Jaarverslag van de Historische Vereniging Oud-Gorcum 2014
De geschiedenis
De Historische Vereniging Oud-Gorcum (HVOG) is door een aantal deftige heren opgericht op 20
augustus 1909. Het doel was speciaal het door aankoop behouden van het met sloop bedreigde
pand ‘Dit is in Bethlehem’ (Gasthuisstraat 25, waar nu boekhandel ‘De Mandarijn’ is gevestigd ) uit
1566. Na restauratie richtten we dit gebouw in als museum. Daartoe verzamelden we allerlei
voorwerpen en documentatie over de geschiedenis van Gorinchem. Met succes zette de vereniging
zich ook in voor het behoud van andere monumenten of waardevolle panden. Deze taak is in 1974
voor een belangrijk deel overgenomen door de ‘Stichting Stadsherstel Gorinchem’.
Het onderhoud van het museumgebouw was financieel niet meer op te brengen. Daarom verkocht
de vereniging ‘Dit is in Bethlehem’ in 1982 aan de gemeente voor één gulden. Twee vertrekken zijn
nog altijd in gebruik voor bestuursvergaderingen. Verder gaf men de voorwerpen voor een periode
van 50 jaar in bruikleen aan de gemeente, die een conservator aanstelde. Naast de vaste collectie
waren er allerlei wisselende exposities, van moderne kunst tot Dinkytoys. Het museum verhuisde in
1995 naar het verlaten stadhuis op de Grote Markt 17 en kreeg daar de naam Gorcums Museum.
Nog altijd onderhoudt de vereniging goede contacten met het museum en hebben leden gratis
toegang.
De documentatie in de vorm van archieven, foto’s, prenten en dergelijke zijn in bewaring bij het
Regionaal Archief Gorinchem.
Sinds 1947 worden er lezingen en excursies gehouden en tien jaar later verscheen er voor het eerst
een publicatie. In 1984 begon het tijdschrift Oud-Gorcum Varia en in 1989 de Historische Reeks OudGorcum.
Bestuur
Het bestuur vergaderde negen maal in 2014. Aan een van de bestuursvergaderingen ging een
brainstormsessie vooraf met als onderwerp de toekomstvisie van de Historische Vereniging OudGorcum.
Augustus 2013 is Mevrouw C. Warringa-van Genderen tussentijds afgetreden als bestuurslid.
Op de Algemene Ledenvergadering op 14 april 2014 is de heer P.J.(Peter) van Mersbergen unaniem
gekozen als bestuurslid van HVOG.
Per 1 oktober heeft Mevr. A.G.H.(Arida) van Baardewijk-de Gier tussentijds haar bestuurszetel
opgegeven.
Per 31 december 2014 waren de functies binnen het bestuur als volgt verdeeld:
Voorzitter:
Dhr. D.C.(Daaf) Pleyte
Vice voorzitter en eindredactie publicaties:
Drs. A.C.J.(Aron) de Vries
Secretaris en redactie coördinatie:
Dhr. P.J.(Peter) van Mersbergen a.i.
Penningmeester:
Mr. M.L.M.(Thijs) Stultiens
Programmering:
Mevr. H.(Jet) Raijer
De ledenadministratie en website werd in 2014 verzorgd door Dhr. J. (Joop) Kuijntjes.
Het rooster van aftreden van het bestuur HVOG is:
2015: Dhr. D.C. (Daaf) Pleyte
2016: Mr. M.L.M.(Thijs) Stultiens
2017: Mevr. H.(Jet) Raijer
Drs. A.C.J. (Aron) de Vries
2019: Dhr. P.J. (Peter) van Mersbergen
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Overlegstructuren
De heer P.J. (Peter) van Mersbergen nam, namens HVOG, deel aan de adviescommissie “ Huis van
Inspiratie” ingesteld door de Gemeente Gorinchem.
Leden
In 2014 is het ledenaantal van HVOG is wederom teruggelopen. Eind december 2013 telde de
vereniging 649 betalende leden, eind december 2014 was dit teruggelopen tot 614. Totaal zijn er 10
personen lid geworden en beëindigde 35 hun lidmaatschap in 2014. Van de leden waar we afscheid
van genomen hebben zijn er 10 overleden.
Naast de betalende leden telt HVOG drie ereleden, dit zijn
• Mevr. W. (Wilma) Kreukniet-den Hertog
• Dhr. K. (Kees) de Ruiter
• Dhr A.J. (Arnold) Busch
Programma
Het excursie en lezingen programma blijft veel leden trekken. In 2014 werden de volgende
activiteiten georganiseerd:
13 jan.

10 feb.
10 mrt.
14 apr.

31 mei
08 sept

28 sept.
13 okt.

10 nov.

