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p. 235: Jannie Zondervan-van Heck, Herinneringen aan Kees Grol (1938-2013). Een recent 

overleden prominent lid van de Vereniging Oud-Dordrecht wordt herdacht. 

 

p. 236-245: Christine Weijs, Stad in natuursteen. Wandeling door de oude binnenstad van 

Dordrecht, met speciale aandacht voor de toepassingen van natuursteen in gebouwen en 

straatmeublilair vanaf de 12
de

 eeuw tot de vroege 20
ste

 eeuw. 

 

p. 246-248: Kees Sigmond, Schetsen uit Dordtse akten (14). Op rantsoen (1578, 1586). 

Gevangenen konden zich vrijkopen door betaling van een losgeld: het ‘rantsoen’. Drie 

Dordtse voorbeelden uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog. 

 

p. 249-259: Gert van Engelen, K.L. Poll, de legendarische chef kunst van NRC, was bovenal 

een Dordtenaar. Levensbeschrijving van deze in 1990 overleden dichter, essayist, schrijver, 

oprichter/redacteur van het Hollands Maandblad en chef kunstredactie van de NRC. 

 

p. 259: Beeldkwaliteitplan Binnenstad. Stand van zaken rond het opstellen van richtlijnen, die 

moeten leiden tot een betere kwaliteit nieuwbouw in de historische binnenstad van Dordrecht. 

 

p. 260-265: Rob Haan, Amstelwyck. De naam van landgoed Amstelwyck komt in het huidige 

Dordrecht op allerlei manieren terug. Waar komt deze naar Amsterdam verwijzende naam 

vandaan? 

 

p. 265: Gesignaleerd: overlast in 1814 door stank en afval van suikerbieten. Illustratie van de 

in het jaarboek 2012 – Een zoete belofte – Suikernijverheid in Dordrecht (17
de

-19
de

 eeuw) – 

gesignaleerde problemen in de binnenstad met de overstap van rietsuiker naar bietsuiker aan 

het begin van de 19
de

 eeuw. 

 

p. 266-273: Henne van Heeren en Nieky Klaus, Een idee wordt een boek, een boek een  

beweging; ook in Dordrecht. Geschiedenis van de oprichting en de verdere ontwikkeling van 

de verschillende scoutinggroepen in Dordrecht, n.a.v. het jubileumboek Er moet gevaren 

worden! 

 

p. 274-275: Marc Dorst, Een walvis in Wieldrecht. Vondst van de onderkaak van een 

(Groenlandse) walvis bij graafwerkzaamheden bij de 17
de

-eeuwse pachthoeve Beerwijk. 

 

p. 276-282: Fietje Hoyer, Jeugdherinneringen van Tine de Jong. In het kader van het project 

‘oral history’ opgetekend levensverhaal van een in Puttershoek geboren Dordtse.   

 

p. 283: Gesignaleerd. Prent en verslag van een extreme hagelstorm, die Dordrecht teisterde op 

17 mei 1552. De storm duurde een half uur en de hagelstenen wogen tot 1⅓ pond. 

 

p. 284-295: Kees Sigmond, Het raadsel van de crypte van het klooster Mariënborn. De crypte 

was na de Reformatie o.a. in gebruik als stadsbibliotheek en synagoge. Tekeningen van deze 

in 1869 gesloopte kloosterkerk met crypte lijken niet met elkaar in overeenstemming.  

 

p. 296-305: Jean M.A. van Wageningen, Hendrik van Nievervaart, handelaar, kaper en 

uitvinder. Het veelbewogen leven van een onconventionele Dordtse handelsman tijdens en na 

de Napoleontische tijd. 



 

p. 306-309: Gert van Engelen, Roemruchte VPRO-radioserie alsnog in Dordts geluidsarchief. 

De jaren zeventig radioserie De Straat, over de Dordtse J.J.A. Goeverneurstraat, is 

grotendeels weer beschikbaar. 

 

p. 310-316: Jan de Heus, Ook Dordrecht heeft zijn ‘Jan van Speijk’ – De lotgevallen van een 

oorlogsheld met wie het wel goed afliep. Rol en beloning van de jonge marineofficier Henri 

Merkus, bij de mislukte poging van Franse troepen om de stad Dordrecht te veroveren op 24 

november 1813. 

 

p. 317-319: Léon van der Hoeven, De Dordtse familieconnecties van Arminius. De moeder  

van Jacob Hermansz. – alias Arminius – kwam uit Dordrecht en na de Oudewaterse Moord 

van 1572 werd dit de woonplaats van diverse familieleden. 

 

p. 320-322: Jan Alleblas, Boekennieuws. Recent verschenen boeken, die betrekking hebben op 

de geschiedenis van Dordrecht. 
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