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De landschapswaarden van het Dordtse buitengebied (2).
De verschillende aspecten van het buitengebied op het Eiland van Dordrecht
worden benoemd met hun betekenis voor de natuur en de mens.

Dr. H.A.Visscher

Een duit te veel in het zakje.
Het verhaal betreffende een dukaat die per abuis in het diaconiezakje was terecht
gekomen.

Een zeemonster in de buurt van Dordrecht
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Toelichting op een plaat uit Historia Batava Illustrata naar aanleiding van de vondst van
een zeehond op de Merwede tusen Gorkum en Werkendam, in 1600. Tevens wordt de
vondst van een reuzen pijlinktvis op het strand tussen Scheveningen en Katwijk in 1661
besproken.

De kerk in de Museumstraat

A. Nelemans & R. 15
Wolst

De geschiedenis van het kerkgebouw aan de Museumstraat, dat ruim 116 jaar heeft dienst
gedaan als bedehuis, wordt besproken. Het gebouw zal nu een nieuwe bestemming
krijgen in het kader van de plannen met de verschillende kwartieren van het Hofcomplex.

Op de vlucht gebouwd (3), Enkele mijmeringen.
Het genoemde verschijnsel wordt nog eens nader onder de loep genomen.
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Dordtse uitgevers- en drukkersmerken (5)
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Deze keer worden besproken de boekdrukkers en uitgevers Gilles Neering (ca. 16301660), en Nicolaes de Vries (1626-1713).

De Moerdijkbrug
Persoonlijke herinneringen aan de opening van de Moerdijkbrug in 1936.

De schoonwaterloop van Dordrecht
Het spuischema van de Dordtse binnenstad wordt beschreven.

Toverij in Dordrecht (2)
Enkele strafprocessen tegen heksen (van hekserij verdachte personen) die tussen 1545 en
1746 plaats vonden, worden besproken.

William’s Place en het Williamsfonds

De villa die oorspronkelijk eigendom was van de familie van Oldenborgh herbergt
tegenwoordig het VVV-kantoor. Het gebouw dankt zijn naam aan William (het enige
zoontje van het echtpaar Van Oldenborgh-van Meekeren), dat op 7-jarige leeftijd overleed.
Hieraan herinnert nog een geschilderd portret van het zoontje, dat volgens een servituut in
het gebouw moet blijven.

Oldenborgh

Beeld- en letterreclame (1820-1970) in de Dordtse binnenstad
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De auteur bespreekt een wandeling door de oude binnenstad langs verscheidene
gevelreclames in Dordrecht.

Herdenking watersnoodramp 1953
Inleiding tot het verschijnen van een tentoonstelling en een boek naar aanleiding van de
e
50 verjaardag van de watersnood van 1953.

Nieuw verschenen boeken over Dordrecht
Vereniging Oud-Dordrecht
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