Lezing “dialecten en streektalen in Gorcum en omgeving” door de heer K. de Groot.
(ongeveer 70 bezoekers)
Hierna werd de Nieuwjaarsreceptie gehouden.
Lezing “Branden in Gorcum” door de heer Dick Bosch, oud-brandweercommandant van
Gorinchem. (ongeveer 70 bezoekers)
Lezing “Kind van Heracles” Door de heer Carool Popelier. (ongeveer 70 bezoekers)
Lezing “Uittocht, intocht, optocht” door het bestuursled van HVOG de heer Aron de
Vries. (bezoekers, 63 leden en 9 niet leden)
Hierna werd de ledenvergadering gehouden (aanwezig, 63 leden)
Excursie: Bezoek aan het scheepvaartmuseum in Amsterdam (40 deelnemers)
Lezing van de heer Rob Kreszner, conservator van het Gorcums Museum over de
geschiedenis van het Gorcums Museum en wat er allemaal komt kijken bij het runnen
van het museum. (ongeveer 70 bezoekers)
Middagexcursie: bezoek aan Damen Shipyards in Gorinchem (ongeveer 60 deelnemers)
Lezing “Behoud gaat voor vervanging”. Door de heer Wesco Wijnen van het smeed- en
constructiebedrijf Van Der Vegt, over de restauratie/verbouwing van: o.a. De
Caponnière en het pand van Bert van Zuilen aan de Arkelstraat. (ongeveer 70 bezoekers)
Lezing: “Architect en aannemer” de opkomst van de bouwmarkt en de veranderingen
van het architectenberoep in de late middeleeuwen. Door de heer Merlijn Hurx.
(ongeveer 50 bezoekers)

Publicaties
De redactie van de door HVOG uitgegeven publicaties bestond eind 2014 naast eerdergenoemde
bestuursleden uit Mevr. R. (Lies) van Aalst. Daarnaast hebben in diverse auteurs meegewerkt aan de
verschillende publicaties van de HVOG.
•

Eind december 2014 verscheen nummer 30 in de Historische Reeks het boek “Tot
stantvastighijt in haer geloof’. Het boekje bevat enkele verhalen over de Martelaren van
Gorinchem.
Het eerste exemplaar van dit boek is op vrijdag 19 december 2014 in het Gorcums Museum
overhandigd aan de burgemeester van Gorinchem Dhr A. Barske.
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•
•

Van het tijdschrift Oud-Gorcum Varia verschenen 2 delen. Op 6 januari deel 71 en deel 72 op
21 juli 2014.
Oudere nummers van Oud-Gorcum Varia zijn geplaatst op onze website.

Activiteiten
• Het bestuur nam deel aan de dodenherdenking op 4 mei 2014.
• Door middel van gesprekken, brieven, persberichten en actievoering zette het bestuur zich in
voor de continuering van het beheer en de tentoonstelling van de historische collectie van de
vereniging door de gemeente Gorinchem in het Gorcums museum.
De collectie
In 2014 is de collectie van HVOG met 23 objecten toegenomen. De totale collectie bestaat uit
ongeveer 5.000 objecten. Het bestuur is voornemens om in 2015 samen met het Gorcums Museum
kritisch te kijken naar de collectie opbouw
Overzicht schenkingen en legaten in 2014
Inventaris Omschrijving
nummer

Schenker

7044
7045
7046A
7046B
7047
7048
7049
7050

Stichting Stoomspuit
Stichting Stoomspuit
Stichting Stoomspuit
Stichting Stoomspuit
Stichting Stoomspuit
N. Köster
Onbekend
Onbekend

7060
7061
7062
7063
7075

Witte sweater met brandweerlogo
Zwart regenjack met brandweerlogo
Zwart T-shirt met brandweerlogo
Zwart T-shirt met brandweerlogo
Wit T-shirt, “de Gorcumse dagen”
Betonnen monsterbakje NV Betondak
Brillenkoker Fa. J.H. Welters
Bijzet schoteltje met wapen van de Gemeente
Gorinchem
Speld met wapen van Gorinchem
Schilderij Poen de Wijs van Fred Delfgauw
Schilderij in lijst, tekening van museum door Dirk Slob
Geborduurd wapen van Gorcum in zwarte lijst door N.
van Andel-Kant
Schilderij van twee wipmolens door H. A. Ravenswaaij
Glazen uithangbord Hofleverancier van H.M. de Koningin
Bidstoel met neerklapbare bidbank
Bidstoel met fluwelen bekleding en boekenvak
Houten Beeld Leonardus Vechel

7076

Vaandel 25 jarig bestaan Brielse processie

7077

Vaandel franciscaanse martelaar

7089
7090
7091
7093

Schilderij Reinier de Graeff (W.F. Tielrooy)
Deel bord “Bezirksverwaltung”
Miniatuur beeld “Luchtkasteel”van Eric Claus in brons
Mapje voor rijbewijs met het wapen van de gemeente
Gorinchem

7051
7056
7057
7058
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Onbekend
Poen de Wijs
Dirk Slob
L. van Andel
Anoniem
L. van Andel
Catharijne Convent Utrecht
Catharijne Convent Utrecht
Parochie van Levend Water
te Weesp
Parochie van Levend Water
te Weesp
Parochie van Levend Water
te Weesp
Onbekend
Onbekend
Dhr. P. IJssels
Mevr. J.M. Leechburch
Auwers - Schotel

