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Redactie adres: Provincialo Griffie va¡r
Korte Voor 1

29 APRIL
op 29 April a.s. te 1.l4 uur zal in de Raadzaal va¡r

hot stadhuis ts Sohiedam een vergadering van onzo vor€-
nlging worden gehouden.

]ltlaar het programma van de zo¡ner-oxcursio" aoals hot
vorig jaar op Goeree en Overflakkee is goblokon, woinig
tijd.overlaat voor het inbrsngen van jaarverslagen en het
houden van eon rondvraag, torwijl hot toch golvenst isrdat
dezo versl.agen worden uitgobraoht on er voor all.o lsden
gelogonheitl bestaat op.orklngon te maken en wenson naar
voron to bronget, zal onzo bijeenkomst to Sohiedam spooi-
aal aa¡ onze veronigingsbel-angon wordon gowijd.

Do agonda voor dio dag Luidt aLs vo3-gt:

tv.

Mii bekend'
De Minister van Justltie,

Naurens de Minister,
Hot Hoofd tlor l ste Afdellng,

Th. v. Sasse v. IJsseIt.

N I E UW E LEDEN:
A.J. Roebert'
Mr. C.J. Kl.okt
1l1l.A.A.J. Baron
Sohl.¡mte
v.d. oyê,
Ds. A. Muldert
P. J. r¡an
Mr. J. Slagter,
Dijkgraaf van
RijnLand'
Mevf. J.v.Lour
g,eb. de Loos,

Eobbmastraat 1O8,
Stationstraat Jt

Duivonvoorde
Maartensgú 5,
Kwintsheul.weg fa,

Breestraat þ!'

Plantage !a,

t s-Gravonlrage.
Spíjkonisse.

Voorsohoten.
Dordreoht.
1¡ltateringen'

Leidon.

Leiden.

Voorsohoten.
Schevenlngen.
MiddeLharnie.
Bonnekom.

Voorburg.

Barendreoht,

DeLft.

A.B. Tfesselo,
Mej.L,J.v.d.
A.J. Jastsen,
Dr,C.v.RiJsinge,
Mej. Drs. D.A.
Hoogendijk,
J. varr Eeldent

Mr.G,Engberts,

BEDA NK T ¡

Naroisstraat 10,
Helmstraat 10,
Voorstraat A.20,
Hartonse$¡eg 1l¿,

v.Watervlietstraat 61,
1e Barendreohtsohe-
weg 120,
Ruys de Beerenbrouok-
plein 6'
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hebben opgezegd" worden beschouwd dit te vervolgen.Het opzeggen geschiedt schriftelijk 

"r" ã;, secreta-
ris. EreLodon zijn vrijgesteld van het betaren van con-tributie

Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf leden.De voc-zítter wordt r¡erkozen d.oor de algemerte voigadering,orreri-
gens worden de functios door het Bestuur vãrdeetd.

Ártikel [.
Het aftred.en van de bestuursloden vindt plaats vol_

gens eon door het bestuur vast te sterlen 
"ooãtut,*aarbijelk jaar t¡en lid aftreedt, dat níot onniddeltijk herkios_

baar is- De leden hebben vÍjf jaar zitting, betalve deeerste maar" vfaarop het rooster ingaat. Dã bestuursred.en,
die bij tussontíjdso verkiepíng in de praats van oon aïr-
dor zijn vorkozen, hebbea niot-langu, ,itting dan do
laatstgenoemde zou heöben gehad.

Artikel !.
De voorzi-tter reidt arre vergaderingen en rogert do

gang der workzaamhed.en,
. Do seoretaris is belast rnet do coirespondentie en de

bewaring van het archief. Hij houdt do notulen der be-stuurs- en algemene vergaderingen.
. De penningmeester is belast met hot beheer der fi_

nancion on doet in de jaarlijkse vergad.eríng rekoning en
vera¡rtnroording van het door hem ovor het af[elopen jaar
gevoerde beheer.

De d.oor de algemene rrergadering aan te wijzen kasna_
zÍeners rapporteren ov€r het boheer van ao penningmeoster
en brengen hierover versrag uit op de argernãne veigade -
"itg. De alsdan d.oor deze vergaaeiirrg goäAg"keurde rekq_nÍng en verantwoording strekt de p"nniñgneãster iot ãå-
oharge.

