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p. 198 : Bestuursbericht. 
 
p. 199: Van de activiteitencommissie. Verslag van de lezing op 4 september door Judith 
Pollmann, over de Synode van Dordrecht. Verslag van de Grote VOD Geschiedenis Quiz, 
gehouden op 4 oktober in de Groothoofdspoort. 
 
p. 204: Kees Sigmond, Sport en spel in 15de-eeuws Dordrecht. Het stadsbestuur nam 
maatregelen tegen overlast door spelende kinderen in de openbare ruimte: kaatsen, 
kolven, klootschieten, hoepelen (‘landzijde tegen poortzijde’), boogschieten en sleeën. 
Maar ook tegen kattekwaad en vandalisme werd streng opgetreden. 
 
p. 215: Correctie. De schuttersdoelen waar de copieuze afscheidsmaaltijd van de Dordtse 
Synode plaatsvond, was waarschijnlijk de Sint Jorisdoelen aan het Steegoversloot, niet 
de Heelhaaksdoelen. 
 
p. 216: Jeroen Nipius, De Kruiskapel hervonden. Bij een bouwhistorisch onderzoek van 
het pand Voorstraat 172-174 werden in een zijmuur de resten aangetroffen van de 
middeleeuwse Kruiskapel. 
 
p. 224: Erica van Dooremalen, De verwantschap tussen opoe Vrijdag en de ter dood 
veroordeelde Johannes Peters. De sledenaar Johannes Peters wordt in 1796 wegens 
meerdere diefstallen ter dood veroordeeld. Zijn nageslacht houdt de herinnering hieraan 
levend. 
 
p. 231: Koos van der Vaart, 450 jaar Steegoversloot. Onderzoek naar de bebouwing en de 
eigenaren van huizen aan het Steegoversloot; methode en resultaat. 
 
p. 239: Lezers reageerden: Een herinnering aan Duivelseiland. Dit eiland, feitelijk 
Krabbegors geheten, brengt bij een lezer herinneringen naar boven. 
 
p. 240: Harry Aardoom, De geur van geld (2). Belastingen waren in 1650 niet afgedragen 
aan het centrale ontvangkantoor in Den Haag. Bij onderzoek bleek de gewezen 
belastingontvanger van Dordrecht niet alleen het belastinggeld te hebben verduisterd, 
maar ook de fondsen van de weeskamer. 
 
p. 243: Wim Eijgenraam, Watersnood 1953 - een terugblik van een 86-jarige oud-
Dordtenaar. Herinneringen van een destijds dienstplichtige soldaat, die terugging naar 
het rampgebied. 
 
p. 245: Henne van Heeren: Verkeer door de Groote Waard in de 14de eeuw, deel 1: de 
reisverslagen en het verkeer over water. Verkeersroutes via deze doorgangsroute van 
Holland naar Brabant; problemen bij het reizen en vervoer over water.  
 
p. 253: Jean van Wageningen, Een Dordtse ‘iron lady’. Machtsverschil tussen mannen en 
vrouwen komt in alle culturen voor; de 19de-eeuwse Geertruij Vermande nam als 
weduwe de firma van haar overleden man over en leidde het bedrijf met ijzeren hand. 
 



p. 261: Kees Sigmond, Schetsen uit Dordtse akten (29): Het botert niet ... (1552). Boeren 
verzetten zich tegen een controle op het gewicht van hun boter op de markt van 
Dordrecht. 
 
p. 263: Rob Haan, Weizigt en het Boonenpaadje. De geschiedenis van de buitenplaats 
Weizigt, gelegen temidden van bonenvelden die belangrijk waren voor de 
voedselvoorziening. Op het Boonenpaadje naast het landgoed vond in 1879 een 
gruwelijke moord plaats. 
 
p. 268: Klaas van der Knijff, Verteld verleden: Eendenkooiker op Bovenste en Benedenste 
Beversluisplaat. Een interview met dochters van de laatste eendenkooikers.  
 
p. 278: Gert van Engelen, Fameuze schrijvers tennissen al drie decennia in’t geheim in 
Dordrecht. Jaarlijks terugkerend toernooi van schrijvers uit het hele land wordt al 33 
jaar gehouden, maar buiten de publiciteit. 
 
p. 287: Marijke van Vliet, Het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid (7). Reeks artikelen 
over de veranderingen in Dordrecht na de Franse inval in januari 1795. De Franse 
verzoeken om goederen en diensten worden steeds indringender, terwijl de burgers van 
Dordrecht zelf amper het hoofd boven water kunnen houden. 
 
p. 291: P.C.A. van Putte, De ‘Godvrugtige Maagt’ van Heijmen Dullaert - Een raadsel 
opgelost?  Welke dame ging schuil achter de initialen M.D.W., aan wie een lang gedicht 
door de Rotterdamse dichter-schilder was opgedragen? Het was de Dordtse dichteres 
Margaretha van Godewijck (cryptisch ‘Gode’ werd ‘Deus’). 
  
p. 295: Jan Alleblas, Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die 
betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht: Hans Blok, Welvaart van de 
Alblasserwaard 1740-1800; Wim Barendse, Societeit Amicitia 1783 - Dees school van 
vriendschap. 
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