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Een topprestatie ?
Martin
De voorzitter prijst de heren Esseboom en Van Duinen voor hun Bloemendal
prestatie het Jaarboek 2005 in zo korte tijd te realiseren. Voorts de
introductie van nieuwe bestuursleden.
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Een woord van dank en een belangrijke dag
Dankbetuiging van Wim en Ans van den Berg naar aanleiding van de
presentatie van het Jaarboek 2005
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Hans
Hommage aan ing. Wim van den Berg, architect
Het restauratiedebat waaraan Van den Berg´s activiteiten een levendige Bollebakker
bijdrage leverden wordt in dit artikel “levend gehouden”. De schrijver,
bekend van zijn werk voor Heemschut, start met de Grondbeginselen
(voor restauratie) van 1917 en presenteert een lexicon van de
restauratieprincipes; met als basisprincipe het door Van den Berg altijd
verrichte bouwhistorisch onderzoek

Een nieuwe reeks: Dordtse bronnen
Cees Esseboom
De schrijver informeert ons over komende bronnenpublicaties uit een
samenwerkingsverband van Stadsarchief en Oud-Dordrecht. De eerste
publicatie verschijnt binnenkort: een Dordts geschiedenisboek uit de 17e
eeuw aan de hand van een manuscript van Pieter van Godewijck.

5

12

Herman A. van
Hoe betrouwbaar zijn de bronnen (1) ?
Duinen
Naar aanleiding van een artikel van Cees Esseboom in ons tijdschrift
(2004:2) werd de tekst van het ANWB-bordje aan de Augustijnenkerk
gecorrigeerd. Kort verslag over de discussie dienaangaande.
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Hoe betrouwbaar zijn de bronnen (2) ?
De redacties van ons Tijdschrift en het blad DiEP vervolgen hun
discussie over de lijdensattributen in de afbeeldingen van de Man van
Smarten, en soortgelijke afbeeldingen. (Wordt vervolgd ?)
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Herman A. van
Duinen

Een nieuwe website: van Kind tot Burger
Deze website is gemaakt in opdracht van het Stadsarchief Dordrecht en
e
behandelt “volksopvoeding door onderwijs in de 19 eeuw”, aan de hand
van geselecteerde archiefbronnen.
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“Zorgenkinderen” van de Dr. A. van Voorthuijsenstichting (2)
Jannie
Tweede artikel over de Dordtse zwakzinnigenzorg in het midden van de Zondervan-van
20e eeuw. Verslag over de “bedrijfsvoering” in de werkinrichting voor Heck
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jongens/mannen en de weefkamer voor meisjes, inclusief productenlijst
en financiële verantwoording. In de jaren-50 fuseerden de Van
Voorthuijsenstichting en de Stichting Hulp door Arbeid tot Dienst Sociale
Wervoorziening (DSW), thans Drechtwerk.

