniseerd in een vroege landschapsstijl, in navolging van 

beroemde Engelse architecten als Charles Bridgeman, William Kent 

en Lancelot ‘Capability’ Brown. Het park kreeg een kunstmatige 

beek, een sparrenbos en zelfs een ‘ruïne’ – een zogenaamde ‘folly’, 

typisch voor deze stijl.  

 

Deze aanleg werd begin 19
e
 eeuw naar het zuiden uitgebreid, 

waarmee het park tot een meer samenhangend geheel werd. Met 
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enige regelmaat werden vijvers gegraven (dan wel gedempt) en 

bomen geplant. Het grasveld loopt glooiend op naar het huis en 

natuurlijk ontbreekt het ook niet aan slingerpaden en -vijvers, zoals 

een landschapspark betaamt.  

 

 
 

De zichtas naar het huis. 

 
In de vroege 20e eeuw is in een deel van het park weer een tuin in 

formele stijl aangelegd, voorzien van elkaar rechthoekig kruisende 

paden. Hier staat een fraaie beeldengroep – die oorspronkelijk elders 

stond – van Hercules en Antaeus, in 1710 vervaardigd door de 

befaamde beeldhouwer Jan Pieter van Baurscheidt sr. (1669-1728).  

 

Bij de omvangrijke restauratie in de jaren ’20 en ’30 werd ook de 

tuin- en parkaanleg hersteld, waartoe de bekende tuinarchitect 
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Leonard Springer (1855-1940) in de arm werd genomen. Daarmee 

kwam een ‘compositie’ tot stand met twee contrasterende hoofd-

onderdelen: het grotendeels beboste (en daardoor sterk gesloten) 

binnen- of wandelpark in het noordelijke deel, en het zuidelijke, open 

buitenpark, dat grotendeels uit weiland bestaat. Een lange zichtas die 

beide delen van het park doorkruist bindt deze weer samen tot één 

geheel.  

 

 
 

De ruïne (‘folly’) in het park, gebouwd in 1777. 

 

Grafkelder 
 
Bijzonder mag ook de graftombe genoemd worden: particuliere 

begraafplaatsen zijn in Nederland zeker niet schering en inslag. 

Nadat koning Willem I het begraven in kerken om hygiënische 

redenen in 1827 (met ingang van 1 januari 1829) definitief verbood – 

het verbod daarop dat keizer Napoleon al had gedecreteerd was in 

1813 weer afgeschaft – liet Otto Paulus Groeninx van Zoelen in 1828 

op een klein eiland in het zuiden van het park een graftombe aan-

leggen. Nabij het ijzeren schilddak dat de grafkelder – omgeven door 

een gietijzeren hek – afdekt staat een natuurstenen gedenknaald, een 
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obelisk, gedateerd 1838 en voorzien van het wapen Groeninx van 

Zoelen. Bij de ingang staan twee natuurstenen hekpijlers.  

 

Het Huys ten Donck mag met recht en parel in een oase van groen 

genoemd worden, midden in de zo drukke, bedrijvige en nijvere 

Randstad, waar een mens zich – in een niet geheel ongerechtvaardigd 

escapisme – even in andere tijden kan wanen. Andere tijden, maar 

zonder gefossiliseerd te zijn: Het Huys ten Donck is en blijft “alive 

and kicking”.  

 

 

 
 

Het fraai gestoken alliantiewapen van Mr Otto Paulus Groeninx van 

Zoelen (links) en Maria Adriana Noorthey (rechts), gehuwd in 1739, 

boven de voordeur. Het schild wordt gehouden door een zilveren 

paard en een groene griffioen. Het hartschild met Sint-Joris (de ridder 

bij uitstek) en de draak op een groen veld is het (aldus enigszins 

sprekende) wapen van de heerlijkheid Ridderkerk. 
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