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VOORWOORD

Een nieuw welkom!
Je ziet het goed. We hebben een nieuw 
jasje aan. Zijn we hetzelfde gebleven? 
Gedeeltelijk wel, maar naast een nieuwe jas 
hebben we ook onze ‘garderobe’ vernieuwd. 
Wat we hiermee willen uitstralen? Met deze 
nieuwe outfit willen we je op verschillende 
manieren laten zien dat Dordrecht met haar 
oude én nieuwe elementen bijzonder dicht-
bij is. De stad mag tenslotte gezien worden!

En wat maakt haar dan zo bijzonder? Het 
zijn haar contrasten; oud en nieuw en het 
bekende en het onbekende. Oude gebou-
wen, De Holland en Schouwburg Kunstmin, 
krijgen door restauratie een verjongings-
kuur en zaken zoals Otto e Mezzo en Finn’s 
brengen nieuw leven naar de oude havens. 
De combinatie van oud en nieuw maakt de 
stad zo bijzonder, maar dat niet alleen, ook 

het bekende en het onbekende geeft de stad 
haar sfeer. Op de alom ‘bekende’ festivals 
die onze stad rijk is, vind je gegarandeerd een 
goede sfeer, maar het kan je ook verrassen 
op een van de verscholen, en dus sfeervolle, 
terrassen in de mooie binnenstad.

Dit wordt een zomer om te ontdekken hoe 
bijzonder je ‘eigen’ stad is. Mocht je dit 
willen delen; schroom vooral niet en laat 
ons digitaal weten wat jij bijzonder vindt 
door gebruik te maken van de hashtag 
#bijzonderdichtbij en wie weet maakt jouw 
plek in het volgende nummer onderdeel uit 
van onze garderobe!

Geniet van de zomer! 

Redactie Dordrecht Maggezien
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Zwoel mediterraan
De onlangs gesnoeide boom bij het terras 
van BRUT Food & Wine Bar gunt bezoe-
kers een blik op De Droom, het reliëfkunst-
werk van het nabijgelegen Buddingh’plein. 
Deze middag wordt er vooral gelounged in 
de witgeschilderde nissen met een fruitig 
seizoenswijntje erbij en een jazzmuziekje 
op de achtergrond. Of een hapje van een 
Dordtse bakker, slager of kaasboer, want 
BRUT werkt graag samen met lokale 
ondernemers.

Binnenstadbewoners Lisanne Elderkamp 
en Jamal Arkema hebben voor een plek in 
de zon gekozen. Lisanne: “Dit is onze vaste 
plek geworden. Een dagje vrij? Dan ga ik 

meteen de tuin van BRUT in. Er wordt hier 
veel aandacht besteed aan de producten 
en dat proef je.” Jamal: “De ontvangst is 
geweldig. We voelen ons helemaal thuis 
in deze mediterrane sfeer. Spanje is mijn 
favoriete vakantieland, dus hoe kan het 
ook anders?” En als de zon is verdwenen 
blijven ze gewoon lekker zitten op de 
zachte kussens, tussen de olijfboompjes. 
De zonnebril gaat in het haar en er wordt 
nog een wijntje besteld.   

 Brut Food & Wine Bar, Groenmarkt 121  
 www.ditisbrut.nl
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Zomerse ontdekkingen 
in de binnenstad
Snakkend naar ijskoude drankjes, zomerse smaken en 
zonnestralen, zoeken we het terras op. Het Scheffersplein 
is natuurlijk alom bekend, maar wellicht wat minder 
bekend zijn de tuinen aan weerszijden van het plein. Zitten 
daar terrasjes?! Zeker. En ze zijn klaar om hun geheimen 
te onthullen.

Verkoeling op 
de patio
Door de zon gekust, is het goed toeven 
op de schaduwrijke patio van Il Giardino, 
voorheen bij velen bekend als Talamini. 
Laat een ambachtelijk ijsje scheppen bij 
deze ijs- en koffiesalon aan de Groenmarkt 
141 en loop vervolgens naar achteren om 
een plekje uit te zoeken. Roelie Vlasblom en 
dochtertje Fenne zitten onder een overkap-
ping, in de IJshoorntjes- & IJsbekertjeshoek. 
Ze komen uit Zwijndrecht gefietst voor een 
Italiaans-Dordtse versnapering en voor de 
‘giardino’. “Doen we wel vaker, hè Fenne? 
Het ijs is geweldig en je komt in de tuin 
helemaal tot rust.” 
Naast de knusse hoek, ligt de Koffie- en 
IJscoupetuin, aangekondigd met een 
ereboog en een gigantische hoorn op 
standaard. Denk aan een Italiaans pleintje 
met gietijzeren tafels en stoelen, lantaarns 
en een begroeide muur. Leun achterover, 
laat de gelato smaken en als je vertrekt, wil 
je ‘ciao’ roepen ook al spreek je geen woord 
Italiaans.

