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Bedankt
de voorzitter
Een dankwoord aan twee vertrekkende bestuursleden (Adriaan de Ruiter
en Michiel van Aardenne), en een welkom aan de nieuwe secretaris
Bernard Lindner en vice-voorzitter Govert Veldhuijzen. Een
begeleidingscommissie
zal
voortaan
het
werk
van
onze
redactiecommissie, vooral het Jaarboek, ondersteunen. En een eerste
melding van de cursus Dordtologie, die in september van start gaat.
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In memoriam mevrouw A.C. van den Berg-Trijsburg
Evert van
Op 21 januari overleed ons lid van verdienste mw. Ans van den Berg. Kammen
Evert van Kammen schreef een In Memoria
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Verslag van een rondleiding over de zolders van de Grote Kerk van Henk Bax
Dordrecht
Op 9 februari werden 40 leden van onze Vereniging rondgeleid over de
diverse zolders van de Grote Kerk, een indrukwekkende gebeurtenis.
Henk Bax brengt verslag uit.
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Archeologie van een deltastad
Een opzienbarend boek van Herbert Sarfatij, stadsarcheoloog van
Dordrecht in de periode 1968-1989, over de ontwikkeling van de vroege
nederzetting Dordrecht werd in februari in het Stadhuis gelanceerd. De
redactie bewerkte de toespraak die Sarfatij daarbij hield.

Herbert Sarfatij 7

Dordtse detectorvondsten
Jan Koonings
Regelmatig worden door een detectoramateur muntvondsten gedaan in
Dordtse binnenstadsgrond die na opgravingen elders gestort is. Jan
Koonings analyseert ruim 100 vondsten van 2005 en 2006. De oudste
munt dateert van ongeveer 1300, meerdere munten (oordjes, duiten,
penningen etc.) dateren van de 15e eeuw.
Ledenservice
Een nieuwe dienstverlening: vraag naar en aanbod van vroegere
publicaties zoals Tijdschriften en Jaarboeken kunnen bijeen worden
gebracht via het redactieadres, havanduinen@filternet.nl
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Dordrecht, de Dordtse Canon en het geslacht Diodati
Herman A. van 16
In de nog samen te stellen Canon van Dordrecht zal de Synode van 1618- Duinen
1619 zeker niet ontbreken. Een belangrijke rol in de Synode was
weggelegd voor de Geneefse theoloog Jean Diodati. Enkele van diens
zonen vestigden zich in Holland, ook in Dordrecht. Herman van Duinen
onderzocht hun lotgevallen. Philippe Diodati (1686 – 1734) schonk de

stad en de Grote Kerk een gouden Avondmaalsservies en het koperen
koorhek.
De huizen van Jan Pieterszoon Gront
Angenetha Balm 24
Het in 1957 afgebrande en in 1958 herbouwde pakhuis Oud Grond aan
en Jan Willem
e
de Nieuwe Haven was eigendom van de 17 eeuwse ijzerhandelaar Jan
Boezeman
Gront. Deze lucratieve handel stelde Gront in staat meerdere huizen in de
buurt te kopen, zoals “Op de hoek van Sint Joost” en “De Blaeuwen
Leeuw”.

De Herman Josinahof
Bert
Werry Crone’s jeugdherinneringen (zie Tijdschrift 3-2007) zijn voor Hoogendoorn
meerderen een inspiratiebron om ook terug te kijken op hun eigen jeugd.
Bert Hoogendoorn beschrijft het leven als kind in de Herman Josinahof,
gelegen achter het ouderlijk huis van Crone aan de Singel
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Alle kerken en bezittingen terug naar de rooms-katholieken !
Cees Esseboom 30
In 1734 ging door de Noordelijke Nederlanden het gerucht dat op Sint
Jansdag (24 juni) het rooms-katholieke deel van de bevolking wraak zou
nemen voor “1572”, middels een soort staatsgreep waarbij alle kerkelijke
eigendommen zouden worden teruggenomen. Prachtig verslag van Cees
Esseboom over een aanzwellende geruchtenmachine die leidde tot
grootschalige (protestantse) overheidsmaatregelen. Er gebeurde niets!
Naar verklaringen werd later wel gezocht.
Een Dordtenaar op zoek naar olie
Jean van
Olie en Siberië … vaak in het nieuws maar ook vroeger kon men “go Wageningen
East”. De schrijver
vertelt aan de hand van brieffragmenten de
geschiedenis van een familielid dat zo’n 100 jaar geleden naar Siberië
trok op zoek naar gas- en olievoorraden.
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Een opmerkelijke weddenschap
Angenetha Balm 40
Een zeer aparte vondst bij het spitwerk in oude notariële akten door de en Jan Willem
Werkgroep Het Nieuwe Werck: een weddenschap tussen twee mannen Boezeman
die nog kinderloos (de een) en ongehuwd (de ander) zijn. Met als inzet
kapitale zilveren kandelaars. Het liep anders af dan gedacht…

