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Wat ik als eerste te horen kreeg toen ik met de cursus 

“Ambtenaren en raadsleden doen geen examen, 

schrijven waarin een verbinding moet worden gelegd
Cursus Dordtologie 

(* Een essay is een beschouwende prozatekst

hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelinge

Het eerste wat me meteen al opviel in les 1, 

Kees Weltevrede, is het onderstaande:

Tijdens een grote stormvloed (omstreeks 1370

Dordrecht is. Daardoor is er een rivierverbinding ontstaan met het

stoffenhandelaren niet meer over zee naar het

Niet alleen de Vlamingen met lakens kwamen langs,

Duitsers met wijn. Henk ’t Jong-Ontstaan en groei van Dordrecht

In de 17e eeuw, ook wel de Gouden Eeuw genoemd, 

inpolderingen en vestigden zich buitenlanders als asielzoekers in Dordrecht

stad werden: calvinisten uit de Zuidelijke Nederlanden

Dordrecht een uitgeverscentrum maakten. Ook Lutherse Duitse suiker

wolwevers kwamen naar de stad en vestigden zich hier.

*Werkterrein, Nieuwe opgedane kennis  

ontwikkelingen  -  *Vlamingen, Engelsen,

Nederlanden  -  *Buitenlanders als asielzoekers 

Het idee voor mijn Essay was daa

 

 

Dordrecht is geworden zoals het NU

handelaren, vluchtelingen, asielzoekers, buitenlanders

nieuwe “medelanders” dus, naar Dordrecht kwamen

 

De komst van nieuwe “medelanders

Dienstgezondheid & Jeugd (voormalig GGD) hebbe

 

toen ik met de cursus Dordtologie begon, is het volgende: 

aadsleden doen geen examen, zoals de burgercursisten, maar jullie wordt 

n verbinding moet worden gelegd tussen jullie werkterrein en de nieuwe opgedane

prozatekst of een artikel voor krant of tijdschrift, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie 

en, problemen of ontwikkelingen). Wikipedia             

in les 1, tijdens het lezen van de stukjes tekst van Henk

onderstaande:  

n grote stormvloed (omstreeks 1370) is de Merwede doorgebroken tussen wat nu Zwijndrecht en 

vierverbinding ontstaan met het Zeeuwse gebied waardoor 

stoffenhandelaren niet meer over zee naar het Maas-Merwede gebied hoefden om richting Duitsland te varen. 

met lakens kwamen langs, maar ook Engelsen met kolen, Scandinaviërs

Ontstaan en groei van Dordrecht 

de Gouden Eeuw genoemd, werd door rijke kooplieden geld geïnvesteerd

vestigden zich buitenlanders als asielzoekers in Dordrecht, die van grote betekenis voor de 

calvinisten uit de Zuidelijke Nederlanden, die hun boekdrukkerijen meebrachten en van 

Dordrecht een uitgeverscentrum maakten. Ook Lutherse Duitse suiker-raffinadeurs, o.a. Vri

kwamen naar de stad en vestigden zich hier. Kees Weltevrede-Algemene geschiedenis 

ieuwe opgedane kennis  - *Visie op hedendaagse verschijnselen, problemen of 

Vlamingen, Engelsen, Scandinaviërs, Duitsers en calvinisten uit de Zuidelijke 

Buitenlanders als asielzoekers vestigden zich in Dordrecht……… 

idee voor mijn Essay was daar !!! 

NU is, doordat er door de jaren (door de eeuwen) heen steeds weer nieuwe

asielzoekers, buitenlanders, gastarbeiders, migranten, gelukszoekers

, naar Dordrecht kwamen !!! 

medelanders” is nog steeds een actueel onderwerp, ook in Dordrecht

(voormalig GGD) hebben wij er op dit moment bijna dagelijks mee te maken.

het volgende:  

zoals de burgercursisten, maar jullie wordt gevraagd een essay te 

nieuwe opgedane kennis. 

persoonlijke visie geeft op 

stukjes tekst van Henk ’t Jong en van     

is de Merwede doorgebroken tussen wat nu Zwijndrecht en 

Zeeuwse gebied waardoor Vlaamse 

richting Duitsland te varen. 