Il Gardino Gelato, Groenmarkt 141
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Beter dan 
Parijs
Je moet het nét even weten te vinden. 
Wie de Steenstraat in wandelt, ziet de 
Art Nouveau-gevel van Pim’s Poffertjes 
en Pannekoeken opdoemen. Officieel 
is het smulhuisje aan de Nieuwstraat 
19 gevestigd, maar het omheind terras 
bevindt zich pal onder de gevel. En dat 
terras zit vandaag bomvol en is zon-
overgoten. Jonge meiden, gezinnen, een 
gesoigneerd echtpaar, levensgenieters, 
ze bestellen de klassiekers of gaan op de 
exotische toer met geitenkaas en cran-
berry. Gespreksonderwerpen zijn het fijne 
weer, eten en drinken en nog meer eten en 
drinken. “Cointreau en ijs erbij, dan is het 
klaar, echt lekker”, vertelt een dame aan 
haar mannelijke tafelgenoot.
Hij heet Gert van Driel en staat op het punt 
een stapel poffertjes aan te vallen. Naast 
zijn bord staat een kriekenlambiek. “Een 
geweldige combinatie. Met witte wijn kan 
ik ze trouwens ook aanraden. In Frankrijk 
drinken ze cider bij de crêpes. Vorige 
week heb ik nog crêpes in Parijs gegeten 
en weet je, de poffertjes van Pim doen er 
absoluut niet voor onder. Ze smaken zelfs 
nog iets beter.” Gert gaat in zijn favoriete 
pannenkoekenrestaurant altijd voor pof-
fertjes. “Dat is jeugdsentiment. Samen met 
mijn ouders heb ik hier heel wat uurtjes 
doorgebracht.”

Pim’s Poffertjes en Pannekoekenhuis
Nieuwstraat 19/21  |  www.pimspofenpan.nl

Zalm en wijn met beuk
Den Witten Haen aan de Groenmarkt 
herbergt onversneden Dordts heldendom. 
Het pand waarvan de lunchroom deel uit 
maakt, woon-zorgcomplex Schefferstaete, 
is het voormalig onderkomen van 
achttiende-eeuwse regenten, brouwerij 
van biermerk Den Witten Haen én mees-
tersmid Jacob Lips. Zelfs de buitenplaats 
draagt een officiële naam: het Johanna 
Terras. De goudenregen regent goud. De 
hortensia’s bloeien tussen lichte keitjes en 
achter het grasveld, naast de picknickta-
fels, schieten fel paarse sierpijlen de lucht 
in. De tuin wordt met veel liefde en geduld 
door een bewoner van Schefferstaete 
onderhouden. 

Hebben we het al over de oudste boom 
van de stad gehad? Die staat daar gewoon, 
op het terras. De eeuwenoude rode beuk is 
voor Grol van Wiechen, bezoekster van het 
eerste uur, een reden om haar witte wijn 
mee naar buiten te nemen. “Ik ben gek op 
de beuk.” Grol houdt het voor nu even bij 
wijn, maar als ze een lunch bestelt, kiest 
ze vaak een gerecht met zalm. “Heerlijk. 
De bediening is hier ook zo leuk. Van 
oorsprong ben ik geen Dordtenaar, maar 
als je hier 42 jaar woont, zie je wel eens 
wat. Zo liep ik Den Witten Haen een jaar 
of acht geleden tegen het lijf. Een mooie 
ontdekking.’’ 

98

Den Witten Haen, Groenmarkt 19b  |  www.denwittenhaen.nl
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De band tussen Dordrecht en de Oranjes gaat tot ver terug 
in de geschiedenis. Willem van Oranje woonde een tijdje 

in Het Hof, waar hij in 1572 werd uitgeroepen tot beschermheer 
van de Nederlanden. Dankzij die Eerste Vrije Statenvergadering in 
Dordrecht werden de Nederlanden uiteindelijk vrij en onafhanke-
lijk van de Spanjaarden.

