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Ds. Johannes Barueth: waakhond en luis in de pels
e

De levensloop van ds. Barueth (18 eeuw), met zijn positieve kanten maar ook zijn
conflicten, wordt in het artikel besproken. Zijn belangrijkste standplaats
was Dordrecht.

In gesprek met………Martin en Alice Brugman
Praten als Brugman (en zijn echtgenote). Het moet een genoegen zijn om dit
welbespraakte echtpaar, Dordrecht kenners bij uitstek, te interviewen over hun levensloop
tot nu toe.

Een vuurhuis voor de Grote Kerk van Dordrecht
Waarom vraagt Dordrecht de bouw van een vuurhuis voor de Grote Kerk
in het jaar 1763 aan bij de Raad van State, ook toen al een voornaam College ?
Dit artikel geeft op die vraag een antwoord.

Een Hartenwens vervuld
Een verslag van de bijeenkomst, waarbij ons erelid de heer W. van den Berg
(restauratiearchitect in ruste) en zijn echtgenote, lid van verdienste van onze
vereniging, het ontbrekende zetstuk onthullen in de Reinier Kennedyzaal in het
Dordtse stadhuis.

Veststraat 13: gebouwd op het open terrein van de Molenpoort in
1892 en afgebroken in 1965
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De titel zegt veel over de inhoud van het artikel met daarnaast veel informatie over de
bewoners van de nieuwbouw op het terrein van de Molenpoort en directe omgeving.

Oliepijp en Tempelveld
Een reactie op het artikel van Elisabeth van Heiningen in het vorige nummer van dit
tijdschrift. De locatie van het klooster blijft onduidelijk ook na de aanvullingen van de auteur
van dit artikel.

Het geboortehuis van Samuel Vereijck
Dit keer het levensverhaal van Samuel Vereijck, geboren in hetzelfde jaar als het huis,
waarin hij zo lang heeft gewoond, is gebouwd. Nu is dat Nieuwe Haven 35-36.
Samuel is een telg uit een schippersgeslacht. Daarnaast is hij koopman en kan hij zich de
aanschaf van meer panden in de buurt permitteren. Als hij sterft is zijn geld op.

De spoorbrug bij Willemsdorp
Dit artikel over de spoorbrug over het Hollands Diep, geopend in 1872, vertelt het verhaal
e
van de gebeurtenissen rond de brug in de 2 wereldoorlog en het herstel na het opblazen.

Dordrecht maakt geschiedenis
Mevrouw De Koekkoek stelt zichzelf en haar afdeling, Monumentenzorg en Archeologie,
voor.
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Informatie over het onlangs opgerichte restauratiefonds van de Gemeente.

Leidse gevelsteen voor oud-Dordtenaar J.C. Overvoorde – vervolg
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Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht van start

Een aanvulling op het artikel in het vorige nummer van dit tijdschrift.

Munten bij het Minderbroederklooster
In het afgevoerde materiaal bij het aanbrengen van een ondergrondse vuilcontainer in de Steenstraat vonden "detectorarcheologen" een tweetal pseudomunten. Het hoe en wat wordt in dit artikel uit de doeken gedaan.

Project "Van bronnen naar bewoners"
De archieven van Gorinchem en Dordrecht hebben een project gestart met als doel
regionale bronnen digitaal toegankelijk te maken. Raadpleging moet mogelijk worden via
een te starten cultuurhistorische website. Dit artikel geeft achtergrondinformatie over deze
plannen.

Van de voorzitter

Martin Bloemendal 51

Over ledengroei en het opzetten van werkgroepen.

Verliefd op Dordt
De auteur is betrokken bij het digitaliseren van de 37.500 glasnegatieven in het
Stadsarchief. Zij probeert de geweldige indruk, die de negatieven (van Tollens, Beerman
en de verzamelaar Meijers) op haar hebben gemaakt, in dit artikel te verwoorden.

Annemiek van
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Cursus Oud Schrift voor gevorderden
Prior Hendrik van Zutphen (1489-1524) reformator van Dordrecht?
Het artikel behandelt de levensloop van Hendrik van Zutphen en geeft, mede door
uitgebreid archiefonderzoek in Duitsland, een andere visie op de rol, die Hendrik van
Zutphen heeft gehad in de reformatie in Dordrecht, dan tot heden werd aangenomen. Zie
ook nieuw verschenen boeken in Dordrecht.
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