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Jaarverslag over het verenigingsjaar 2019 

Het bestuur 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 april 2019 trad de heer A. Versendaal 

tussentijds af. De heer J. van Gulik werd tijdens die ALV voorgedragen als nieuw bestuurslid 

en als zodanig benoemd. 

De samenstelling van het bestuur ziet er nadien als volgt uit: 
Mevr. C.H. Ritter  voorzitter (DB) 
Dhr. J.C. Akerboom  penningmeester (DB) 
Dhr. S. de Meer  secretaris (DB) 
Mevr. O.C. Harmsen  algemeen bestuurslid (contactpersoon PR) 
Dhr. J. van Gulik  algemeen bestuurslid (ledenadministratie) 
Dhr. T. Pronk   algemeen bestuurslid (contactpersoon AC) 
 
In het verenigingsjaar 2019 heeft het bestuur elf keer vergaderd.  

Aan bod kwamen onder meer de volgende onderwerpen: Dordtse Bronnen, Stichting 

Statenzaal, samenwerking met andere verenigingen, ambassadeurschap scholen, 

werkgroep ‘Armen en Paupers’, advertentiebeleid, Historisch Informatie Punt, activiteiten 

2019 en 2020, Dordtse Puienprijs. 

 

De kascontrolecommissie 

Tijdens de algemene ledenvergadering trad mevr. J.H.C. Bierenga af als lid van de 

kascommissie. In haar plaats werd de heer J. van Niftrik benoemd. De heer J. van Valen 

werd herkozen als lid. De heer J.W. Boezeman werd herkozen als plaatsvervangend lid van 

deze commissie. 

 

 

Het ledental 

De vereniging groeit in ledenaantal. Op 1 januari telde de Vereniging 1194 leden. Aan het 

einde van het jaar waren er 1208 leden. 

Wij denken aan onze leden, waaronder ons erelid de heer J. Borsje, die in dit jaar zijn 

overleden. 
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De activiteiten 

10 jan 2019    Nieuwjaarsreceptie met concert van violiste Alisa v. Dijk & pianist 

 Hans Okkerse  

5 mrt 2019    Opgehoogd en Overspoeld: Middeleeuwse bodemvondsten uit stad en 

   platteland door Deborah Paalman, conservator Archeologie van het 

   Dordrechts Museum  

24 april 2019    ALV & Presentatie jaarboek 2019 

11 mei 2019  Gevelstenenwandeling 

15 mei 2019  Lezing over de Dordtse Synode door F. van Lieburg, hoogleraar  

   religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam,  

   voorafgegaan door een inleiding door de Commissaris van de Koning 

   in Zuid-Holland, de heer J. Smit. Georganiseerd in samenwerking met 

   de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht en de Vereniging 

   Dordrechts Museum 

12 juni 2019  Lezing over Art Nouveau door Olga Harmsen 

22 juni 2019  Puzzelwandeltocht 

14 sept 2019  Deelname aan Restauratiebeurs Vakwerk ter promotie Vereniging

   Puienprijs (Tijdens Open Monumentendag 2019) 

17 sept 2019  Lezing ‘Dochters van Dordrecht’ door Saskia Lensink 

12 okt 2019  Gevelstenenwandeling  

17 okt 2019  Uitreiking Dordtse Puienprijs 2019 

26 okt 2019  Avond van de Geschiedenis in Dordrecht: Zij/Hij.  

7 nov 2019             Debatavond ‘Billboards in oneindig laagland’ o.l.v. Adriaan Geuze. 

   Georganiseerd in samenwerking met het Biesboschcentrum Dordrecht 
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Puienprijs 

Op 17 oktober werd voor de tweede keer de Dordtse Puienprijs uitgereikt. Dit jaar met prijzen 

in twee categorieën: ‘winkel/woonhuis’ en ‘panden met een herbestemming’. Voorafgaand 

aan de verkiezing werd uitgebreid aandacht gevraagd voor de Puienprijs. Zo stond de 

Vereniging tijdens het Monumentenweekend op 14 september met een kraam op 

Restauratiebeurs VAKWERK. Er was ook ruim aandacht in de lokale pers. De winnaar in de 

categorie ‘Woon-winkelpand’ werd Visstraat 27. De winnaar in de categorie ‘Herbestemming’ 

werd het tot woonhuis verbouwde pakhuis Binnen Kalkhaven 5abc.  