Scandinaviërs met graan en 

geïnvesteerd in 

, die van grote betekenis voor de 

, die hun boekdrukkerijen meebrachten en van 

raffinadeurs, o.a. Vriesendorp, en Engelse 

 van Dordrecht en omgeving. 

isie op hedendaagse verschijnselen, problemen of 

alvinisten uit de Zuidelijke 

) heen steeds weer nieuwe 

gelukszoekers ……………… 

, ook in Dordrecht, en als 

gelijks mee te maken. 



 
 
Ooit zijn de eerste nieuwkomers ons land binnengekomen, maar pas in de  
Middeleeuwen zijn we hier thuis geraakt en zijn we ons de streektalen waaruit het  
Nederlands voortkomt eigen gaan maken. 
Het grondgebied van Nederland wordt van oudsher bevolkt door een heterogene  
populatie van mensen die komen en gaan. De inwoners van de verschillende landstreken  
spreken Germaanse taalvarianten die nu als dialecten van het Nederlands  
worden beschouwd.  
 
De geschiedenis laat zien dat zich hier vanaf de Middeleeuwen veel mensen vestigen  
die elders niet meer op hun plaats zijn. Migranten die hier heen komen verlaten  
hun eigen navel van de wereld nadat de grond hun daar te heet onder de voeten is  
geworden, omdat ze daar waar ze thuis waren vanwege politieke of religieuze redenen  
niet meer geduld worden, omdat er voor hen niet voldoende levensmiddelen  
zijn, omdat er geen kansen zijn om zich te ontplooien. Een immigrant vestigt zich  
daar waar hij hoopt een beter bestaan te kunnen verwezenlijken. Hij ondergaat de  
invloed van zijn nieuwe leefomgeving.  
 
Voor velen is Nederland een aantrekkelijk vestigingsgebied, maar duizenden ingezetenen  
die op hun beurt meer levensruimte of een ander leefklimaat nodig hadden,  
zijn inmiddels vertrokken. Het verschil autochtoon-allochtoon is in wezen een tijdskwestie.  
Binnen enkele generaties bestaat een allochtone familie uit autochtonen.  
Vreemdelingen zijn Nederlanders geworden. Zo ging dat door de eeuwen heen. Het  
zoeken van een oorsprong is geen genealogisch doel, maar het volgen van de beweging:  
waar komt men vandaan, hoe heeft men zich verspreid?  
 
In de Middeleeuwen werd Nederland met zijn ontoegankelijke water- en veenland,  
zijn kleistroken en het zand met zijn geestgronden, heide en bossen ontgonnen  
en beter bewoonbaar gemaakt. In handelsnederzettingen concentreerde zich het  
stadsleven. Je kunt zeggen dat immigratie in Nederland vervolgens dynamischer  
plaatsvond dan in andere Europese landen; het land stelde aanvankelijk nog zó weinig  
voor, het was een land om met vereende krachten droog te leggen, op te bouwen  
en om ervan uit te varen.  
 
In dat verenigde Nederland vonden er tot op heden bovenop de continue immigratiestroom  
in verschillende periodes specifieke migratiegolven plaats: Vlamingen  
verdreven door de Spanjaarden, Sefardische en Asjkenazische joden, Franse en  
Waalse hugenoten, Schotse en Zwitserse soldaten, doopsgezinden en Hernhutters.  
Uit Westfalen kwamen de zogenaamde ‘teuten’ en de dienstbodes, uit Italië terrazzowerkers  
en ijsmakers, er kwamen Poolse mijnwerkers, Indische repatrianten, Marokkaanse  
en Turkse gastarbeiders, nakomelingen van slaven en contractarbeiders  
uit de West, er komen steeds weer vluchtelingen uit de brandhaarden van de wereld. www.meertens.knaw.nl 

 
 
Belgen 
Onze stad kreeg in de eerste wereldoorlog te maken met vluchtelingen uit België. Na bombardementen in 
Antwerpen kwamen honderden mensen met trein en boot deze kant uit. Er zijn er tenslotte 4500 gestrand in 
Dordrecht. Omdat een dak boven het hoofd hard nodig was werd het comité Noordhove opgericht. Gastvrij 
werden de Belgen onder andere in deze kapitale villa opgevangen. 
 
