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p. 122: Bestuursbericht. 

 

p. 123: Van de activiteitencommissie. Verslagen van verenigingsactiviteiten: een excursie naar 

gebouw ‘De Holland’ en een lezing door Kees Weltevrede over het dagelijks leven in 

Dordrecht tijdens WO II. 

 

p. 124-134: Erica van Dooremalen, Het Leger des Heils in Dordrecht. Vanaf 1889 was het 

Leger in Dordrecht actief. Ingaande 1892 werd onderdak geboden aan daklozen, eerst aan de 

Riedijk, later aan het Kromhout. Belangrijk onderdeel van het Leger was het muziekkorps. 

 

p. 135-140: Niels van Driel, De eerste gemeentearchivaris van Dordrecht: Arie van de Weg 

J.Szn. (1824-1894). Autodidact Van de Weg werd na een carrière als griffier bij de rechtbank 

in 1885 voor twee dagen per week benoemd als eerste archivaris op het stadhuis. 

 

p. 141-145: Rob Haan, De limietpaal van Twintighoeven. Na de Sint-Elisabethsvloed van 

1421 was de oude Maas niet langer herkenbaar. Omdat deze de grensrivier vormde tussen de 

graafschappen Holland en Nassau-Brabant werd de oude loop gemarkeerd met bolbakens, 

verzwaard met molenstenen. Na inpoldering werden op de grens ‘limietpalen’ geplaatst.  

 

p. 146-149: Henne van Heeren, De Graaf, het afwateringskanaal van de Dordrechts Waard. 

De mysterieuze Graaf was een slim stukje middeleeuwse waterstaatkunde, gecreëerd door het 

verbinden van achterweteringen van ambachten langs Merwede, Maas en Dubbel. 

 

p. 150-156: Erica van Dooremalen, Uit de politiejournalen van de jaren 40 (3). Een selectie 

uit de politierapporten van het jaar 1947, met gevallen die vanuit een hedendaags perspectief 

opmerkelijk, interessant of zelfs komisch overkomen. 

 

p. 157-168: Kees Sigmond, Het Sint-Jansgildehuis met gasthuis op de Voorstraat (1370-

1718). Geschiedenis van dit gildehuis, met daarin een gasthuis voor arme vreemdelingen, een 

kapel en een ‘zaal’ waar grotere feesten konden plaatsvinden. Het complex werd vanaf 1718 

gebruikt als ‘grutterij’ en werd in 1911 gesloopt t.b.v. ‘grootgrutter’ Albert Heijn. 

 

p. 169-173: Klaas van der Knijff, De Alloysehoeve en zijn bewoners. Artikel in het kader van 

oral history. Interview met Atie Aarts-Bos over haar herinneringen aan de boerderij en haar 

bewoners (familie Dekker). 

 

p. 174-179: Gert van Engelen, Schetsboeken van Turner met tekeningen van Dordrecht voor ’t 

eerst in Nederland. Op tentoonstellingen in Twente en Zwolle worden de schetsen getoond, 

die William Turner maakte op zijn reizen, o.a. in de omgeving van Dordrecht. 

 

p. 180-191: Sander Wassing, Stille wateren met diepe gronden in een roerige tijd − Dordtse 

slachtoffers van Alva’s Raad van Beroerten (1568-1572). Hoewel er in Dordrecht geen 

Beeldenstorm is geweest, werden toch 31 Dordtenaren veroordeeld door de ‘Bloedraad’ van 

Alva: voornamelijk vanwege het bezoeken van ‘ongeoorloofde bijeenkomsten’. 

 

p. 192-195: Kees Sigmond, Schetsen uit Dordtse akten (19) − Beurzensnijders gesignaleerd! 

(1435, 1438/39, 1458, 1548). Zakkenrollers sneden de beurs uit de mouwen van burgers, met 

daarin niet alleen geld, maar soms ook als ‘bijvangst’ een zegel. 



p. 196-201: Jan de Heus, Van lantsyde en poortsyde tot Jan Eijkelboomsteegje. De 

geschiedenis van de straatnamen op het Eiland van Dordrecht (5). In deze aflevering komen 

de Dordtse straatnamen in Wielwijk, Zuidhoven en Crabbehof aan bod. 

 

p. 202-209: Erik Rovers, Varend op parlementair kompas? − De Scheepvaartenquête in 

relatie tot maritiem Dordrecht (1850-1873) (1). Serie van drie artikelen over de poging van 

het parlement om de slechte toestand van de Nederlandse scheepvaart te verbeteren en de 

gevolgen die dit had voor de Dordtse situatie. In dit eerste deel de voorgeschiedenis: de 

Franse tijd en de oprichting in 1824 van Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM). 

 

p. 210-214: Machteld van der Feltz, Restaureren bij het Regionaal Archief Dordrecht. 

Beschrijving van het restauratie- en conserveringswerk bij het archief, met behandeling van 

de soorten schade die soms worden aangetroffen bij de archiefstukken. 

 

p. 215-223: Hans Jabaaij, Het veer op Brabant. Het veer naar Brabant vanaf het Eiland van 

Dordrecht werd enige malen verplaatst. Aandacht voor de diverse pachters van het veer. 

 

p. 224-232: Piet Vree, 250 jaar (stads-)apothekers in Dordrecht. Het wel en wee van de 

farmaceutische stand in Dordrecht tussen 1666 en 1945, gezien vanuit maatschappelijk en 

wetenschappelijk perspectief. 

 

p. 233-235: Jan Alleblas, Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken, die 

betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht. Ditmaal zes boeken, respectievelijk:  

persoonlijke herinneringen aan WO II, een historische ‘fact-fiction’ roman, gebundelde 

artikelen over het ‘Hof van Nederland’, ‘Verhalen van Dordrecht’ (deel 30) over het gebouw 

‘De Holland’ als onderwijsmuseum, themanummer ‘Bulletin’ (deel 55) over bezoeken van 

leden van het Huis van Oranje aan Dordrecht, en een biografie van de Dordtse dichter C. 

Buddingh’. 
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