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p. 226: Bestuursbericht.
p. 227: Van de activiteitencommissie. Lezing op 17 september over vier ‘Dordtse
Dochters’ door Saskia Lensink. Tweede gevelstenenwandeling op 12 oktober n.a.v. het
Jaarboek 2019 Een steengoed verhaal.
p. 229: De Dordtse Puienprijs 2019. Genomineerden en winnaars van de Puienprijs in de
categorieën woon-winkelhuis en herbestemming.
p. 237: Leen Fijnekam, Line crossers in de Biesbosch. Tussen september 1944 en mei
1945 vonden vanuit bezet gebied via de Biesbosch ‘crossings’ plaats naar bevrijd NoordBrabant. Smokkel van mensen en goederen (medicijnen, berichten).
p. 246: Jan van Tour, Kees Oversier: 1920-2019. In memoriam van deze dit jaar overleden
oorlogsveteraan.
p. 251: Leni Mesman, Verteld Verleden - De Eerste Dordtse Bromfietsclub (E.D.B.C.). Uitjes
met de bromfietsclub in de eerste helft van de jaren vijftig.
p. 256: Harm van Grol, Vastgoed van een weduwe. Marie Coralie Cornelis, weduwe van
Martinus Adriaan van Nievervaart († 1858), beheert geld en (onroerend) goed tot aan
haar overlijden in 1884.
p. 262: Jean M.A. van Wageningen, Bedrijfsarchief te vondeling gelegd. Kartonnen doos
achtergelaten voor de deur van de auteur, met archieven van de firma’s Hoogland &
Massee en aanverwante bedrijven.
p. 276: Niels van Driel, De Dordtsche kikker. De blinde liefde van archivaris J.L. van Dalen.
De archivaris van Dordrecht (1901-1934) weigert het lidmaatschap van de Rotterdamse
historische vereniging De Maze.
p. 279: Margreet Lefeber-Karres, Margaretha van Godewijck (2). Vita Vapor!
Voorbeelden uit twee handgeschreven bundels met teksten, gedichten en geschilderde
emblemen: de ontploffing van het kruithuis in 1652.
p. 284: Henne van Heeren, Dijken en woonheuvels in de Groote Waard. Dijkaanleg en onderhoud in de periode vóór de Sint-Elisabethsvloed (1421).
p. 295: Gert van Engelen, Het Dordtse boerderijenboek. Een monumentaal werk met een
trieste verkoop. In 2006 presenteerde Arie Pieter van den Hoek zijn monumentale boek
Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard - Deel 1: Eiland van Dordrecht. Ondanks
lovende besprekingen verkocht het boek niet zo goed; een herkansing.
p. 304: Peter van Roden, Een Leerdamse in het Dordtse gesticht. Maria Jakobs-van
Leeuwen (1816-1869) opgenomen in het krankzinnigengesticht aan de Lindengracht.

p. 310: Erica van Dooremalen, Kunstschilder Roland Larij (1855-1932) en zijn familie (1).
Nestor van het Teekengenootschap Pictura en stimulator van het impressionisme in
Dordrecht.
p. 320: Caspar Blaauw, De molensteen van de Bovenste Beversluis in de Dordtse Biesbosch.
Relaas van een teruggevonden molensteen, begin 19de eeuw gebruikt als meetpunt bij
het registeren van een eigendom. De locatie was vastgelegd aan de hand van hoeken
tussen omringende kerktorens.
p. 326: Jan Alleblas, Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die
betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht. Peter de Roo, Achttien Dordtse
Oranjehemden en ... bijzondere trainers. Dordtse voetballers in het Nederlands Elftal.
Angenetha Balm-Kok, Een spatieus huis aan de Vogelmarckt (Groenmarkt 37). Angenetha
Balm-Kok, Het Valentijnhuis (Wolwevershaven 14-15). Angenetha Balm-Kok, Houtopslag
achter de Vuilpoort (Prinsenstraat 53-55). Angenetha Balm-Kok, Vinckenborgh - Het
wijnkopershuis aan de Wijnbrug.
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