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p. 2: Bestuursbericht. 
 
p. 3: Van de activiteitencommissie. Lezing op 14 november 2018 door Kees Klok: 
herinneringen aan een jeugd in de binnenstad en 19de-eeuwse Schil. Verslag van de 
nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari. Lezing op 5 maart door Deborah Paalman, over 
middeleeuwse bodemvondsten in Dordrecht. Verslag van de ALV op 24 april, met 
uitreiking van het eerste exemplaar van het jaarboek 2019 Een steengoed verhaal aan 
burgemeester Wouter Kolff. 
 
p. 8: Van de erfgoedcommissie. De commissie vraagt aandacht voor de slechte staat van 
sommige historische kademuren. 
 
p. 9: Sander Paarlberg, Een bijzonder vondst: een Van Beveren familieportret. Aankoop 
door het Dordrechts Museum van een 16de-eeuws portret van burgemeester Pieter van 
Beveren en zijn eerste en tweede vrouw, een fragment van een altaarstuk in de Grote 
Kerk, waarvan de overige delen vermoedelijk verloren zijn gegaan.  
 
p. 12: Klaas van der Knijff, Verteld Verleden - Schippers in Dordrecht. Interview met drie 
voormalige schippers. 
 
p. 19: Marc Dorst, Archeologisch onderzoek naar het middeleeuwse Papenbolwerk. Als 
gevolg van kadeherstel aan de Lange Geldersekade kon een stuk middeleeuwse 
stadsmuur met enkele verdedigingstorens worden blootgelegd en onderzocht. 
 
p. 31: Arnold Busch, Boudiers Hotel Bellevue. Het verhaal van de familie die dit bekende 
hotel op het Groothoofd heeft gesticht en bijna anderhalve eeuw exploiteerde. 
 
p. 45: Henk Hollaar, Dordrecht bracht reyn geneucht tijdens Gouda’s schandaleuze 
rederijkersfestival in 1564. Een door de Dordtse rederijkers in 1564 te Gouda opgevoerd 
stuk bevatte verholen kritiek op de leer van de kerk en het leven van geestelijken. 
 
p. 53: Harry Aardoom, De geur van geld (3). Het stadsbestuur dwingt een eigenaar een 
vervallen oliemolen in de Suikerstraat af te breken, maar deze protesteert. 
 
p. 54: Jean van Wageningen, Vergeven, verzoenen, vergaderen. Een synode van de 
doopsgezinden vond in 1632 in Dordrecht plaats en leidde tot de Dordtse confessie. 
 
p. 62: Erica van Dooremalen, Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs (1843-1904) en zijn oud-
Hollandse kamer. Een voormalig apotheker richtte in huis De Engel op de Voorstraat een 
17de-eeuwse kamer in. 
 
p. 72: Hans Blok, Toen ook al ... Godslastering en een zedendelict werden zwaar bestraft 
in de tweede helft van de 18de eeuw. 
 
p. 74: Henne van Heeren, Verkeer door de Groote Waard in de 14de eeuw - deel 2: de 
verkeersaders. Verkeersroutes via de doorgangsroute van Holland naar Brabant; in dit 
tweede deel het reizen over land. 



 
p. 83: Kees Sigmond, Schetsen uit Dordtse akten (30): Zijn laatste oortje ... (1556). Ruzie 
over een dobbelspel in een herberg leidt tot de dood van een van de dobbelaars. Wie is 
schuldig? 
 
p. 86: Michiel van Mourik Brinkman, Verteld verleden - De sanering van een stukje 
binnenstad, 1959-1962. Persoonlijke herinneringen van bewoners aan de tijd dat een 
groot deel van de binnenstad werd gesloopt, als gevolg van het Saneringsplan. 
 
p. 96: Marijke van Vliet, Het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid (8). Problemen met de 
veerlieden, de verzorging van de Franse troepen, het armengeld en de opheffing van het 
stapelrecht. 
 
p. 100: Jan Alleblas, Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die 
betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht: Werner Pap, 100 jaar Transport 
rond Dordt; Arie Sas e.a., Dubbeldam door de eeuwen heen, deel 33; Henk & Matthijs 
Dicke, Otto Dicke tekenaar / 1918-1984; Hans Blok, Maritiem Dordrecht in de tweede helft 
van de achttiende eeuw; Angenatha Balm, Rosa Paasse & Jan Willem Boezeman, 
Verborgen in Vin de Vent; Marc Dorst, Henk ’t Jong & Gerrit Jan Schiereck, Thuredrith, 
nieuw licht op het ontstaan van Dordrecht (serie Verhalen van Dordrecht, deel 36); Henk 
’t Jong, De dageraad van Holland; Tom Hoogerwerf, Kitty Römer-Hurkmans & Harry 
Wouters, Een steengoed verhaal - Dordtse gevelstenen spreken verder (Jaarboek 2019 van 
de Vereniging Oud-Dordrecht). 
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