De publieksprijs in de categorie ‘Woon-winkelpand’ ging naar de eigenaar van het pand 

Voorstraat 341; die in de categorie ‘Herbestemming’ ging naar de Vereniging van Eigenaren 

van de appartementen in de voormalige Ambachtsschool aan de Reeweg-Oost 123. 

 

Samenwerking met andere verenigingen 

Het overleg met de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht en de Vereniging 

Dordrechts Museum werd ook dit jaar voortgezet en leidde tot het organiseren van een 

gemeenschappelijke activiteit met beide verenigingen. 

 

Commissie Erfgoed 

De Commissie Erfgoed had twee keer overleg met het Vakteam Erfgoed van de Gemeente. 

 

 

Overleg met het Dordrechts Museum / Regionaal Archief Dordrecht 

Het overleg met het Dordrechts Museum vond twee keer plaats. Er werd onder meer 

gesproken over de gobelins die vroeger in de Statenzaal hingen en over mogelijkheden tot 

samenwerking.  

De klankbordgroep Regionaal Archief Dordrecht kwam twee keer bij elkaar.  

Op 26 oktober werd door het Regionaal Archief Dordrecht de Avond van de Geschiedenis 

georganiseerd. De Vereniging Oud-Dordrecht nam hieraan deel door het geven van 

rondleidingen en lezingen.  

 

 

 

 



S. de Meer 
 secretaris 
Parklaan 16 
3312 AP Dordrecht  
secretaris@oud-dordrecht.nl 

 

4 
 

 

 

Stichting De Statenzaal 

De Statenzaal is inmiddels opgenomen in het Hof van Nederland waarin de Statenzaal 

permanent aandacht heeft gekregen als belangrijke plaats in de geschiedenis van 

Nederland. Het doel van de Stichting is daarmee bereikt en de Stichting kan worden 

opgeheven, waarnaar wordt gestreefd. 

De wandtapijten waar, ondanks serieuze inspanningen, geen publieke bestemming voor 

gevonden is, zijn in overleg met VOD door het Dordrecht museum gefotografeerd en zullen 

zomer 2020 via de website van het Dordrecht Museum (en via een link op de website VOD) 

toegankelijk zijn. Verder zullen de wandtapijten een plek krijgen in het deel Zuid-Holland van 

het Compendium Europese wandtapijten in publieke collecties (verschijning binnen 1,5-2 

jaar).  

Publicaties 

- Het tijdschrift ‘oud-Dordrecht’ verscheen drie keer. 

- Het Jaarboek 2019 was getiteld Een steengoed verhaal: Dordtse gevelstenen spreken 

verder. Het jaarboek werd gepresenteerd na afloop van de algemene ledenvergadering van 

24 april. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan onze burgemeester, de heer W. Kolff.  

- Op de website werden in samenwerking met het Regionaal Archief Dordrecht twee reeds 

verschenen Dordtse bronnen en vijf nieuwe bronnen gepubliceerd.  

Het betreft:: 

 Dordtse Bronnen 1 Dese heerlicke Stadt. Een zeventiende-eeuwse kroniek van 

Dordrecht door Pieter Govertsz. van Godewijck (1593-1669). Bewerking: W.M. van der 

Schouw, 2006. 

 Dordse Bronnen 2 Van de Wieg tot het Graf. Statistische reeksen voor de demografie 

van Dordrecht 1574-1811. Bewerking: H.P.H. Nusteling, E. Havers, Th. van der 

Weegen, 2008. 

 Dordtse Bronnen 3 Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1543. Bewerking: 

Jannie Zondervan-van Heck, 1994. 

 Dordtse Bronnen 4 Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1553. Bewerking: 

André den Haan, Koos van der Vaart, 2019. 

 Dordtse Bronnen 5 Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1556. Bewerking: 

website regiodiep, ca. 2010; Kees Sigmond, 2019. 

 Dordtse Bronnen 6 Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1561. Bewerking: 

Kees Sigmond, Emile Havers, Jan Alleblas, Bart Ibelings, 2019. 

 Dordtse Bronnen 7 Pandpondboek van het Dordtse Sacramentsgasthuis in 1563. 

Bewerking: Bart Ibelings, 2019. 

 

- De digitale nieuwsbrief van de Vereniging verscheen in het verslagjaar 12 keer.  

 

Sjoerd de Meer 

secretaris  


