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p. 226: Bestuursbericht. 
 
p. 226: Aanvullingen op het Jaarboek 2020. Bij dit tijdschrift is een los katern gevoegd 
met aanvullingen en correcties  op het Jaarboek 2020: Dordtse stenen kunnen nog meer 
vertellen - Eerste stenen in Binnenstad en 19de-Eeuwse Schil. 
 
p. 227: Kees Klok & Guus de Landtsheer, Vorming verbetering en beschaving van den 
burger. Het Departement Dordrecht van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (1790-
1973) (1). Dit genootschap wilde zich inzetten voor volksontwikkeling. In dit eerste deel: 
bevordering van onderwijs, het Fonds Van Dongen. 
 
p. 240: Margreet Lefeber-Karres, Margaretha van Godewijck (5). Geen dag zonder 
pennenstreek. Het schildertalent van Margaretha, waar zij zelf over schrijft. 
 
p. 245: Gert van Engelen: De Spanjestrijders van Dordrecht, een dossier (2). Uit idealisme 
sloten meerdere Dordtenaren zich aan bij de antifascistische Internationale Brigade die 
meevocht in de Spaanse Burgeroorlog. Wie waren zij? 
 
p. 254: Koos van der Vaart: Archiefonderzoek naar de bebouwing van een straat vanaf 
1543. Ervaringen van een onderzoeker. Het zoeken naar de eigenaren van huizen in het 
Steegoversloot (en Augustijnenkamp) leidt tot conclusies en aanbevelingen. 
 
p. 269: Kees Sigmond, De viering van 50 jaar Onafhankelijkheid in 1863. De (door corona 
uitgestelde) herdenkingen in 2020 van 75 jaar Bevrijding en 800 jaar Stadsrecht 
vergeleken met een viering in 1863. Een van de vroegste toepassingen in Nederland van 
elektriciteit voor feestverlichting. 
 
p. 278: Erica van Dooremalen, Drager van het Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815: 
Steven de Ruiter (1787-1877). Dordtse oud-strijder ontving in 1865 het ereteken voor 
zijn deelname aan de Napoleontische oorlog. Ook zijn vrouw Johanna Mackensie diende 
in het Franse leger als marketentster. 
 
p. 287: Max van de Sandt, Herinneringen aan Voorstraat 429 en Voorstraat 431. Eerste 
stenen in het Jaarboek 2020 roepen herinneringen op aan winkels die destijds in het 
bezit waren van voorouders van de auteur. 
 
p. 291: Michiel van Mourik Broekman, Verteld Verleden - Piet van der Wees, een 
ondernemende Dordtenaar. In een eeuw groeit een beurtvaartbedrijfje uit tot een grote 
internationale onderneming, gespecialiseerd in zwaar transport over water. 
 
p. 302: Arnold Busch, François Palm, de Arend Maartenshof, en het Korps Mariniers. De 
jongen die in 1624 de eerste steen legde van de Arend Maartenshof werd in 1665 de 
commandant van een nieuw opgericht regiment scheepssoldaten, voorloper van het 
Korps Mariniers. 
 
p. 307: Harry Aardoom, Belastingen in vroeger tijd (2). Gevallen van belastingontduiking 
en fraude in en rond Dordrecht. 



 
p. 313: Henne van Heeren, Wanneer werd het Maas-Merwedegebied Hollands? (2). 
Bestuurlijke structuren en loyaliteit. De slinkende macht van de bisschop van Utrecht in 
dit gebied, terwijl de pachters onafhankelijker werden van de Utrechtse kapittels, en 
toenemende wateroverlast bevorderden de invloed van de graaf van Holland. 
 
p. 322: Arnold Busch, De families Masion en Linders in het Jaarboek 2020. Portretten in 
het jaarboek nader toegelicht. 
 
p. 327: Jan Alleblas, Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken over de 
geschiedenis van Dordrecht. Herman A. van Duinen, De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk 
Dordrecht - Holland. Van Sint-Elisabethskapel tot Sint-Elisabethspanelen. Herman A. van 
Duinen & Cees Esseboom, Toon Berg, tovenaar met glas. Dordtse glaskunstenaar (1877-
1967) gaf kleur aan Nederland: 39ste deeltje in de serie Verhalen van Dordrecht. Krijn 
Kooijman, Uit het leven gegrepen... Gebeurtenissen uit het leven van Krijn Kooijman, door 
hemzelf opgetekend, met tekeningen door Hanneke Schalkoort. Jan Alleblas, Van 
landarbeiders in een plattelandsgemeente tot volkstuinders in de grote stad. Jubileumboek 
van de Volkstuinvereniging Klein Grondbezit, voorheen Vereeniging ter verkrijging van 
onroerend goed door landarbeiders te Dubbeldam, 1920-2020. Dick Snijders, Dordrecht 
Stockholm Londen. De lotgevallen van twee Engelandvaarders: Cornelis en Willem Snijders. 
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