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p. 2: Bestuursbericht. 
 
p. 3: Van de activiteitencommissie. Verslag van de lezing op 21 november over 
Koninklijke Kemper en Van Twist, door Rob van Twist. De Nieuwjaarsreceptie van 11 
januari werd weer goed bezocht en na het welkomstwoord van de voorzitter vertelde 
Laurens Gooshouwer over plannen met het Patriciërshuis aan de Wolwevershaven. 
Verslag van de lezing op 20 februari over het ontstaan van Dordrecht, door Henk ’t Jong 
(middeleeuws historicus), Gerrit Jan Schiereck (waterbouwkundig ingenieur) en Marc 
Dorst (archeoloog). De ALV werd dit jaar gehouden op 17 april; na de pauze werd het 
eerste exemplaar van het jaarboek 2018 uitgereikt, getiteld: Dicke in Dordt - Een 
ondernemende familie (19de en 20ste eeuw). 
 
p. 10: Van de erfgoedcommissie. Gang van zaken rond de gedeeltelijke sloop en 
verbouwing van het pand Lange Breestraat 44/46, daterend uit het laatste kwart van de 
17de eeuw, met een ‘Dordtse gevel’. 
 
p. 12: Fietje Hoyer, Verteld verleden: Herinneringen aan Herman Josinahof 1. Leni 
Mesman (79) verteld over deze verdwenen hof, waar haar opoe woonde. 
 
p. 22: Hans Blok, Criminaliteit in Dordtse cafés 1749-1800. Incidenten in herbergen, 
opgediept uit de criminele rollen van de hoofdofficieren. 
 
p. 26: Gert van Engelen, Broer en zus in Dordrecht vingen in stilte tien Hongaarse kinderen 
op - Kindertransporten in en na de Eerste Wereldoorlog. Govert van de Weg en zijn zus 
Lena boden aan het Kromhout onderdak aan vluchtelingenkinderen uit Hongarije. 
 
p. 36: Rob Haan, Van Heisterbach en Crabbehoff naar het eeuwige leven. De oorsprong 
van het landgoed Crabbehoff is nog altijd onderwerp van discussie: is het gebouwd op 
de locatie van het in 1203 geschonken land van het klooster Heisterbach? 
 
p. 43: Leo Helms van Eis, De ontaarde zoon. De zoon van een 17de-eeuwse schoolmeester 
en landmeter wilde niet deugen. 
 
p. 48: Jean M.A. van Wageningen, In de voetsporen van Mattheus van Nispen. Cartograaf 
Johannes Hendrikus Tempelmans Plat (1877-1946) vervaardigde begin 20ste eeuw 
enkele fraaie kaarten van Dordrecht en omgeving. 
 
p. 57: Wim Eijgenraam, Oorlogsherinneringen van een 86-jarige. Gebeurtenissen in de 
Tweede Wereldoorlog in een groot huis aan de Wijnstraat. 
 
p. 61: Henne van Heeren, Ende want wi ter warheyt verstaen, dat groot noot doet diken. 
De Grote Zuidhollandse Waard die in 1421 door de Sint-Elisabethsvloed verloren ging, 
bestond in feite uit kleinere eenheden. 
 
p. 68: Klaas van der Knijff, Verteld verleden: Speciaal basisonderwijs voor jongeren met 
‘andere’ talenten. Interviews met Bas aan de Wiel, Martin Versteeg en Frans Riet over het 
lager onderwijs aan kinderen met beperkingen. 



 
p. 76: Gert van Engelen, Watersnoodmuseum schrapt Dordts slachtoffer. Een van de twee 
Dordtse doden tijdens de Watersnood in 1953, blijkt niet als rechtstreeks gevolg 
daarvan te zijn omgekomen. 
 
p. 82: Kees Sigmond, Schetsen uit Dordtse akten (27): Diefstal en duivelskunsten (1572). 
Er wordt geprobeerd het verdwenen geld van een koperslager met bovennatuurlijke 
middelen op te sporen. 
 
p. 86: Marijke van Vliet, Het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid (5). Reeks artikelen over 
de veranderingen in Dordrecht na de Franse inval in januari 1795. Schippers en 
veerlieden ondervinden hinder. Bijzondere kerkbanken mogen niet langer in particulier 
eigendom blijven. De inkwartiering van troepen blijft voor problemen zorgen. 
 
p. 90: Peter van den Hooff, De gaper: kleurrijk herkenningspunt in het historische 
straatbeeld van Dordrecht (2). De gaper uit de Prinsenstraat blijkt zich te bevinden in het 
museum van Breda. Een gaper uit het Zuiderzeemuseum komt toch niet uit Dordrecht. 
 
p. 306: Jan Alleblas, Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die 
betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht: Arie Sas, Dubbeldam door de 
eeuwen heen (deel 32); Marianne Eekhout, Helen Stroosma & Teun de Bruijn, Verstild 
Dordrecht op de drempel van de 20e eeuw; Jan van’t Verlaat, In 100 jaar van 
scheepswerven naar Stadswerven. Historie scheepswerf “De Biesbosch”; Geesken 
Bloemendal-ter Horst & Marijke van Vliet, Lang zal ze leven! 175 jaar Vereniging 
Dordrechts Museum; Cas van Rossum, ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’; 
Kees Weltevrede e.a., Dicke in Dordt. Een ondernemende familie (19de en 20ste eeuw) - 
Jaarboek 2018 van de Vereniging Oud-Dordrecht. 
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