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Redactioneel
Het Jaarboek
Het jaarboek “Van der Stede Muere” heeft een tot dusver vrijwel onbekend
onderdeel van de stad, de ommuringen en stadstorens, in kaart gebracht.
Vaststaande gegevens worden aangevuld met hypotheses inzake de exacte
lokalisaties van de stadsmuren. Een interessante publicatie, die dankzij
sponsoring door Progrez en Pronet mogelijk werd.
Water omgeeft de stad die vernieuwt wat zij altijd al had
Informatie over het voorlichtingscentrum Centrum Binnenstad in het
voormalige Leprooshuis aan de Vriezestraat, en over de nieuwbouw op en om
het Statenplein.
Het Nieuwe Werck
Werkgroep onderzoekt het gebied tussen Nieuwe Haven en Buitenwalevest
en brengt de geschiedenis hiervan in kaart. Er is nog plaats voor
medewerkers.
Hulde aan Dordrecht uit een ver verleden
Over een Frans sonnet van Isaac le Duc, dat een lofdicht op Dordrecht is.
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Nieuwe verschenen boeken over Dordrecht en andere zaken
Boekbespreking
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Wat zegt u het jaar 1600 ? De Swarte Galeye van Dordrecht
Eerste artikel over Dordrechts enige oorlogsschip, De Swarte galeije, die
omstreeks 1600 in bedrijf was (zie ook: Oud-Dordrecht 2001 (19) 2: 31 sqq.
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Melis Stoke …
Over de publicatie van J.W.J. Burgers, “De Rijmkroniek van Holland en zijn
auteurs”.
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Achtergronden van een stad in de oorlog, hoofdstuk 4 van de Geschiedenis
van Dordrecht
Korte samenvatting van een inleiding over de problematiek bij het schrijven
van een Dordtse geschiedenis van de Tweede wereldoorlog.
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Concertante uitvoeringen door gemengde koren a capella in Dordrecht aan
het eind van de negentiende eeuw
Verschillende zanguitvoeringen in het Dordrecht van 1892 tot en met 1897.
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Werkgroep Noordendijk
Oproep voor informatie betreffende bedrijven in het Lijnbaangebied (ter
voorbereiding van het Jaarboek 2001).
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