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Twee werkgroepen voorgesteld

Martin Bloemendal 2

Na de reeds 4 jaar actieve werkgroep (historisch huizenonderzoek) “Het Nieuwe Werck”, is
een werkgroep Wijnstraat onlangs van start gegaan. Een korte introductie over beide
werkgroepen, met alle e-mailadressen.

Spuiweg op de Kop

Deborah Paalman 3

Verslag van het bodemonderzoek op de hoek Spuiweg-Spuiboulevard. Verrassende
vondsten in meerdere kleilagen vertellen veel over de bewonings- en
bebouwingsgeschiedenis buiten de Dordtse binnenstad. Inclusief een nieuwe visie op de
gevolgen van de St. Elisabethsvloed van 1421.

Het geboortehuis van Jacob en Abraham van Strij
Vooral op notariële actes gebaseerde bewoningsgeschiedenis van de panden in de Grote
Kerksbuurt, waarin van 1753 tot 1826 de schildersfamilie Van Strij woonachtig was.
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De schrijver werkt aan een Dordts volksverhalenboek (“cultuurhistorische
volksoverleveringen”). In dit artikel beschrijft hij zijn motivatie en werkwijze. Een korte
inhoudsopgave bevat enkele voorbeelden.

Toneel in Dordrecht (1)

e

Eerste deel van een drieluik. In de 19 eeuw telde Dordrecht drie schouwburgen, deels
voorloper van Kunstmin. Voordien werd toneel gespeeld op straat door scholieren en
Rederijkers, al dan niet gedoogd door de kerkelijke autoriteiten, die het uitdragen van
revolutionaire ideeën verboden.

Hoe betrouwbaar zijn de bronnen ?
De schrijver waarschuwt tegen het onjuiste gebruik c.q. kopiëren van informatiebronnen,
en geeft diverse voorbeelden. Pleidooi voor het gebruik van primaire bronnen (archivalia),
maar zelfs oude kaarten en geschriften zijn vroeger vaak bewust “gekleurd”.

Stadsarchief Dordrecht: educatie buiten het boekje
Schrijfster is educatief medewerkster van het Dordts Stadsarchief, dat veel te bieden heeft,
bv in de vorm van onderzoeksprojecten voor schooljeugd. Een pleidooi voor
erfgoededucatie

Dordrecht en de fotografie in de negentiende eeuw
e

Vooruitblik op het Jaarboek van 2006 over 19 eeuwse fotografie in Dordrecht, met een
oproep aan lezers en andere geïnteresseerden om materiaal ter beschikking te stellen.

Mijn ouders 10 jaar in Dordrecht (1913 – 1923)
Een foto van de gevangenis in de Doelstraat die vele vragen oproept, en de constatering

dat de wereld klein is.

Oog in oog met het gevaar
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Het Joodse gezin Benedictus dook tijdens de Tweede Wereldoorlog onder bij de familie
Burger (meubelzaak) in de Wijnstraat. Een reconstructie op basis van schrijvers dagboek.

Het is een mooie plaats
Op 22 juni 1889 passeerde de Sjah van Perzië Dordrecht per trein. Hij schreef een
reisdagboek over zijn bezoek aan Nederland. Alles was even mooi en welvarend … ook
Dordecht.

Excursie naar Alkmaar
Verslag van de “verjaarsvisite” van leden van Oud Dordrecht aan het 750-jarige Alkmaar.

Pseudomunten op het Statenplein
Archeologische vondst onder het Statenplein: honderden munten en pseudomunten. In dit
e
artikel worden de pseudomunten, hun datering (14 eeuw), benaming en
gebruiksbetekenis beschreven.
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Zie ook blz 48 van het vorige tijdschrift. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van
de historische verenigingen in de regio is thans “in functie”. Wordt vervolgd.

Augustijnenkerk Dordrecht – bakermat van Kerk en Staat
Het artikel van Cees Esseboom over (on-)juiste bronnen op blz 26 van dit nummer wordt
hier in praktijk gebracht: een zeer kritische beschouwing van A. den Boons boekje over de
Augustijnenkerk.

De heer De Boon: “Het is de schuld van anderen”
Verweer van de heer Den Boon op het artikel van H.A. van Duinen en een kritisch
commentaar van Esseboom.

Nieuw verschenen boeken over Dordrecht
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