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p. 5: Gerard Gast, In memoriam Jan Verheij (1928-2013). Een recent overleden oudbestuurslid
en erelid van de Vereniging Oud-Dordrecht wordt herdacht.
p. 6-16: Rob Haan, De zalmvisserij op het Bergsche Veld en de Nieuwe Merwede. De visserij op
zalm en andere trekvissen na de Sint-Elisabethsvloed (1421) in de Biesbosch en de Delta.
p. 17-21: Marc Dorst & Christine Weijs, Onder de voeten van De Holland. Bij de restauratie van
gebouw De Holland van architect Sybold van Ravesteijn werden oude funderingen gevonden van
de voormalige Lipsfabriek.
p. 22-29: Michiel van Mourik Broekman, Carrosserie- en Wagenbouw Fa. D. Meeldijk & Zn. − In
gesprek met mevrouw M. Meeldijk-Busink. In het kader van het project ‘oral history’ opgetekend
verhaal over een echt Dordts bedrijf, dat is begonnen op de Grotekerksbuurt.
p. 30-32: Kees Sigmond, Schetsen uit Dordtse akten (15). De beul draait door (1584, 1599).
Dordtse scherprechters betrokken bij geweldsincidenten.
p. 33-38: Jan de Heus, Opnieuw een keizerlijk bezoek aan Dordrecht, of toch niet? Bezoek van
de Russische tsaar Alexander I aan Dordrecht in 1814, dat op het laatste moment werd
afgeblazen.
p. 39-42: Gert van Engelen, Beruchtste moordenaar van Schouwen-Duiveland woonde tien jaar
in alle stilte in Dordrecht. Henricus Klooster, gemeenteveldwachter van Dreischor, werd in 1906
veroordeeld wegens de moord op zijn vrouw en woonde na het uitzitten van zijn straf in een
Dordts bejaardenhuis.
p. 43-45: Christine Weijs, Bouwhistorische Beleidskaart voor de binnenstad van Dordrecht.
Publicatie van de kaart waarop is aangegeven of bij bepaalde panden bouwhistorische of
monumentale waarden te verwachten zijn.
p. 46-60: Jan de Heus, Van lantsyde en poortsyde tot Jan Eijkelboomsteegje. De geschiedenis
van de straatnamen op het Eiland van Dordrecht (1). Eerste van vijf artikelen over de
totstandkoming van de Dordtse straatnamen.
p. 61-67: Marc Dorst, Archeologische vondsten in het Augustijnenkamp. Tijdens de bouw van een
filmtheater werden resten gevonden van het clarissenklooster, dat vanaf 1500/12 tot aan de
Reformatie op deze plek was gevestigd.
p. 67: Gesignaleerd: recent in Caert-Thresoor verschenen artikel van Wim van Wijk over de
16de-eeuwse ‘reuzenkaart’ uit ca. 1540 van de Zuidhollandse Waard.
p. 68-73: Gert van Engelen, Uitzending van De Rijdende Rechter over de zaak Geertruidenberg
vs. Dordrecht is in stilte geschrapt. TV-zaak rond het predikaat ‘oudste stad van Holland’ ging niet
door, omdat beide steden bang waren voor negatieve publiciteit.
p. 74-84: Kees Sigmond, Dordtse beul executeerde in 1623 drie samenzweerders tegen prins
Maurits. Achtergronden van de Dordtse scherprechter Mr. Jacob Centen, die in Den Haag een
publicitair belangrijk vonnis moest voltrekken.
p. 85-92: Christine Weijs, Wijnstraat 166 - pand met een rijke historie. Geschiedenis van het pand
Vinckenborch naast de Wijnbrug − al vermeld in 1399 −, waarvan het interieur in de 20ste eeuw
o.a. verbouwd werd door architect Gerrit Rietveld.
p. 96-97: Jan Alleblas, Boekennieuws. Recent verschenen boeken, die betrekking hebben op de
geschiedenis van Dordrecht.

