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Gerard Gast

1

Het afscheid van Gerard Gast na 21 (!) jaar redactielidmaatschap, en de introductie van
drie nieuwe redactieleden: Elisabeth van Heiningen, Theo Vermeer en Herman van
Duinen. Cees Esseboom blijft, als rots in de branding

Vrijwilligerswerk

4

Oproepen voor de “Werkgroep vrijwilligers voor openstelling bijzondere gebouwen” en
vrijwilligers die het Stadsarchief willen assisteren bij het invoeren van gegevens uit
openbare akten van de Burgerlijke Stand in een computersysteem

Fijne Zomer !

Martin Bloemendal 5

De jaarvergadering van 5 april, bestuurswisselingen, wijzigingen in commissies en enkele
andere punten van aandacht.

Weg met die kogels !
Helde de toren van de Grote Kerk van Dordrecht over als gevolg van ernaast
opgeslagen kogels ? De Dordtse overheid meende van wel, maar het kostte
jaren om van de Raad van State toestemming te krijgen de kogels te
verplaatsen. Verslag over ambtelijke molens in de 18e eeuw.

L.M. van der
Hoeven

6

Schilderde Nicolaes Maes fantasie of werkelijkheid ?
Het schilderij De Liereman werd door Nicolaes Maes rond 1656 geschilderd
nabij de Blauwpoort. Werkgroep Het Nieuwe Werck analyseerde buurt en
bewoners, waaronder Nicolaes zelf, zijn kinderen en buren. Schilderde hij
fantasie of werkelijkheid ?

Angenetha Balm
en Jan Willem
Boezeman
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Over hangoortafels, een “lit d´ange, paruiken, een kanarijvogel.
Het interieur van een koopmanshuis aan het Maartensgat
Een zeer gedetailleerde weergave van een interieuronderzoek (inclusief
meubelen, kleding, gebruiksartikelen, portretten etc.) van een koopmanshuis
aan het Maartensgat. Typerend voor de bezittingen van een welgestelde 18e
eeuwse koopman.

Jannie Zondervan- 14
van Heck

Braziliaan Luiz (de) Maciel: in 1911 overleden en begraven te
Dordrecht
Deze Braziliaan overleed in 1911 op doorreis in Dordrecht en werd op de
Algemene Begraafplaats begraven. Destijds bepaalde het geloof waar men
begraven werd.

E.R. van
Dooremalen

25

Herman A. van
Dieren in de Dordtse binnenstad (2)
Zie ook het decembernummer 2004. Een tweede relaas over een wandeling door Duinen
de “Dordtse dierentuin”: olifant, pelikaan, bever en eenhoorn. De schrijver
weidt uit over hun diepere betekenis.

28

Wat is het Nieuwe Werck zonder de Lange IJzeren Brug ?
De Lange IJzeren Brug over de Nieuwe Haven (thans in restauratie) was vóór

32

Angenetha Balm
en Jan Willem

1856 een Lange Houten Brug. De brug werd in 1855 ernstig beschadigd.
Bewoners aan weerszijden uitten hun vrees en ongenoegen. In 2005 herhaalt
zich de geschiedenis.

Boezeman

Pieter Verhoeve

35

Heeft u net als Tempelaar en Goedhart de oplossing ?
Cees Esseboom
Repliek op, of liever nadere uitwerking van Tempelaars artikel in het
decembernummer 2004, over een rekenopgave uit 20e eeuwse rekenboeken. Hoe
zouden huidige Pabo-studenten het eraf brengen ?

43

Corpora in confrontatie (1). De politieke invloed van de Dordtse
gilden en Achten in het midden van de 17e eeuw
Belangwekkend artikel over politieke besluitvorming in het Dordrecht van de
17e eeuw, vanuit het perspectief van de gilden. Hoe groot was hun invloed ? De
schrijver analyseerde vier “rekesten” aan het Stadsbestuur tussen 1652 en 1660
en concludeert dat slechts mondjesmaat aan gildenverzoeken werd voldaan.

Nieuwverschenen boeken over Dordrecht
Beschouwingen over “Gezichten van Dordrecht”; “Stadhuis van Dordrecht”;
“Het vergeten geheugen” en “Dromen van Dordrecht”

Herman A. van
Duinen

Het Hoofdkwartier van het 719e ID in het park Merwestein
Vervolg- cq achtergrondartikel bij Weltevredes artikel “Geschiedenis van het
bombardement op Park Merwestein” (december 2004). Meer informatie over
het waarom en hoe van de vestiging van het Hoofdkwartier van het 719e ID in
Dordrecht en de plaats van een bunkernetwerk daarin.

Drs. C.
Weltevrede en
Ing. M.J.
Schreuder

46

48

Gesprek met mevrouw P.J. Uittenbogaard-Vermaat
Gerard Gast
60
Afbeeldingen uit het familiealbum van de familie Uittenbogaard. Zie ook ons
Jaarboek 2003 “Wat is wat was - Herinneringen van Pieter Uittenbogaard, een
19e-eeuwse Dordtenaar”.
Jack J. (Koos) van 63
VERLEDEN TIJD, met hoofdletters
Het leven op het eiland van Dordt, en vooral de Biesbosch. Van 1925 tot 1950, Dalen
het “levensechte” verhaal van de griendwerker in die jaren.
Toneel in Dordrecht (3)
Gerard Gast
Deel 3 uit een serie. De geschiedenis van Schouwburg Kunstmin, van
oprichtingsvergadering in 1890 , via de verbouwing onder Ir. S. van Ravesteyn
in 1939, tot de huidige discussie over het voortbestaan van Kunstmin.

68

Acta selecta (2). Overspel, Ontrouw en Bloedschande (1650-1656) Drs A.B. den Haan 74
Deel 2
uit een serie, met een selectie uit de notulen van de Nederduits-gereformeerde
kerkenraad van Dordrecht in de 17e eeuw. In dit artikel citaten uit notulen over
overspel, ontrouw en bloedschande. Met een toelichting over de toen geldende
wetgeving, taboes en dubbele moraal.

