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Van de voorzitter met beleid inzake monumenten
Cursus Oud Schrift
De draaiom in de Kloveniersdoelen
Wat gebeurde er precies in de draaiom in de toren van de Kloveniersdoelen op de avond
van 13 april 1570 ? Was de verwonding met een rapier het gevolg van boze opzet of was
het pure pech?

Een schat aan munten
Bij opgravingwerkzaamheden begin 2002 aan de Spuiweg, hoek Spuiboulevard,is een
groot aantal munten te voorschijn gekomen. Veel oorten (waaronder een valse (!!), duiten,
halve duiten etc. Veel van de munten waren geslagen in Dordrecht, maar ook munten
afkomstig uit Vlaanderen, Middelburg, Utrecht en Harderwijk. Veel van de gevonden
munten dateren uit het begin van de 80-jarige oorlog.

De Griend
Een artikel over een minder bekende buurtschap in de voormalige gemeente Dubbeldam
aan de Oudendijk tussen Middenhoeve en de Provinciale weg. De gegevens zijn
verzameld uit oude kadaster- en andere kaarten aangevuld met informatie uit gesprekken
met buurtbewoners.

Huys "den Rooden Molensteen"
In 1790 werd begonnen met de bouw van het huis Hoge Nieuwstraat 79. De bouw vond
plaats in opdracht van een telg uit de bekende familie Vriesendorp. Daarvoor moest o.a.
het huis "den Rooden Molensteen" worden afgebroken. De rijke geschiedenis, ook van de
bewoners, van zowel het afgebroken als het nieuw gebouwde huis worden besproken.

Van schipperszoon tot vertegenwoordiger. Een interview met Wim
Slager
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In de serie interviews dit keer een interview met Wim Slager, een op een
zeilvrachtschip geboren schipper, die na zijn militaire dienst uiteindelijk
in de buitenverkoopdienst van een kantoorboekhandel is gaan werken.

Wilhelmina, Wieldrecht en Willemsdorp
Een aanvulling op het artikel "Vorstelijke visites" in het juninummer van dit jaar
met vorstelijke bezoeken in 1929 en 1936. Verder enkele aanvullingen van
andere lezers.

Excursie naar Diest op 14 juni 2003
Een verslag van de excursie naar Diest.

Broeder Tarcisius (Dordrecht 1897 – Voorhout 1975)
Biografie van een in Dordrecht geboren broeder (D.M. van Dooremalen), lid van de
broedercongregatie Onze Lieve Vrouw Van Zeven Smarten in Voorhout.

Een Dordtenaar in Suratte
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De geschiedenis van 2 verwante Dordtenaren met een nogal verschillende carrière bij de
VOC in het huidige India: Pieter Appels, als "onnut subject" ontslagen en zijn schoonzoon,
Jacob Mossel, die als matroos vertrok maar opklom tot gouverneur-generaal.

Obstakels op de Walevest
Waarom een van de eerste bewoners van de Buiten Walevest ruim 200 jaar geleden
toestemming kreeg om stenen palen voor zijn huis neer te zetten.

Verslag van twee dagen History Live 2003
Verslag van het evenement History Live, dat dit jaar voor de tweede keer plaatsvond.

Dordrechts financiële relatie met de vorst en de provincie, 1550 – 1650
De financiële machtsverhouding tussen de centrale overheid en de stad Dordrecht
gedurende een eeuw worden bekeken aan de hand van renteverkopen. De overheid was
de landsheer (Karel V en Philips II) en later de Staten van Holland. De niet altijd even
rooskleurige positie van de geldverstrekkende burger wordt o.a. besproken.

Vereniging Oud-Dordrecht
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