Houttuinen 36 als kosterswoning
Loet Megens en 43
Dit prominente pand is recent verbouwd en gerestaureerd t.b.v. een Thea Megens projectontwikkelings-maatschappij. Op deze plaats stond gedurende de van der Westen
hele 17e eeuw de kosterswoning van de Grote Kerk. Bouwhistorisch
onderzoek wijst uit dat later door aanbouw een blok van drie woningen
bestond met een gemeenschappelijk “secreet” en “geutier” (riool).
Ledenbestand
Op naar de 1000 ?! Op 1 mei had de Vereniging Oud-Dordrecht 905
leden.
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Oproep aan de leden
Irene S.C.
De schrijvers van Jaarboeken kunnen uw hulp gebruiken ! Het Bestuur Dewald
roept leden op materiaal aan te leveren voor de Jaarboeken 2009 en
2010 (over resp. molens op het Eiland van Dordrecht, en de
oeververbinding Dordrecht – Zwijndrecht), en suggesties te doen voor de
Jaarboeken daarna.
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Rietsuiker en wortelsuiker, een reactie
Cees Esseboom 51
De schrijver geeft voeding aan de groeiende belangstelling voor de
e
Dordtse suikerindustrie tot in de 19 eeuw, eerst op basis van rietsuiker,
later van suikerbieten. Hij citeert uit de “Herinneringen” van Pieter
Uittenbogaard (1801 – 1899) die uitvoerig ingaat op de (financiële)
problemen van de (biet-)suikerindustrie in het algemeen, en die van
Dordrecht in het bijzonder.
Geleid door liefde voor paarden
De Werkgroep Oral History sprak met Leen Berkman wiens vader
Bastiaan (1898 -1979) gedurende 40 jaar werknemer was van de
voormalige koets- en stalhouderij van Van Twist aan de Stationsweg.
Mooie verhalen over de logistiek van trouwerijen, op hol geslagen
paarden (met bruidspaar in koets), lange werkuren en onvoorwaardelijke
liefde voor de paarden
.

Elisabeth van
54
HeiningenWerkgroep Oral
History

Pionieren in Polder de Biesbosch
Rob Haan
Op initiatief van de “Vereeniging De Biesbosch” werd in 1926 de Polder
De Biesbosch (1000 hectare) ingepolderd, een project dat internationaal
belangstelling trok, onder meer als grootschalig werkgelegenheidsproject
in de crisisjaren. Een periode van pionieren begon. Boerderijen werden
vanaf 1933 onder strenge begeleiding van de Dordtse stadsarchitect
gebouwd. Veel bekende Dordtse namen uit de land- en tuinbouw en
veeteelt, zomerkoninkjes, tulpenbollen : een rijke geschiedenis.
Herbert de
Wim de Visser, portretschilder
Visser
Een portret, met familiegeschiedenis, van de Dordtse portretschilder Wim
de Visser (1910 – 1980)
.Jan Kisjes met zijn praam “Vrouw Lutina” in Dordrecht
Erica van
Schipper Jan Kisjes die in 1888 met zijn praam “Vrouw Lutina” verging op Doormalen
de Zuiderzee was geen onbekende in de haven van Dordrecht. Erica van
Doormalen beschrijft Kisjes’ conflict met een ander schip in de Kalkhaven
over het mogen aanleggen. Het ging er heet aan toe. Kisjes bleef
sindsdien weg uit Dordrecht.
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Nieuw verschenen boeken
Cees Esseboom 76
Cees Esseboom bespreekt zes nieuwe publicaties over Dordrecht en
omgeving en Dordtenaren: Molenrijk Zuid-Holland, 224 molens in beeld
van auteur Henk Schröder en fotograaf Eppo Notenboom; Dordrecht
vanuit de lucht, met 131 luchtfoto’s van Dordrecht en omgeving; DorDrecht-Streek, van Toen en Nu, 17e en laatste deel met “curiosa”;
Archeologie van een deltastad – Opgravingen in de binnenstad van
Dordrecht van Herbert Sarfatij ( zie ook elders in dit Tijdschrift); Purses
in Pieces van O. Goubitz (Engelstalig) ; Victoria – Biscuits – Chocolat, de
langverwachte geschiedenis van biscuit- en chocoladefabriek Victoria,
door D.Sutter (Franstalig).
De stad en de dichter. Bij het overlijden van Jan Eijkelboom
Dichter Pieter Breman neemt in dit artikel-cum-gedicht op een heel
persoonlijke wijze afscheid van de nestor van de Dordtse dichters, de
onlangs overleden Jan Eijkelboom.

Pieter Breman
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Beheer van archiefbescheiden in de middeleeuwen
Vervolg op Theo Vermeer’s eerdere (Tijdschrift 3-2008) artikel over

Theo Vermeer

84

archiefbeheer in de middeleeuwen. In dit artikel een uiteenzetting over
ordening en registratie van archiefstukken vanaf de late 13e. Over klep- en
aktenboeken, keurboeken, de stadsrekeningen, materiaal en de fameuze
“ijzeren kist”.

