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Van de voorzitter met visie inzake een Dordts historisch (actie)centrum
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Verzamelen en veilen
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In kort bestek wordt de geschiedenis van veilen en verzamelen, toegespitst op het
veilinghuis Mak in Dordrecht, uit de doeken gedaan. Dit n.a.v. de lezing van de heer
Jorissen voor de vereniging Oud-Dordrecht in oktober j.l.

Onderzoek Nieuwkerk
Een eerste uitleg wordt gegeven van een uitgebreid onderzoek van de auteur naar
graven, grafstenen en begraafboeken in de Nieuwkerk. Het onderzoek zal t.z.t., mede
aangevuld met genealogische gegevens, in boekvorm verschijnen. Het eerste onderzoek
leverde al interessante gegevens op.

De zaak van Hendrik van Halen 1747/1748
De gecompliceerde verhouding tussen de verschillende gebieden op het eiland van
Dordrecht komt tot uitdrukking, wanneer de diaconie van Dubbeldam weigert een inwoner
van Dubbeldam, kerkend in Dordrecht, te alimenteren.

De scherprechter ontliep zijn collega
In kort bestek wordt een beeld geschetst van Dordrecht vóór de reformatie. Hoe ging
Dordrecht om met andersdenkenden in geloofszaken ? Enkele specifieke zaken worden
wat uitgediept waaronder de zaak van een beul, die moest aantonen dat op zijn
levenswandel niets viel aan te merken.

Vroeger Waals garnizoen of families uit Luik?
Een op archiefonderzoek gefundeerde verklaring (1576) voor de straatnamen Binnen- en
Buitenwalevest.

De Oliepijp
Een artikel over het buurtschap "De Oliepijp" gelegen aan de Noordendijk hoek Oudendijk.
Aan het eind wordt een oproep gedaan naar informatie over een voormalig klooster in deze
buurt.

Het Schots Courthuis ofte De Gouden Molen
De interessante geschiedenis van dit pand en zijn bewoners wordt uitgebreid beschreven.
Op het perceel van dit, in 1824, gesloopte pand staan nu de woningen Hoge Nieuwstraat
85-87, Lange IJzerenbrugstraat 1-3 en Binnen Walevest 80-82.

Halte Willemsdorp
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Een artikel over de vrijwel onbekende spoorweghalteplaats Willemsdorp.

Vorstelijke visites – deel 3
Een aanvulling op twee eerdere artikelen dit jaar over vorstelijke bezoeken aan Dordrecht.

Cursus oud schrift
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De aankondiging voor een cursus schrift, dat gebruikt werd tot het eind van de 17 eeuw.

Het programma van het Stadsarchief in 2004
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Geplande activiteiten in en georganiseerd door het Stadsarchief volgend jaar worden
besproken.

Rekenpenningen aan de Spuiweg
Na een eerder artikel in 2003 (nummer 2) over gevonden munten besteedt dit artikel
aandacht aan de, bij ditzelfde onderzoek, gevonden rekenpenningen. Deze penningen
werden gebruikt door de controleurs van de rekeningen.

Minerva Dordracena
750 jaar klassiek onderwijs in Dordrecht (1253 – 2003)
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Een uitgebreide boekbespreking van het boek, dat is verschenen t.g.v. het 750 jarig
bestaan van het Dordtse gymnasium.

Leidse gevelsteen voor oud-Dordtenaar J.C. Overvoorde
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In de gevel van het Gemeentearchief van Leiden is een gevelsteen onthuld als eerbetoon
aan J.C. Overvoorde oud-archivaris van de gemeente Dordrecht en mede oprichter van de
Vereniging Oud-Dordrecht.

Nieuwverschenen boeken over Dordrecht
Nieuwjaarswens
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