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De Dordtse Monumentenlijst (tevens een oproep)
De vereniging Oud-Dordrecht is gevraagd mee te werken aan de uitbreiding
van de gemeentelijke monumentenlijst, aan de hand van gegeven
selectiecriteria. De Vereniging heeft daarvoor een Monumentencommissie,
eventueel later om te vormen tot Werkgroep

Pag.
1
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Selectiecriteria gemeentelijke monumenten, Dordrecht
Zie boven
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Elisabeth van
Tweemaal Mattheus en dubbel Dubbelsteyn
Er waren in de 17e en 18e eeuw twee buitenplaatsen Dubbelsteyn, en in de 17e Heiningen
eeuw twee Mattheussen van den Broucke. Verwarrend? De schrijfster ontrafelt
de geschiedenis
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Een tweetal excursies
Verslag van de verenigingsexcursie naar het Nationaal Baggermuseum in
Sliedrecht en de Volkssterrenwacht Mercurius in de Biesbosch

Benjamin van den 10
Berg

Een Dordtenaar in (huwelijks)zaken

A.C.J.A van
Wageningen

14

Dordtse chronogrammen
In Dordrecht zijn drie zogenaamde chronogrammen te vinden. In dit artikel
wordt uitgelegd wat een chronogram is (jaartal verborgen in tekst) en waar
deze teksten te vinden zijn.
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Duinen
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Acta selecta (3)

Drs A.B. den Haan 26

Mooi geїllustreerd levensverhaal van Anne van Wageningen , geb. 1852, telg uit een oud
Dordts zakengeslacht

In dit derde deel van een serie over notulen van de Nederduits-gereformeerde
e
kerkenraden in de 17 eeuw “De zaak Vleckharing”, over een beschuldiging van sexuele
omgang voor het huwelijk

Het verschil tussen de biograaf en de historicus
Luc Panhuysen
De biograaf van het recent verschenen boek over de gebroeders De Witt neemt,
zoals hij zelf zegt, afstand. Over de verrijking die het schrijven van een
biografie voor de historicus is, een uitvloeisel van de contingentie van de
geschiedenis
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Werkgroep Kerken
Voortgangsrapportage van deze sinds december 2004 actieve werkgroep
Regionale website

Peter Dillingh

37

Nog een voortgangsrapportage: over de website “Van bronnen tot bewoners”, die op 1
januari 2006 officieel van start zal gaan. Veel informatie stroomt binnen, de tweede fase

Annelies

38

van het project is in volle gang (zie ook vorige nummers van dit Tijdschrift)

Abelmann en
Renate
Stapelbroek
Dieren in de Dordtse binnenstad (3)
Herman A. van
39
In deze aflevering van het “Dierenrondje Dordt” de leeuw (vooral), de adelaar Duinen
en de vleermuis. Met als gebruikelijk uitleg over symboolwaarde, heraldiek en
vindplekken
Charles Jeurgens 44
Nieuw depot voor de collectie van het Stadsarchief
Jeurgens is hoofd van het Dordtse Stadsarchief. Grote delen van de
archiefcollectie hebben een nieuw onderkomen gekregen in het nieuwe
Stadsdepot. Een beschrijving van dit ultramoderne gebouw. En: hoe vraag ik
nu, zonder te hoeven wachten, stukken ter inzage ?
Reactie op “Over hangoortafels….”
Reactie op een artikel in het vorige Tijdschrift. Over de veranderende functionaliteit van de
huizen aan de Hooikade/Maartensgat door de eeuwen heen, en de geneugten van het
interieuronderzoek in het algemeen

Gisberth de With en Anna Paes. De geschiedenis van het huwelijk
van een Dordtenaar en een Braziliaanse in de 17e eeuw
Niet alleen een kleine geschiedschrijving over deze 17e-eeuwse echtelieden,
maar ook interessante informatie over (de rol van Dordtenaren in) de West
Indische Compagnie in Brazilië. Gisberth was een minder bekende De With,
Anna een vooraanstaand “suiker-aristocrate” uit Recife
Munten onder de Drievriendenhof
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Lodewijk Hulsman 52
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Gedetailleerde beschrijving van een muntenvondst (141 munten en penningen) onder het
Drievriendenhof. Hieronder een 2400 jaar oude Griekse munt en twee Romeinse munten

Nieuw verschenen boeken
Herman A. van
Beschouwingen over “Naamgenoten, Dordrecht op vier continenten” (nummer Duinen en Theo
4 uit de serie Verhalen van Dordrecht); “ Bèèh… Groot Dordts
Vermeer
volksverhalenboek”; “Augustijnenkerk en klooster (het Hof), zeven eeuwen in
woord en beeld”
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Pjotr Hendrix (1896 – 1979). Leraar van Gnosis en Liturgie
Cees Esseboom
Beter bekend als Piet Hendrix, charismatisch oud-rector van het Dordts
Guymnasium. Over deze markante oud-Dordtenaar verscheen een bundel onder
redactie van J. Trapman

72

Huijbert du Sair, een deugniet of pechvogel ?
Prachtig geconstrueerd artikel over een 17e-eeuws lid van “de jeugd van
tegenwoordig”, wiens schelmenstreken zijn moeder tot wanhoop dreef. De
werkgroep Het Nieuwe Werck reconstrueerde uit notarieel vastgelegde
getuigenverklaringen een mooi tijdsbeeld

Angenetha Balm, 73
Jan Willem
Boezeman
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Corpora in confrontatie (2). Een onderzoek naar de politieke invloed Pieter Verhoeve
e
van de gilden en Achten van de 17 -eeuw te Dordrecht
Deel 2 uit een analyse over de politieke invloed van de gilden in het 17e-eeuwse
Dordrecht. In dit artikel een analyse van 22 gildenrekesten tussen 1652 en
1660. De overheid reageerde in het algemeen positief op voorstellen uit de
“rijkere” gilden, maar minder op de “armere” gilden
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Excursie naar Antwerpen, 11 juni 2005
Verslag van de verenigingsexcursie naar het altijd weer verrassende Antwerpen

