Jaarverslag van de Historische Vereniging Oud-Gorcum 2015
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 werd het
pand ‘Dit is in Bethlehem’ in 1982 verkocht aan de gemeente Gorinchem voor één gulden. Twee
vertrekken zijn nog altijd in gebruik voor onze 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 tien maal in 2015. Daarnaast had het bestuur eenmaal een bijeenkomst met
een lid van de adviescommissie “Huis Van Inspiratie”.
In de ledenvergadering van 20 april 2015 werden Dhr P.H. (Paul) Mulders en Mr. M.C. (Marco)
Bekkering gekozen tot bestuurslid van de vereniging. Dhr D.C. Pleyte trad af en werd bij acclamatie
benoemd tot erelid. Eind 2015 legde mevrouw H. (Jet) Raijer haar bestuursfunctie neer. Zij werd
bedankt namens de leden voor haar inzet, vooral voor de excursies.
Per 31 december 2015 waren de functies binnen het bestuur als volgt verdeeld:
Voorzitter:
Dhr. P.H. (Paul) Mulders
Vice-voorzitter/coördinator redactie:
Dhr. P.J.(Peter) van Mersbergen
Secretaris:
Mr. M.C. (Marco) Bekkering
Penningmeester:
Mr. M.L.M.(Thijs) Stultiens
Bestuurslid en eindredacteur publicaties:
Drs. A.C.J.(Aron) de Vries
De ledenadministratie en website werd in 2015 verzorgd door Dhr. J. (Joop) Kuijntjes.
Het rooster van aftreden van het bestuur HVOG is:
2016:
2017:
2019:
2020:

Mr. M.L.M.(Thijs) Stultiens
Drs. A.C.J. (Aron) de Vries
Dhr. P.J. (Peter) van Mersbergen
Dhr P.H. (Paul) Mulders
1
Jaarverslag 2015 Historische Vereniging Oud-Gorcum

2020: Mr. M.C. (Marco) Bekkering
Vrijwilligers
In het verslagjaar 2015 kon het bestuur rekenen op de inzet van 15 vrijwilligers waarvan 13
bezorgers, 1 redactie lid en 1 lid online (website) diensten en ledenadministratie.
Overlegstructuren
De heer P.J. (Peter) van Mersbergen nam namens HVOG deel aan de adviescommissie “ Huis van
Inspiratie” ingesteld door de Gemeente Gorinchem.
Gemeente
Er zijn goede kontakten met de (nieuwe) wethouder van cultuur Dhr E. Klink en er is vruchtbaar
overleg met de gemeente.
Leden
In 2015 is het ledenaantal van HVOG teruggelopen. Eind december 2014 waren er 614 leden. In 2015
namen wij afscheid van 31 leden door opzegging en 10 door overlijden. Er hebben zich 19 nieuwe
leden aangemeld. Het ledenaantal komt daarmee per eind 2015 op 592. Het bestuur gaat proberen
om nieuwe leden te trekken. Het vergroten of stabiel houden van het aantal leden is voor het
bestuur niet de enige opdracht. Het bestuur wil vanuit de Historische achtergrond vooral streven
naar verbinding met de Gorcumse samenleving, een aantrekkelijk verenigingsleven en actieve
deelname van de leden.
Naast de betalende leden telt HVOG vier ereleden, dit zijn:
Mevr. W. (Wilma) Kreukniet-den Hertog
Dhr. C. (Cees) de Ruiter
Dhr A.J. (Arnold) Busch
Dhr D.C. (Daaf) Pleyte
Programma
Het excursie- en lezingen programma blijft veel leden trekken. In 2015 werden de volgende
activiteiten georganiseerd:
12 jan.

Lezing: “De vuurtorens in Nederland” door de heer Peter van Kouwenhoven. 70 bezoekers

9 febr.

Lezing: “De oorzaken van het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog” door de heer Drs
Anton Kruft. 68 bezoekers
Lezing: De verloren middenstand van Gorinchem: “hoe was het ook al weer op de
Langendijk? ” door de heer Bert van ‘t Land. 82 bezoekers
Lezing: “De geschiedenis van de visserij van Gorcum” door de heer Aart van der Bijl. 65
bezoekers
Excursie: Utrecht; bezoek onder de Dom en stadswandeling. 33 deelnemers

9 maart
20 april
30 mei
14 sept.
19 sept.
12 okt.
9 nov.