Molukkers 
Tussen maart en juni 1951 arriveerden in Nederland in totaal twaalf transporten met  
Molukkers uit Indonesië, circa 3500 Molukse militairen met hun vrouw en  
kinderen, totaal ongeveer 12.500 personen. Het is deze groep die het beeld van de 
komst van Molukkers naar Nederland in belangrijke mate heeft bepaald. Dit algemene 
beeld moet echter worden genuanceerd, want voor 1951 waren er al Molukkers op 
individuele basis naar Nederland gekomen, veelal intellectuelen en militairen.  
 
 



 
Turken 
Vanaf de jaren zestig zijn veel inwoners uit de Turkse streek Kayseri en met name het dorp Kayapinar naar 
Dordrecht geëmigreerd. Dordrecht heeft een nauwe band met Kayapinar en is door eerdere migranten nog steeds 
een gewilde bestemming. 
 
Marokkanen  
De eerste contacten tussen Nederlanders en Marokkanen stammen uit de 16e eeuw. Nederlandse handelsschepen 
werden toen langs de Atlantische kust overvallen en de bemanning werd gevangen genomen en kwam op de 
slavenmarkt terecht. Kapersschepen deden incidenteel de Nederlandse havens aan. In de jaren zestig en zeventig 
kwamen de eerste Marokkaanse gastarbeiders naar Nederland. Het was de bedoeling dat zij terugkeerden naar 
het land van herkomst, maar het aantal migranten nam alleen maar toe. Begin jaren zeventig begon het aantal 
Marokkanen ook in Dordrecht te groeien.  
 
Surinamers 
De Surinaamse trek naar Nederland, het meest markant in de jaren 1950-1990  
Creolen zijn van alle Surinaamse bevolkingsgroepen het vroegst (enkelen al in de  
achttiende eeuw) begonnen met zich in Nederland te vestigen en hebben dat, naar  
wordt aangenomen, ook met de grootste aantallen gedaan.  
 
Antillianen 
Na de sluiting van de Shellraffinaderij in 1986 en de daarop volgende, voor het  
eiland economisch moeilijke jaren, verhuisden veel eilandbewoners van Curaçao  
naar Nederland. Veel Antillianen komen naar Dordrecht, zij vormen hiermee een kleinere groep dan de Turkse, 
maar een grotere groep dan de Marokkaanse en de Surinaamse Nederlanders. 
 
Somaliërs  
De hoogste aandelen Somaliërs (in de gemeentelijke bevolking) zijn op dit moment te vinden in enkele 
middelgrote gemeenten, zoals Alphen aan den Rijn, Delft, Dordrecht, Tilburg, Veenendaal en Vlaardingen. 
  
Syriërs en Eritreeërs 
Sinds een aantal maanden zijn het vooral vluchtelingen uit Syrie en Iritrea die naar heel Europa, waaronder 
Nederland komen. In Oktober zijn een aantal vluchtelingen (tijdelijk) in Dordrecht opgevangen. 