.Artikel 6.
.. :Op (te algomeno vergaderingen hebben do lcden iederoen stem; de buitsngeurone redeñ wiJaon íeder å6n steroge -reohtigdo vertegenruoordiger aan.

2
1. OPening-
2. Notult-:n.
7. Jaarvcrslag.
14. Verslag Porrningmeoster' - .-

!. Vas'bst"ui"g-t;tshoudelijk roglement' -(ttot ont-
Í¡erp-reglenãnt is afgedruttt itt dit nedodelingen-
blad. Opmerkingu,t *oidun zo mogolijk enigo tiid
van te voren sohriftelijk ingezonclen' )

6. Ulededolingen van het bostuur'
J. Rondvraag.

DehoerPhil,J.W.C.Bolt,architecttoVooi'burg'
onder wiens leiding do restauratio van de Groto of St'
Jãr"f.otL te Schiodá* iu gosohied, werd bereid gevonden

na affoop van de vergadoring eon uiteenzetting to go-

ven over do gesohiedãnis va¡r het gebouw en.do restau -
t*ii"-*""kzaámhoden' torwijl de heer Drs' A" v'd'Poost
Cl.øment onkelo kortã nodedelingen zal doen over hot
graf van tle heilígo Liduina'

Vorvolgenu zát oon bozoek wordon gobraoht aan de

pas gerestaureorde kork.
Deze aankondiging dient tevens als convocatie voor

de leden.
Ontirerp.

Huishoudolijk reglement der Historischo Veroni -
ging voor Zuid-Hóllanã o.d. zinspreuk Vigilato Doo

Confidentss.
Artikel 1.

Hot vorenigingsjaar loopt van 1 Ja¡uari tot t1
Decomber.

Artikol 2.

De gewone leden betalen een jaarlijkse contribu'
tio van ten minste vijf gulden.

De buitengoïrono lsden betalen een jaarlijkse oon-

tributio van tãrnninsto vijf en twintig gulden,met uit-
o11dor lng vaft gomeen ten mo t minder daïl dr1€ dui z ond

2 1e I en d1 o tenninst o vl j ftien guldon betaloïr 7r l_ J t dio,
den door hetnal at1g z 1 jn 1n het be tal en daarvan , uror

B stuur op voor te1 vafr de Penningmo o ter go schrapt
IIun nalnen ln¡nnen 111 het j aarver s1 ag d.sr vereniging
d.en vermeld..

Zij, die niet vãår 1 Decomber hot li&raatschap
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.. Artikel J '

Voor rekoning der veronígi-ng verschiint zo moge -
" lijk jaarlijks eeñ ¡aarUoek, dat gratis aan alle loden

wordt toegezonden.

ArtÍkeL 8.

Voor de redactie van dat jaarboek en a¡rdere pu -
. blioaties wordt door de algemene vorgadering een redac-

tie-ggmnissie benoemd van drio leden, w'aarvan ton min-
ste áán deel uitrnaakt van het bestuur'

.Artike1 !.
. T\rijzigingen in dit huishoudelÍjlc regloment kunnen

plaats vinaen in iedere algemene vergadoríng met gswo-
.. no meorderheid van sternmen.

Artikel 10.

ment niet voorziet, beslist hot bestuur.
aøs$f{ümug

ir{ussum Mr. Simon van Giin te Dordrecht.

Te weinig bekend en te weinig bezocht is het tr{u-

seum L,ir. Simon van Gijn aan de Nieuwe Havon te Dor-
d.recht. De fraaie 1Be eeuwse patriclorswoning word' in
1)22 d,oor de Vereniging Oud-Dordrecht met haar prach -
tige verzamelingen van de heer Van Gijn verkregen enis
zeér zeker een der voornaamste bezienswaardigheden in
Zuid-Ho1}and. Het huis ligt aan het zogenaamde Nieuwe
T[erk, dat in 1i¡O! gegraven werd. Deze Niem,r¡e Havon
bleef ge<lurende twee eouwen oen drassige uiterwaard ,
waar slechts een paar kalktorens stonden, d.ooh waar
niemand woondo. Eerst in 15Bl+' toen het terroin was cp-

gohoogd. met uit d.e haven uitgebaggerd slib-en voldoen-
do gehard' word hot van lieverleden mot huizen bobotrtrr{'
welke voor het morendeel gesticht werd.en door Luikse
vluchtelingen.

