
Dordrecht, een Historische Stad
Na acht eeuwen ligt de geschiedenis in Dord-
recht praktisch opgestapeld. Al in 1640 schreef 
de beroemde Dordtse arts en historicus Johan 
van Beverwyck over ’t Begin van Hollant in Dord-
recht. Het historische belang van de Merwestad 
staat vast; voor haar inwoners, voor Holland, en 
voor de ontwikkeling van Nederland. Sinds 1892 
zet de Vereniging Oud-Dordrecht zich in om de 
geschiedenis van Hollands oudste stad onder de 
aandacht te brengen. Het verleden, zo meende 
medeoprichter Simon van Gijn, is immers een 
‘spiegel voor het heden’.

De Vereniging
Met haar eigen tijdschrift, website, lezingen, 
stadswandelingen, excursies en werkgroepen 
biedt de Vereniging Oud-Dordrecht niet alleen 
toegang tot het rijkgeschakeerde verleden van 
de stad, maar is zij ook een ontmoetingsplek. Er 
wordt niet alleen terug gekeken. Ook het debat 
over de rol van het verleden in onze eigen tijd 
wordt gevoerd. Over het belang van materieel en 
immaterieel erfgoed, of over de bescherming van

Vereniging 
Oud-Dordrecht

Kijk voor meer informatie over de vereniging, 
haar geschiedenis, doeleinden, activiteiten en 
publicaties, of voor links naar partnerorganisa-
ties, op onze website www.oud-dordrecht.nl
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het stadsgezicht. Hierbij wordt samengewerkt 
met andere lokale organisaties, waaronder de 
Dordtse musea en het Regionaal Archief. En 
zo kunnen publicaties worden verzorgd, ten-
toonstellingen opgezet en cursussen georga-
niseerd.
 
Jaarboek
Belangrijk onderdeel van de verenigings-
agenda is het jaarboek. Hierin wordt telkens 
één onderwerp uitgediept en toegankelijk ge-
maakt; van het middeleeuwse kloosterleven 
tot de negentiende-eeuwse industrialisatie 
van Dordrecht, van de Munt van Holland tot 
bierbrouwerij door de eeuwen heen. 

Lid Worden
Wanneer u lid wordt van de Vereniging Oud-
Dordrecht ontvangt u het jaarboek en drie 
maal per jaar het tijdschrift. Ook kunt u deel-
nemen aan alle activiteiten. Bovendien steunt 
u met uw lidmaatschap het behoud van ons 
cultureel erfgoed en een bredere bewustwor-
ding van de Dordtse geschiedenis.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt    
€ 25,- per jaar (€ 30,- voor postbushouders of 
indien woonachtig buiten Dordrecht). 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door 
de antwoordkaart te sturen naar Vereniging 
Oud-Dordrecht.

Aanmelden is ook mogelijk via de e-mail: 
ledenadministratie@oud-dordrecht.nl

Of d.m.v. het formulier op de website:
www.oud-dordrecht.nl

De heer / mevrouw*

Adres

Postcode 

Woonplaats

Telefoon

E-mail

wordt lid van de historische Vereniging Oud-Dordrecht.

Ingangsdatum  per 1 januari van dit jaar (u ontvangt dan
  alle in dit jaar reeds verschenen publicaties  
  in één keer).

  per 1 januari van het volgende jaar.

Datum

Handtekening

*s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
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Een zoete belofte

Suikernijverheid in Dordrecht (17de - 19de eeuw)

Jaarboek  2012
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Te Dort is ‘t altyd feest; men vindt er overvloet
Van bier en edel ooft en edel druivenbloet,

En ryckdom en geneucht. Wie Dordrecht compt besoecken,
Vergeet syn coopmanschap en al sijn wyse boecken.

Adriaen van Nispen (1633-1694)
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Water wordt een feest
zodra het bij de brouwer is geweest

Dordtse brouwerijen door de eeuwen heen
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DORDTSE BRONNEN 1Uitgave Stadsarchief Dordrecht / Vereniging Oud-Dordrecht / 2006

Pieter Govertsz. van Godewijck 
Dese heerlicke Stadt

W.M. van der Schouw

Dese heerlicke Stadt
Een zeventiende-eeuwse kroniek van Dordrecht

door
Pieter Govertsz. van Godewijck

(1593 - 1669)
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Draaiende wieken, stappende paarden

Molens op het Eiland van Dordrecht
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Molen Kijck over den Dijck

Als je vanuit het Kromhout de Noordendijk op gaat,
passeer je vanzelf de molen die daar al eeuwen staat.

Fier staat hij daar te pronken, en zo geheel alleen
is hij bekend geworden, dit monument in steen.

Als laatste van vele molens blijft hij nog wat hij is,
tastbaar uit het verleden, een brok geschiedenis.

Gedicht  (detail);  dichter onbekend

AA JRB MOLENS OMSLAG.qxp:01 jaarboek 2005 omslag.qxd  27-07-15  15:56  Page 1
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Varen naar de overkant

Veerdienst Dordrecht - Zwijndrecht van 1200-2010
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Veerpont

We zijn hier aan de oever van een machtige rivier
De andere oever is daarginds, en deze hier is hier

De oever waar we niet zijn  noemen wij de overkant
Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
En dit heet dan de overkant, onthoudt u dat dus goed
Want dit is van belang voor als u oversteken moet.

Detail uit  gedicht ‘Veerpont’ van H.H. Polzer (drs. P.)
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Geslagen te Dordrecht
Terugblik op de Munt van Holland oud-Dordrecht
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Heilige plaatsen in een Hollandse stad

Duizend jaar religieuze gebouwen op het Eiland van Dordrecht

Jaarboek  2011
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Een augustijnenklooster van aanzien
conventus sancti augustini dordracencis

1275 - 1572
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Van snuif naar staal

De firma Jakob van Wageningen, tweehonderd jaar handel
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