 

Crisisopvanglocatie Dordrecht  

 

Donderdagavond 8 oktober 2015 arriveerde een groep van 100 vluchtelingen op een crisisopvanglocatie in Dordrecht. Het Centraal Opvangorgaan 

Asielzoekers heeft Dordrecht gevraagd de vluchtelingen op te vangen voor een periode van 72 uur. Samen met de gemeente en andere 

hulporganisaties, zal de Dienst Gezondheid & Jeugd de mensen de komende dagen begeleiden. Ze krijgen daarbij hulp van het Rode Kruis, ook is er 

extra toezicht op het terrein geregeld. www.Dienstgezondheidjeugd.nl 

 

Wat doet de Dienst Gezondheid & Jeugd op opvanglocaties 
Wanneer een opvanglocatie wordt ingericht, zal daar medische zorg, waaronder huisartsenzorg, aanwezig zijn. 
Waar nodig worden vluchtelingen met ziekteverschijnselen op de locatie behandeld. De Dienst Gezondheid & 
Jeugd (voorheen GGD) is alert zijn op vermoedens van infectieziekten op de opvanglocatie en treft waar nodig 
(voorzorgs)maatregelen.  

Ook wordt door de Dienst Gezondheid & Jeugd conform hygiënerichtlijnen verschillende maatregelen getroffen 
om de hygiëne op de locatie te waarborgen. Onder meer toiletten en douches worden regelmatig schoongemaakt 
en gecontroleerd. www.Dienstgezondheidjeugd.nl 

 
 
 



Dordrecht  

Een blik op Dordrecht  
Dordrecht is met zijn 118.700 inwoners de vijfde gemeente van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De stad 
ligt op de plaats waar de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude Maas. De gemeente Dordrecht omvat het 
gehele Eiland van Dordrecht en heeft een oppervlakte van bijna 100 km². 
 
Aantal inwoners en leeftijdsopbouw 
De gemeente Dordrecht telde op 1 januari 2014 118.691 inwoners. Op 1 januari 2009 had Dordrecht 118.408 
inwoners. 
Bijna een kwart van de bevolking in Dordrecht is tussen de 0 en 20 jaar oud, 60% heeft de leeftijd van 20-65 jaar 
en 17% van de bevolking bestaat uit 65-plussers. De grijze druk (de omvang van de groep 65-plussers 
gerelateerd aan het aantal 20- tot 64-jarigen in de bevolking) in Dordrecht is iets lager dan in Nederland (27% 
ten opzichte van 29%). De groene druk (de omvang van de groep 0- tot 19-jarigen gerelateerd aan het aantal 20- 
tot 64-jarigen in de bevolking) is in Dordrecht hetzelfde als in Nederland (38%). 
 
Etniciteit 
Ongeveer 28% van de inwoners van Dordrecht is allochtoon. Daarvan heeft bijna tweederde een niet-westerse 
achtergrond. In Dordrecht wonen relatief gezien meer allochtonen dan in Nederland als geheel (28% ten opzichte 
van 21%) en Dordrecht kent het hoogste percentage allochtonen binnen Zuid-Holland Zuid. Het percentage 
Turken is in Dordrecht hoger dan in Nederland (respectievelijk 6% ten opzichte van 3%). Ook het percentage 
Antillianen en Arubanen is hoger dan Nederland (3% ten opzichte van 1%). www.Dienstgezondheidjeugd.nl 

 

Bevolkingssamenstelling 

Afkomst  2005  2008  

Autochtonen  86.594 86.611 

Westerse allochtonen  11.610 11.580 

Turken  6.113 6.326 

Marokkanen  2.521 2.611 

Surinamers  2.759 2.796 

Antillianen  3.199 3.037 

Overige niet-Westerse allochtonen 6.528 5.226 

Totaal  119.324 118.187 
Wikipedia 

 

Nieuwe Dordtenaren 

Er wonen in Dordrecht 28 %  “nieuwe Dordtenaren”, waar zouden wij zonder hen……. 

Mijn kapper is Turks, mijn favoriete “afhaal” eetzaakje Surinaams. Mijn kleren worden vermaakt door een 

Irakese kleermaker. Mijn maatjes op het werk zijn Kaapverdiaans en Antilliaans. Mijn lieve buren Somalisch 

en Antilliaans. Ik ben blij dat ik ze ken en benieuwd welke culturen we in Dordrecht door de jaren heen nog 

meer gaan leren kennen……………!!! 

 

 

 

 

 