Een grootvader van 23 jaar
Nico Bruyniks
Een opmerkelijke overlijdensakte uit 1848, door Nico Bruyniks opgediept
uit het Stadsarchief.
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Nieuwe werkgroepen Oud-Dordrecht
Introductie van de Werkgroep Monumentenlijst die op basis van de
Selectiecriteria Gemeentelijke Monumenten Dordrecht (zie Tijdschrift
2005:2) voorstellen zal doen voor plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst, en de Werkgroep Oral History die door middel van
interviews aan (markante) Dordtenaren historische kennis en ervaring
zal ontfutselen.
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Jan Koonings
Een Hollandse Tuin
Genoemde tuin is een munt uit (ongeveer) 1421, geslagen op naam van
pandgraaf Jan van Beieren. De munt werd in 1995 in de Wijnstraat
gevonden. Voor expert Jan Koonings aanleiding een gedetailleerd stukje
vaderlandse geschiedenis toe te voegen.
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Elisabeth van
De huizen Roodenburch en Henegouwen
In dit nummer de geschiedenis van het huis Roodenburch (voormalig Heiningen en
pand van drukkerij Holster aan de Wijnstraat), dat oorspronkelijk uit twee Kees Sigmond
panden bestond. Een fraai voorbeeld van historisch onderzoek (Werkgroep
betreffende bewonersgeschiedenis en bouwhistorie, inclusief tal van Wijnstraat)
destructieve veranderingen in de 20e eeuw, maar ook burenruzies in de
15e en 16e eeuw en middeleeuwse eigendomsverhoudingen. In het
volgende nummer de geschiedenis van huis Henegouwen.
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Thijs Vermeer
Nieuw verschenen boeken over Dordrecht
Beschouwingen over “Dordrecht voor de verandering”; het Jaarboek
2005 van onze vereniging
“Een leven lang restaureren”;“Het
zakkendragersgilde:over de opkomst en ondergang van een Dordts
gilde”; en “Het orgel in de Wilhelminakerk te Dordrecht: een drieluik”.
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Geldschieters van de stad
Cees Esseboom
Boekbespreking over een vergelijking van de financiële huishoudingen
e
van Dordrecht, Haarlem en Zwolle tussen de 14 e en 17 eeuw. Over
leningen door burgers, verplichte afdragen aan vorst en overheid, en het
balanceren langs de afgrond van het faillissement. Schrijfster Manon van
der Heijden publiceerde hierover eerder in ons Tijdschrift (2002:1 en
2003:2).
Dieren in de Dordtse binnenstad (5)
Herman A. van
Herman van Duinen ontdekt telkens nieuwe diersoorten in Dordrecht: in Duinen
deze editie kikker, krokodil, salamander, repelaar of lepelaar, eekhoorn,
zwaan en giraf.
Een raadselachtig knipsel
Een verrassende vondst in het Stadsarchief: een goudkleurig
perkamenten knipsel van ene Henderick Krois. Oproep aan de lezers:
wie helpt dit raadsel oplossen ?
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Werkgroep Het 54
Nieuwe Werck
(Angenetha Balm
en Jan Willem

Boezeman)

Conservering van de wandschilderingen van Reinier Kennedy
Wim van den
De auteurs geven een gedetailleerde technische beschrijving van de Berg en Cees
veeleisende conservering van de Kennedyschilderingen, die bij de Esseboom
restauratie van het Dordtse Stadhuis werden verplaatst naar de grote
Trouwzaal.
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Gisberth de With en Anna Paes (5)
Lodewijk
In dit derde en laatste deel over de “geschiedenis van het huwelijk van Hulsman
e
een Dordtenaar en een Braziliaanse in de 17 eeuw” keert de Dordtse
regentenzoon na de val van Recife in 1654 met zijn gezin terug naar
Holland waar hij een diplomatieke carrière maakt en onder meer
onderhandelt met Portugal uit naam van Johan de Witt. Hij voert een
langdurige strijd over financiële compensatie voor de verliezen in
Brazilië. Gisberth en Anna behoren tot de Haagse elite en overlijden in
resp. 1692 en 1674.
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Schaken bij de kerk ?
Herman A. van
Schaken in de open lucht op een markante plek: in binnen- en Duinen
buitenland te zien. Misschien iets voor het Grotekerksplein ?
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Het testen van de Regionale website www.regiodiep.nl
De regionale website van de Stadsarchieven van Zuid-Holland Zuid is
van start gegaan. De site zou plaats kunnen bieden aan
(samenvattingen van) bepaalde artikelen in ons Tijdschrift.
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Cursus Huizenonderzoek
In september 2006 gaat opnieuw een cursus Huizenonderzoek van het
Stadsarchief Dordrecht van start. Inlichtingen en opgave via
info@stichtingtobe.nl
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Lijst van hondenkarhouders (circa 1895)
Erica van
Een eeuw geleden waren hondenkarren nog een vertrouwd gezicht in
Dooremalen
het straatbeeld; ze werden gebruikt door winkeliers en kooplieden. In
ons Tijdschrift van december 2005 schreef Erica van Dooremalen al
over een van hen. In dit artikel de lijst van hondenkarhouders in 1895 en
een selectie uit politierapporten over “onveilige” (=bijtende) honden die
op last van de veearts gemuilkorfd moesten worden
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Corpora in confrontatie (4)
Pieter Verhoeve 81
In dit slotartikel over de “politieke invloed van de gilden en Achten in het
e
midden van de 17 eeuw in Dordrecht” komt de periode na de
“woelingen van 1647” an bod. Opvallend meer klachten bereikten het
bestuur van de stad, over steeds wezenlijker zaken zoals onterechte
vriendendiensten en -beloningen en sociaal-economische items.
Niettemin werd het merendeel bot afgewezen. Gilden en Achten hadden
invloed, maar dan vooral in een adviserende rol.