Eon der eerste bowoners van hot Nieuwe Werk was
Coenraad. of Coen van Norenburg, dio reeds ín liJO te
Dordrecht verrneld vrordt, maar zeer waarsohljnLijk uit
Namen afkomstig was.

Volgens een lc¡¡artiorstaat in het Musoum was hij
gohuwd met N. Bid.art" dooh in de rekeníngen der Groote
Kerk komt de wsdt¡¡¡e van Coen van Norenburg voor aI s
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breidde hij in 1651 , toen zijn moed'er nog bij he:n in -
u¡oonde, het truis íii un ou"rócht Ín 1651r op de 1Be

I{aart itooor rijno huysinge, staande op de Nieulve Havên'

een besloten balie oi' ftuõt te mogen stellent, hetgeen

hem drie dagen tegen betaling van 9,/B t!:-oens' werd

toogestaan. Hii iî naaa, Schãpen en in 1671 an 7h Bur-
gernãester van Dordrecht. Op 21 JuIi i6Jh huwde hij in
ãe $laalse kerk met Elisabeth Trip, een dochter van Ja-

cob Trip en niargaretha de Geer ' Zij overleed te Dor -
drecht 

"in 
Decern¡er 1669, aan haar man 9 kinderen ge-

schonken hebbend' waarvan zes hun ouders ovorleefden'
Johan van tveurenberg overleed 6 November 1687. Zijn be-

duidondenalatenschapwerdovorzijnzeskinderenver-
Jesld, zoals bliikt uit het Cohier van de 200ste pen -
,rirn ár"" 1689z 'rl)e Hoer Burgomeester Johan van Neu -

'ã"Ëorgt f 
ZOâ-16-9'r. Hun kinderen, allon in de liiaaL-

se lcerk gedooPt vrar€n:
1. ì,aria" gedoopt i Juni 1675' jong overloden;
Z. t'l.rg.r"fht, gedoopt ! Januari ]617, ongehurvd;

7. joitä"a, geaãopt ! Novombet 16a2, gehuwd net Dirk
Noey;

l+. ;."äu, gedoopt 6 Novenber 161-rl+" gehuvvd met llarga-
rotha van der Honert, wa¿ruit J kinderen;

!. Suzanna' gedoopt 7 Ûlaart 16l+9, jong overleden;
3. Elisa¡ethl gedãopt 11 December 1650, jong overleden;
7. Johan" gedoopt lO }[ei 1655' die volgt;
B. Louis, geaooþt 2J Septenber 1657, Aoht-raad in

1691,'tógl+ en l6ig5, overlodon in 1698¡

9. Elisabeth, gedoopt 5 December 1660, gehuwd met haar
vollo neef Anthony de Sont Dirkzoon' g'eboren te Dor-
drocht, 2] Augustus 1656 sn overleden 18 Dec' 1707'

Het huis zag a1s zijn volgende oigenaar:
Johan van Neurerrõutg, geãoopt [e Dordrecht ]O Mei 1655"
Veertig ín 1685, Schepen, Oudraad on Burgeneester varl

Dordrecht en van 1712'1716 lid der Admiraliteit van

Zeeland, huwde 2! Septenbet 1671+ Adriana de Sont, ge-
doopt 28 Novembar 165)¿,, ovorleden October 17tl , e9n

dooñter van Pieter de Sont en van Margarotha Trip (ge-
huwd 9 September 1651). De fanilie De Sont woonde des-
tijds naast de farnilie Van Neurenberg.