Lezing: “De geschiedenis van Gorinchem tijdens de Opstand” door mevrouw Griet
Vermeesch 74 bezoekers
Excursie: Wandeling over de stadswal met uitleg door Hugo Ouwerkerk. 20 deelnemers
Lezing: “De Raad van Beroerten en de Beeldenstorm” door de heer Sander Wassing. 55
bezoekers
Lezing: Verhalen over brug- en sluiswachters van het Merwedekanaal door mevrouw Jet
Sebus en de heer Henk Rijnveld. 71 bezoekers
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Publicaties
De redactie van de door HVOG uitgegeven publicaties bestond eind 2015 naast eerdergenoemde
bestuurslid Drs A. (Aron) de Vries uit Mevr. R. (Lies) van Aalst. Daarnaast hebben in diverse auteurs
meegewerkt aan de publicaties van de HVOG.
Van het tijdschrift Oud-Gorcum Varia is 1 nummer verschenen in 2015 en daarnaast kwam het
jaarboek 2015 uit.
Oudere nummers van Oud-Gorcum Varia zijn geplaatst op onze website. Daarnaast was P.J. (Peter)
van Mersbergen coördinator voor planning en voortgang.
Overige activiteiten
• Jaarvergadering 20 april 2015 bezocht door 64 leden.
• Het bestuur nam deel aan de dodenherdenking op 4 mei 2015 door middel van een
kranslegging.
• Door middel van constructieve gesprekken en een uitgebreide brief, 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.
• Er is een plan gemaakt om (een deel van) de collectie digitaal toegankelijk te gaan maken
met foto’s en beschrijvingen. Dit is een ambitieus project, maar het bestuur meent dat het
de moeite waard is, zodat meer mensen kennis van kunnen nemen van de verzameling. De
digitalisering zal in nauwe samenwerking met de gemeente en het museum ter hand worden
genomen. Het is gebleken dat er grote belangstelling is voor historie, ook voor die van onze
stad.
• Na een initiatief van de HIXPO box van wethouder E. Klink gaat de vereniging in
samenwerking met personen en organisaties een beperkt aantal voorwerpen tentoonstellen
in winkels, bedrijven of bij organisaties. Dit om de band tussen cultuur, economie en
stadspromotie concreet vorm te geven.
• Op de openmomenten dag stonden we met een tafel in het museum,
Collectie aanwinsten 2015:
1. Toga van een trouwambtenaar, blauwgrijs, schenking
2. Toga van een trouwambtenaar, grijs, schenking
3. Zilveren suikerstrooier, 1833, Christiaan Olifiers. Aangekocht door HVOG van fa Rikkoert,
Schoonhoven
4. Aquarel van J. Kuypers; Boerenhofstede bij Gorinchem, schenking Mevrouw J. Kruyt - v.d.
Hoef
5. Sierbord met afbeelding van de Grote Kerk, schenking van Mevrouw J. Kruyt - v.d. Hoef
6. Sier/Kunstbord met een afbeelding van Molen ‘De Hoop’, inclusief origineel intekenvel,
schenking van Mevrouw J. Kruyt - v.d. Hoef
7. Sier/Kunstbord met een afbeelding van de Sint Janstoren, inclusief origineel intekenvel,
schenking van Mevrouw J. Kruyt - v.d. Hoef
8. Limonadefles van de firma Jan Bastmeyer, schenking van Mevrouw J. Kruyt - v.d. Hoef
9. Langspeelplaat van het R.K. Jongerenkoor Tutti, schenking van de heer T. Bos
10. Boek: “125 jaar Koninklijke Harmonie De Bazuin, Gorinchem” schenking van de heer T. Bos
11. Uithangbord St. Agnes, schenking van de heer G. Kreukniet
12. Breeuwhamer, schenking van de heer A. Blauw
13. Half model van een schip, schenking van de heer A. Blauw
14. Delfts blauw herinneringsbord, aangeboden aan mevrouw M.A. Dibbetz, directrice van het
Zieken Gasthuis 1938 - 1955, schenking van de heer Nieuwenhuis
15. Lakstempel van firma “Teunis van Andel”, schenking van een oud-medewerkster van Teunis
van Andel.
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