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Dordtenaar Francois Valentijn was de schrijver van het “magnum opus”  Oud en 
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Spuihaven. 
 
Pag 32.  De begraafplaats van de Sint-Adriaansparochie 
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afstudeerscriptie van archeologe Ivonne Lempke over de in frescotechniek 
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Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 vluchtten 1miljoen Belgen naar 
Nederland, terwijl hun steden werden verwoest. Van hen kwamen 4500 naar 
Dordrecht.  De Dordtse architecten Reus en van Bilderbeek togen in opdracht van de 
Gemeente naar België om de toestand van hun –mogelijk – verwoeste huizen te 
onderzoeken. In dit artikel een verslag dat de architecten naar hun ouders stuurden. 
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                                    door Elisabeth van Heiningen 
 Elisabeth van Heiningen ontmoette de – in 2009 gekozen – Dordtse stadsdichter 
Marieke van Leeuwen. Ze is van origine actrice en regisseur en is –behalve dichter – 
ook organisator van theater- en andere evenementen 
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                                     door Kees Sigmond 
De auteur bewerkt voor ons Tijdschrift eeuwenoude “akten”: verklaringen die 
toentertijd officieel werden vastgelegd, aangaande misstanden in de stad. In dit 
artikel een boos en beledigend briefje dat met Nieuwjaar door kwajongens op de 
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Tot 1919 was de Dordtse gemeenteraad een mannenbastion. De eerste vrouw werd 
T. Kramer – Mampaey, die bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen volgens het 
algemeen stemrecht namens de SDAP werd gekozen. In 1920 volgde Wilhelmina 
Koppe – Faro. In 1935 volgde de eerste vrouwelijke wethouder.  
 
Pag 80.  De Stoop-bank in Polder de Biesbosch – 
                                        door Rob Haan 
Deze 80 jaar oude herdenkingsbank, opgericht ter gelegenheid van de inpoldering 
van een groot deel van de Dordtse Biesbosch, zou opgeknapt moeten worden. Stoop 
was een sociaal bewogen wethouder en huisarts in de 20-er jaren van de vorige 
eeuw. Hoewel het een sociaal bedoeld werklozenproject was waren de 
arbeidsomstandigheden verre van normaal. De auteur houdt een pleidooi tegen een 
al te rigoureuze opknapbeurt: de monument dient zijn karakter van een eenvoudig 
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neer bewegen. Het is een vermoedelijk in de 17e eeuw in Amsterdam ontwikkelde 
gemetselde bak, die al bewegend bestand was tegen de grote druk van hoog 
grondwater. Er moeten meer van deze kelders, waarschijnlijk vastgezet, in Dordrecht 
zijn. Eigenaren kunnen contact opnemen met het Bureau Monumentenzorg en 
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Verkorte versie van de officiële onderbouwing - door Loet Akkermans – van het 
verzoek De Smederij op Kuipershaven 122 – 125 op de Gemeentelijke 
Monumentenlijst te plaatsen. Het verzoek werd gedaan door onze Vereniging en de 
VIAZ, de Vereniging Industriële Archeologie Zuid-Holland Zuid. In dit artikel een korte 
geschiedenis van de in 160 aangelegde Wolwevershaven en het betreffende pand uit 
114, dat oorspronkelijk woonhuis annex koffiehuis was, later een opslagplaats  en 
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