Johan van Neurenberg overleed 2j Juni 1719 on werd

zijn nalatenschap aangeslagen in de 200ste penning voor

f t)2.6.0..
Hun kinderon waren:

7
1, Elisaboth Johanna, gedoopt 2J September 1675;
2. pietcr, gedoopt 2 April 167T t
4, tlargaretha, godoopt 18 Septerabor l680;
jr, lrdriana Joha¡rnar gedoopt I Docenber l69i;
5, Jol:,ar., volgt,

De volgende belr¡oner vaJt het huis was:
1;¡¡. Johan van Nourenberg, gedoopt in Februarí j696" het
aflige kind dat zijn ouders overleefde. Hij studeerde en
promoveerde te Leiden en huwde 2 Juni 1720 Rebecca Jacoba
ierr der Voort, geboren te Amsterdam. Evenals zijn voorou-
.ders was hij Veertig, ircht, Schepen en Oud-Raad te Dor -
drecht en in nn-11+B Burgemoester ald.aar.

Door aankoop van een pand op de Hooge Nierstraat
îaast het huis rrDe Vergulde ülolentr breid.de hÍj de fami -
líebezitting opnieuvr uit. Hij liet het huis op onbekrom-
pon rvijze naar de toenmalige geest des tijds vorbouwen ,
zodat het na 1f2J lnet voorkomen kreeg, dat v.,ij nu nog
kennon. Een dubbel herenhui-s met achter en naast gelogen
tuin met star en l<oetshuis aan de Hooge Nieu¡¡straátzljae.
De gevol is zvuaar barocque, met deuren en d.eurkalf in
dozelfde trant. De kroonlijst bevat versierd.e oaissons ,
zes consoles en het jaartal MDCCXXIX, het jaar der ver-
bouwing. In plaats van het vroegere gosloten hek" kwam
een stoop net hokjes in de stijl van het front,

De grote zaaL, bij binnenkomst 1inks, werd versierd.
not fraaie vlaamse goberins, voorsterlingen uit het her-
dersdrama van Guarini rrTI pastor fidotr.
Dit gedicht verscheen i.n 1 l8o en werd door de gehele be-
sohaafde wereld als oen meesterstuk bowonderd,, alhoewel
hot meer een gereerd. werk dan grote poerie is. De rtari-
anen noenden het een tragi-comedie en bezitten oen gehe-
le litteratuur voor en tãgen het boek. Het werk bevat
sloohts zoer gewone riefd-esgevallen der hoven, weJ-ke op
aangonarne en olerlijke rad j ze zíjn ingekleed en in zoel^
betarnelijke toon zijn gosteld. Voorts werd. d,e zaal ver -
sierd met een mooie Louis xrv schour,v met schoorsteenstuk
en onige dessus-de porte, hetwelk schilderwerk was van
Adriaan van der Bwg. Het plafond in het trappenhuís
¡rord voorzion van de wapons van Neurenberg en Van derloort.

De heer Van irleurenberg, die..zijn huis aldus deedFedijveren mot de fraaie pátriciärsñuizen van zijn tijd,
_zag zich tvyoe maal in proeos rnet zijn buurman Adriaan v.
Loon over de zijmuur valL diens huis. Hij had de buiten -
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suite: a. een saLon in Lodeurijk XIV stijl; b. een oetka -
¡ner in Holl. Renaissanoe stijl met plafond en behangsel
goschilderddcor lÏi1ly l{artens¡ o. een tuinkamer in Lode -
¡¡íjk XVI stijL; Lirù<s van de gang de grote za,al, hiervoor
roeds beschreven. In de voorgang vindt men drie ijzeren
¡aakjes om de drio hellebaerdes van de burgemeester in te
øatten. ïn vele oude huizen te Dordrecht worden doze haken
e^ngetroffen, De burgemeoster il{illem van Alblas werd in
1jO2 in de Groote Kerksbuurt nabij het St, Jacobsgast -
¡uis door de priester Van der Does op straat ver:noord,.
Dozo Laatsto, díe als drijfvoor opgaf gohandeld te hobboa
uit wraak ovor e€n door hem aan de burgemeester verloren
proces, werd voor het stadhuis onthoofd. De toonmalige
burg€meester Adriaan Okkerseoon benutte deze gelegenheid.
on de burgemoester drio hellebaardiers a1s liJfgoleide
toe te voegen, hetgeen het ambt van burgemeester van Dor-
drecht grote. waardighoid gaf. Officieel werd deze lijf -
garde ín 167h afgeschaft.

