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p. 2-3: Bestuursbericht.
p. 4-5: Kees Sigmond, Henk Bax − voorzitter (2009-2015). Terugblik op diens voorzitterschap
van de Vereniging Oud-Dordrecht in de periode tussen 2009 en 2015.
p. 6-7: Van de activiteitencommissie. Verslagen van verenigingsactiviteiten: een bezoek aan
de oud-katholieke kerk Maria Maior op de Voorstraat, de nieuwjaarsreceptie en een lezing
over Alva’s Raad van Beroerten.
p. 8-11: Kees Sigmond, Veranderingen bij het Dordtse archief. Bij het archief zijn recent veel
wijzigingen doorgevoerd: samenvoeging met het museum, nieuwe naam, verplaatsing van de
studiezaal naar het Hof, gewijzigde openingstijden, nieuwe mogelijkheden van de website. Op
verzoek van VOD is een klankbordgroep van archiefgebruikers ingesteld.
p. 12-17: Hans Blok, Financiële relaties tussen Oud-Alblas en Dordrecht 1740-1800. Vreemd
vermogen in Oud-Alblas werd voor een belangrijk deel geleend van Dordtenaren.
p. 18-24: Michiel van Mourik Broekman, Een boekhandelaar in Dordrecht. Artikel in het
kader van oral history. Het echtpaar Van der Leer vertelt over hun keten van boekwinkels in
Dordrecht, waarvan de eerste werd begonnen (overgenomen) in 1958.
p. 25-31: Erica van Dooremalen, Uit de politiejournalen van de jaren 40 (2). Een selectie uit
de politierapporten van het jaar 1947, met gevallen die vanuit een hedendaags perspectief
opmerkelijk, interessant of zelfs komisch overkomen.
p. 32-37: Marc Dorst, Stadsverdediging aan de Vest en een onbekend 16de/17de-eeuws bastion.
Archeologisch onderzoek op de plek van de gesloopte ‘veegpost’ aan de Vest leidde tot een
verrassende ontdekking: behalve de (verwachte) stadsmuur werd ook een torentje gevonden.
p. 38- 46: Gert van Engelen, Nederlandse uitgaven van wereldberoemde Karl May-boeken
waren lang puur Dordts. Niet alleen werd een editie van de Karl May-boeken gedrukt aan de
Wijnstraat in Dordrecht, ook de Nederlandse vertaling en het omslagontwerp werden in
Dordrecht gemaakt.
p. 47-57: Jean M.A. van Wageningen, De Merwekade 150 jaar. Bij de aanleg van de nieuwe
Merwekade ontstonden problemen met de uitvoering: er was ondeugdelijk staal gebruikt, dat
nota bene was geleverd door het bedrijf van de verantwoordelijke wethouder.
p. 58-65: Jan de Heus, Machtsstrijd in Dordrecht in 1815? Onduidelijkheid over de vraag wie
militair gezaghebber was in Dordrecht, leidde tot een onverkwikkelijke vete tussen de
commandant van de schutterij en de bevelvoerend officier van het garnizoen.
p. 66-74: Gert van Engelen, De klokkenroof en de Dordtse schipper Jan van Dijk − Een
herontdekte held. De tijdens de bezetting werden de in 1943 in beslag genomen Dordtse
luiklokken (samen met klokken uit andere plaatsen) per schip afgevoerd. Door het schip met
opzet tot zinken te brengen in het IJsselmeer, werden de klokken gered en konden deze na de
oorlog worden geborgen en teruggebracht naar Dordrecht.

p. 75-80: Dennis de Kool, Hercules van Dordwijk. Vergelijking van het Herculesbeeld bij de
ingang van het landgoed Dordwijk met andere beelden van dezelfde figuur.
p. 81-89: Jan de Heus, Van lantsyde en poortsyde tot Jan Eijkelboomsteegje. De geschiedenis
van de straatnamen op het Eiland van Dordrecht (4). In deze aflevering komen de Dordtse
straatnamen in Krispijn en Staart aan bod.
p. 90-99: Fietje Hoyer, Stomerij Jansen. Artikel in het kader van oral history. Deze stomerij
was een begrip in Dordrecht: beschrijving van het bestaan tussen 1896 en 1974.
p. 100-104: Kees Sigmond, Schetsen uit Dordtse akten (18) − Spelen om te winnen (1548,
1595). De toenemende populariteit van gokspelen stelden de stedelijke autoriteiten vaak voor
problemen. Ondanks allerlei keuren, bleef het een onuitroeibaar fenomeen. In dit artikel twee
voorbeelden van gokspelletjes, die uit de hand liepen.
p. 105-109: Jaap Kwakernaak (†), De watersnood van 1953 in sanatorium Weizigt. Het
verhaal van een patient van het Dordtse sanatorium, geëvacueerd vanwege de dreigende
overstroming in 1953. In zijn eigen woorden doet hij verslag aan zijn medepatiënten.
p. 110: Riek van Blokland-Visser, Vraag over het fluitschip Neurenbergh. In het kader van
een onderzoek naar de maritieme geschiedenis van Dordrecht heeft de onderzoekster een
vraag over de bouw van grote schepen op de Dordtse werven.
p. 111: Lezers reageerden. Aanvulling op de lijst van Dordtse scherprechters in het artikel van
Erica van Dooremalen & Kees Sigmond, Scherprechters te Dordrecht 1526-1803 (OudDordrecht 2014, nr. 3).
p. 112-115: Jan Alleblas, Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken, die
betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht. Ditmaal zes boeken, respectievelijk
over persoonlijke herinneringen aan WO II, oorlog en bezettingstijd in foto’s, de zalmvisserij,
dagelijkse columns van de afgelopen jaren, archeologische opgravingen op het Statenplein,
gewone mensen in oude rechtszaken (1450-1811), winkels in de jaren 50 en 60, en het
jaarboek van VOD over de Munt van Holland.
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