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Wat wij er daarom zouden moeten doen en laten. De derde aflevering over de (mogelijke)
betekenis van het Dordtse buitengebied handelt vooral over de consequenties die door de
samenleving daaruit zouden moeten worden getrokken.

De Kaap in de VOC-tijd – oproep
De heer Schoeman vraagt met name sociale en economische informatie over
e
de 17 eeuwse familie Van der Stel, waarvan 2 nazaten gouverneur van de VOC in Zuid
Afrika zijn geworden.

Het badje van rijnwijn en de hulp van Koningin Emma
Een tweede artikel over de familie Van Oldenborgh, een bekende wijnkopersfamilie uit
Dordrecht, waarbij o.a. een bezoek van Koningin Emma aan Dordrecht ter sprake komt

Vorstelijke visites
Een verslag van de organisatie van en het bezoek aan Dordrecht van Koningin Emma. In
bovenstaand artikel wordt eveneens aandacht besteed aan dit bezoek. Verder een
overzicht van alle vorstelijke bezoeken aan Dordrecht tussen 1830 en heden.

Dordtse uitgevers- en drukkersmerken (6)
In deze zesde aflevering wordt aandacht besteed aan Vincent Caymax en
e
Mattheus van Nispen, twee Dordtse uitgevers en boekhandelaren uit de 17 eeuw.

Over ogen, stelen, baarden en valpennen
Een verslag van het bezoek van Oud-Dordrecht aan het slotenmuseum van
Lips met enkele wetenswaardigheden over sloten.

Wat verborg onze Groothoofdspoort?
Een overzicht van de restauratiewerkzaamheden aan de Groothoofdpoort in de periode
1969 – 1975 aan de hand van het jaarverslag 1976 en een interview met ons erelid ing. W.
van den Berg, restauratiearchitect.

Oproep
Het stadsarchief vraagt naar historisch filmmateriaal van Dordrecht en of
omstreken met als doel dit voor de toekomst te bewaren.

't Huys te Hemert
De geschiedenis van Nieuwe Haven 30, tegenwoordig de ingang tot Simon Van Gijn
Museum aan huis en o.a. bekend van de Dordtse Hemel wordt in dit artikel besproken.
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Een vooruitblik op onderwerpen van toekomstig te verschijnen jaarboeken met een oproep
voor medewerkers aan één of meerdere van deze jaarboeken.

Een nieuwe rubriek ?
Verzoek aan de redactie om een nieuwe rubriek te starten, waarin aandacht wordt besteed
aan voormalig Dordtse zaken die buiten Dordrecht terecht zijn gekomen.

Nieuwe haven omstreeks 1600
Een gedicht van de heer Hoebeé bij leven directeur van de gelijknamige
scheepswerf .

Hoogwater in Dordrecht
Als vervolg op het artikel in het decembernummer van 2002 nu een artikel
over hoe te handelen in geval van (buitengewoon) hoog water. Dit n.a.v. notities van de
heer M. Versteeg van rond 1930.

Suppoosten gezocht
Het Dordts Archeologisch Centrum zoekt suppoosten voor de exposities.

Oliemolen De Lelij alias Den Arent,
Eén van de 14 windmolens in de Mijl (2)
De geschiedenis van deze windoliemolen, die zoals meer molens stond op de
's Gravendeelsche- of Wieldrechtsche dijk, wordt beschreven.
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