Ook de'le etage werd door de heor Van Gijn volgens
aijn smaak verarrderd en werden er in zijn werkkamer en in
de bibliotheek fraaie antieke schoorsteenkappen geplaatst
die uit oudo huizen te Dordrecht afkomstig waren.

Do heer Mr. Simon van Gijn overlood to Dordrocht 5
Mei 1922 en vorrnaakte zijn prachtige verzamelingen en his-
torische woning aa¡r de Vereniging Oud-Dordrecht¡elke daar
tot voor lcort haar zetel heeft gehoudon. Deze Vereniging
werd opgericht ín 1Bj2 en i¡ras de heer Van Gijn haar geoe-
telijke vador. Zij ridntte een museum op, dat gevestigd
werd in de Groothoofdspoort. Op 10 Juni 1925 werð. het Mu-
seum Mr, Simon van Gijn officieel geopond en ontvangt se-
dort dien volgaarne stadgonoot en vreemdeling.

In Februari 19h9 zijn de bezittingen d.or oudheidkun-
dige vereniging aan de gemoento Dordreoht overgegaâ.nrwol-
ko de heer L.J. Bol uit lÍiddelburg tot directeur bonoemd.o.
Deze zal ook het beheer voeren over het Dordreohtse schil-
derijenmuseum on mag men derhalve vertrouu¡en, dat nÍeuwe
activiteit de grote cultuur en kunstschatten in de l,{erwe-
stad wijd.or bekendheid zuLlen gevon.

W.K.l,{. de Bruijn.

o
Ò

plaats Ïrlielborg aan de Zuidendijk tegenover de Schen -

koldijk do"r, o*'iãäet"'-t"9""1,ìB7l vuordt dit terrern

ingenomen ¿oo" il-B?g;"trpr"ats der gemeente Dubbeldam'

tr{r. Johan van Neurstue"g ot'"rf"ãa t1 Decembel 17h9

en- li.sb zijn bezittingen ,rt ?un. zijn enige. "::t 
Johan'

Zijn wedurve' aie-i" ñ"t bezit-bleef van l'\lielborg over -

leed. te Amster¿ám"i*'i"f i 1765 en werð' 7 Augustus d'a'v'

;; ã" Groote Korlc te Dordrecht begravon'

De zoon xf,--'i"ittt van Neurelltrg'-gedoopt 15 Fe -

bruari 1721 , tt"aåãia" sedert 1Zl+O te Leiden^en huwd'o

ii-în"ti'îi|g- iâia'na Reep'naker' godoopt 1l Augustus

iizi'ut, dochter van Willãrn en Johanna Opdecamp'

Hij was veertig, SchSrPen' Oudraad en Burgemeester

van Dordrocht sn weú'ee4 nà zi jn vior ongohr¡r'de kinde -

ren, te oor¿rect'i'iJ otto¡ut 1792 als laatste van zijn
geslacht, aftf'ans van de tak' die Ïret huis op de Nieu-

we Haven ¡enn¡oonde' illowouv¡ Vart Neurenberg-Reopmaker o-

verleed in het ï;i"'-;; ¿e tge.Februari lBot en liet
haar ,,voning na ää"¿á'nãren l¡til-lom Johan en Herrnan lle'

ter Rees, ttvee zonen van haar zuster Christina Reepma-

ker en iljiattheus Rees. Deze overledon ongehuwd resp' in

182J en 1898, i'"t f'':'" nalatend aan de dochter hunner

zuster nI. .lor'är'n'- Sart Reepmaker gehuwg *:1, Adriaan

Pit. lsa t"t o.'ã"îî¡ã"" ot" ä" heer Pit in lBLh bleef

zijn weduwe het huis bewonen' later met haar schoon -
zoon Jhr.ir¡¡. Paulus Repelaer, heer van Spijkenisse'die
met h¿ar errig" ãoohter geh!ryq was' Mevrouw Pit-Reepna-

