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Vrijwilligers gevraagd
de voorzitter
Nogmaals aandacht voor het inmiddels gepresenteerde Jubileumboek,
dat regionaal en landelijk veel belangstelling heeft gewekt. Vrijwilligers
worden gezocht voorhulp bij de distributie van onze publicaties, exposities
etc. “De Holland” is inmiddels op de gemeentelijke monumentenlijst
geplaatst.
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Excursie Middelburg
Een verslag van de door 42 leden meegemaakte excursie naar
Middelburg onder leiding van Elisabeth van Heiningen.

Hanneke
WuisterOevering
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De thuyn ten Augustinen
De schrijver mengt zich in de actuele discussie over de nieuwe inrichting
van de kloostertuin van het augustijnenklooster. Contra het thans
geplande “stadsparkje”, pro een ware “kloostertuin” waarin waardevolle
historische en educatieve elementen worden bewaard. Met een oproep
een Werkgroep Kloostertuin op te richten.

Herman A. van
Duinen
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Portretten, genealogie en huizenonderzoek
De schrijver, zoals bekend stuwend lid van de Werkgroep Het Nieuwe
Werck, beschrijft een deel van zijn collectie 19e-eeuwse portretfoto´s en
het daaraan te koppelen genealogisch onderzoek. Ook het internet kan
een bron van inspiratie en vondsten zijn.

Jan Willem
Boezeman
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De eerste bewoners van ´t Zeepaert in de Wijnstraat
Kees Sigmond
Waar grondig onderzoek toe kan leiden: de oudst bekende bewoner van `t (Werkgroep
Zeepaert was niet Jan Sybertsz maar Daniel Oem Jakobsz (eigenaar
Wijnstraat)
1495 – 1526) met zijn vrouw Geertruijd Haeck Cornelisdr. Behalve als
woonhuis werd `´t Zeepaert gebruikt voor graanopslag. Ook de bewoners
tot aan 1605 worden in dit artikel behandeld.
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“De kantschop zal hun spoedig cureren”, Dordrecht en de
proefkolonie
Wil Schakmann schreef een omvangrijk boek over de Drentse kolonie
Frederiksoord. Op verzoek van de redactie schreef hij daar een artikel
over dat toegespitst is op de Dordtse kolonisten die daar rond 1820
arriveerden
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Wil Schakmann

Nieuw verschenen boeken
Cees Esseboom 33
Cees Esseboom bespreekt een viertal nieuwe publicaties over Dordrecht
en Dordtenaren: “De proefkolonie” van Wil Schakmann (zie hierboven);
“Dor-Drecht-Streek – Van Toen & Nu”, de nummers 9, 10 en 11; “Wanden
van gekleurd licht in woord en beeld” van Herman A. van Duinen, deel 3
uit een serie over de Grote Kerk; “Hollanders en het water. Twintig
eeuwen strijd en profijt” van E.Beukers (red.)

Jan van Harthals, de enige Dubbeldamse patriot?
Cees Esseboom 38
Als schoolmeester was je vroeger b.v.ook koster van de belendende kerk,
klokkenluider, grafdelver, gerechtsbode en belastingontvanger. Cees
Esseboom verdiepte zich in de geschiedenis van de patriottische
Dubbeldamse schoolmeester Jan van Harthals, die in 1790 ongeveer het
hele dorp tegen zich kreeg wegens zijn anti-Oranje gezindheid: hij
weigerde bv. op de verjaardag van de stadhouder de klokken te luiden.
Irene Dewald, een nazaat van het “kindje in de wieg”
Irene Dewald
Mooi: wij verwijzen nog eens naar ons Jubileumboek “Verdronken dorpen
boven water”. Het kindje Beatrix kwam in een wieg aandrijven.
Genealogisch onderzoek wees uit dat Irene Dewald (contactpersoon
Werkgroepen binnen de VOD) is een nazaat!
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Cursusaanbod Stadsarchief
Aankondigingen van de bekende cursussen Huizenonderzoek en Oud
Schrift voor Gevorderden (september 2007) en Oud Schrift voor
Beginners en de cursus Genealogie in januari 2008.

44

Reacties van lezers
Aanvullende gegevens en een reactie van de heer Arie Nelemans over
het veer op Lage Zwaluwe (zie artikel Rob Haan in het vorige Tijdschrift)
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Ledenbestand
Een eerste proeve van een vast rubriekje: het ledenaantal van de
Vereniging Oud-Dordrecht, thans 816.
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Bewoners en geschiedenis van Singel 201
Dit pand is sinds1968 in feite de hervormde pastorie, maar de vroegere
bewonersgeschiedenis biedt een schat aan informatie, bijvoorbeeld over
de Joodse familie van Joseph van den Bergh die van 1908 tot aan hun
deportatie in 1942 hier woonde.

Ds. Marinus den 49
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Prinselijke belangstelling voor Dordrecht; in het bijzonder de
Rob Haan
Biesbosch
De schrijver, conservator van het Museum Twintighoeven, leidde Prins
Willem-Alexamder te voet en op de fiets rond door de Dordtse Biesbosch
tijdens diens recente bezoek aan Dordrecht. Tevens maakt hij ons
deelgenoot van vroegere bezoeken van prinsen van Oranje aan
Dordrecht en Dubbeldam. Het begon met prins Willem van Oranje die in
1573/74 in Dordrecht aan het Heilig Avondmaal deelnam.
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Handschrift 1389 en de Rijmkroniek van Holland
Wim van der
De Rijmkroniek van Holland is een middeleeuwse kroniek waarin, op rijm, Schouw
de geschiedenis van Holland wordt verhaald. Wim van der Schouw,
bezorger van de Dordtse bron “Dese heerlicke Stadt” heeft zich in deze
kroniek verdiept. Voor de liefhebbers: zie in het Dordtse Stadsarchief
archiefnummer 150, inventarisnummer 1389.
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De Dordtse watertoren
De schrijfster sluit met een tekst over de Dordtse (en Nederlandse)
drinkwatervoorziening en de bouw van de watertoren aan bij de actualiteit:
de ontwikkeling van “Villa Augustus”. Een cholera-epidemie in 1866 met
400 slachtoffers was “nodig” om in Dordrecht eindelijk maatregelen te
nemen. De bouw en aanleg gingen echter met grote problemen gepaard:
in 1883 stroomde pas schoon water.
Het in de Dordtse Kil gezonken binnenvaartschip
Het lichten van een 19e-eeuwse hektjalk aan het einde van de Dordtse Kil
inspireerde Erica van Doormalen tot een nader onderzoek. Was dit schip
het met stenen geladen schip van Hendrik Ritmeester dat in 1858
verging?

H.W.G. van
Blokland – Visser

Erica van
Doormalen

Bepaling van de plaats van de dam aan de oostzijde van de zuidelijke Hein Sommer
monding van de Dordtse Kil in 1858
Aan de hand van topografisch onderzoek probeert Hein Sommer de in het
voorgaande artikel opgeworpen vragen te beantwoorden.
Van gympen en sandalen
Nadere informatie over de expositie die het Stadsarchief Dordrecht in
september en oktober in het Hof aanbiedt.
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