ker overl"u¿ zh óã"å*uui 1861 en word het huis 21 Sep-

tember 1B6b onãert'an¿s verkocht aan l¡lr'Simon van Gijn'
1n de historie van dit huis, welke in 1590 aanvangt '
was het dus voor d.e eerste maal , d'at het door verkoop

van eigenaar verr'uissolde'
De nieuvue-Ligu"t"" on bewoner lJIr' Simon van Gijn'

werd geboren to VÏaardingen de 1Be September ,1816 als

zoon van Dirk de Kater .'r"o Ci¡tt en,Cornelia.Johanrra
Hoogttr,vinkei. rfi¡ tru*ae tl+ eprif t86l+ Cornelia.fuatha
vries<¿ndotp" gut. t" oo"d"uiw z5 Augustus 1Bh1 en al'
daar J0 Maart'1 BB! overleden, een dochter van' Jacob

Staats Johannos Vriesendorp en Anna Cornelia van lMage-

ningen,
Tussen do jaren 1886 en 1BBB líet de heer Van

Gijn in zijn huís vele veranderingen-aanbrengen naar

planrren van aá architect C'i\iuyskeñ' Hot huis.binnenko-
mende vindt men thans rechts drie kamers' gebouwd en
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va¡î. Zuid-Holland 
"t s-Gravenhage.

Sinds het laatste nunrnor van ons mededolingenblad
verschoen, zijn woer enige maandon verlopen. Meen niot,
dat in die maanden onzo veroniging niot actief is ge -
vroest. Het togendoel is juist waar. Er zijn turoe zoer ge-
slaagdo excursi-es gewoest nl. op 29 April naar Schiedan
on op 1 i Juni naar Schoonhoven, waafaan rosp. I !0 err
100 lod.en deelna¡nen. Holaas is dit aa;ntal, gozion do
grootto van onze veroniging to gering. Het gebodone was
nI. van dien aard, dat het bostuur graag gozien had, dat
hioraa¡e zo good als a1le leden hadden deelgenomen. Dit
was nl. een goede gelegenheid gowoest voor de ledon om
a¡.doren voor onze voreniging te winnen. Alloon al door te
vortellen van wat or op òie dagen is genoton, rnoet hot
Ìunnen, dat het aantal leden van onze vereniging stijgt-

í\
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Ondergetekenden' Mr' 1'"J' ]rlaudin ten Cato en M'C'

van Keu1e, in de najaarsvergadering van 19hB benoerod

tot lodon vån do kasoommissie verklaron'
dat zij ¿"""ãitã"i"een lT.baton on lasten over de

iaron 19h? en 19h8"- Tes!: sluitende met voordelige sal-

äi .r*, "f t5,67 ¿ii ¿;'äz' *t"*ede ae balansen per 71

Deoornber lgttT "î'^ 
ó."å"fo:: 19hB' aanwijzendo- totaal-

tellinnen tu"' *ä"ó' 7 nl'12 -sn 
/ z'61+o'12 hebben 8e-

;;;l;ãi""rd en accoord bevonden en

stellen d.e vergad.oring voor de penningrneostor ts

dechargoren voor zijn beheor'
r s-Gravenh age , 21 Maart 19h9'

(g"t') 1'J' Naudin ten Cato'

(gut.) V"n Keulo'

(:+
ileum Hr . P. Viskil. .t:'i,{'t'tliilälltilt\tti.iliTii:,ii:¡-#;:':i';7

Naar wij vernemen heeft de hoer P. Viskit te Nu-

mansd.orP oP 1 April j.1. het feit herdaoht, dat h\jvoor

l-¡O ¡aar in dionst dor gorneente NumansdorP trad als on-

derrrvijzer' rosp. hoofdonderrvi jzer. Gezian het feit'dat
de heor Viskil mede-oprich ter is var' onze vereniging

en hij steeds zij n beste kraehten aan het werk van on-

ze vereniging geef t( nog onlangs verscheen van zijn
hand het artike1 rlNunansdorp IOO jaar rt) menen wij in

ons blad dit feit evon te moeten memoreren'
etwijfeldBij de vele ge lukwensen, welke hem ong

hebben bere ikt voe en de onzo.
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