FRANSE TIJD
In de Franse tijd was Nederland weer bezet. Dit keer door 
Napoleon. Toen hij verslagen was, wilden de Fransen Dordrecht 
niet verlaten. Op 22 en 24 november 1813 vonden er vanaf 
Papendrecht hevige beschietingen op Dordrecht plaats. Toen de 
Fransen eindelijk verdwenen, heerste in de stad grote vreugde. 
Iedereen zong en riep: “Oranje boven. Hoezee!” 
Het Dordts Patriciershuis liet een film maken over deze belangrijke 
periode in de geschiedenis. Op 6 juni was de première van de film 
over het ontstaan van 200 jaar Koninkrijk in het Patriciershuis. Je 
kunt de film bekijken bij een bezoek aan het Dordts Patriciershuis. 

LANG GEKOESTERDE BAND
Inmiddels is het 200 jaar geleden dat Nederland zijn onafhanke-
lijkheid terugkreeg en Koning Willem I onze eerste koning werd. 
Om dat te vieren worden overal in het land activiteiten georgani-
seerd. Natuurlijk ook in Dordrecht.
Koning Willem Alexander opende onlangs onder veel media-
aandacht de expositie Willem II Kunstkoning in het Dordrechts 
Museum. Wees er snel bij, want de internationaal bejubelde 
kunstschatten zijn nog te zien tot 16 juni.

Op 28 juni mag je een picknickkleed of tuinstoel meenemen 
naar het Dordrechts Museum. Daar vindt ’s middags in de tuin 
het Koninkrijk Concert plaats, uitgevoerd door het Drechtsteden 
Jeugdorkest. Stadsdichteres Marieke van Leeuwen schreef met 
Dordtse basisscholen dit speciale lied. Het lied is gezongen door 
de Dordtse Hannah Katif (Voice Kids 2013), de verschillende wijken 
van Dordrecht komen aan bod in dit lied.

KONINGSDRAMA
Schrijf een spannend koningsdrama in 200 woorden. Met die 
opdracht van Bibliotheek AanZet en To Be gingen het afgelopen 
jaar tientallen schrijvers aan het werk. Tijdens de Boekenmarkt 
op 6 juli volgt de grande finale in de Dordtse binnenstad waar op 
verschillende podia muzikanten, theatermakers en cineasten hun 
interpretatie van de gemaakte koningsdrama’s brengen. 

Teekengenootschap Pictura toont vanaf 14 september de expositie 
200 jaar koninkrijk, 200 jaar schilderkunst. Op 3 oktober volgt in 
het Energiehuis de internationale modeshow WIJ Koninkrijk der 
Nederlanden, waarin pas afgestudeerde ontwerpers zich laten 
inspireren door het WIJ-gevoel en de verwevenheid met elkaars 
geschiedenis en cultuur van de afgelopen 200 jaar.

MIJLPALEN
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden is de eerste van drie histori-
sche mijlpalen die de komende jaren in Dordrecht gevierd worden. 
De tweede mijlpaal is de viering van 400 jaar Dordtse synode in 
2018. In 2020 volgt de viering van 800 jaar stad Dordrecht. 

In Nederland en natuurlijk ook Dordrecht vieren we 200 jaar Koninkrijk. 
Maar wat vieren we nu eigenlijk?

CULTUUR

Agenda 200 jaar 
Koninkrijk
Willem II Kunstkoning
tot 16 juni  |  Dordrechts Museum

Koninkrijk Concert
28 juni 2014  |  Tuin Dordrechts museum

Koningsdrama 
verhalenwedstrijd
6 juli 2014  |  Binnenstad

Expositie 200 jaar 
schilderkunst
14 september 2014  |  
Teekengenootschap Pictura

Modeshow WIJ 
Koninkrijk
3 oktober 2014  |  Energiehuis

Kijk voor de adressen en meer acti-
viteiten op www.dordrechtviert.nl

Dordrecht en de Oranjes: een lang gekoesterde band

200 jaar Koninkrijk der Neder landen

Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen. Drie dagen later vertrekt Hare 
Majesteit Wilhelmina aan boord van een torpedobootjager naar Engeland. Vanaf dat 
moment zit Nederland zonder staatshoofd. 

De expositie 77 Chester Square 
Londen, was getekend Koningin 

Wilhelmina in museum 1940-1945 laat zien 
hoe het Koningin Wilhelmina verging in 
Engeland. Unieke foto’s en filmpjes uit het 
Imperial War Museum in London, geven een 
zeldzaam beeld van de Oranjes in balling-
schap: Wilhelmina als logee te Buckingham 
Palace. In haar woningen aan Eton Square 
en in Maidenhead. En in haar werkpaleis op 
Chester Square, waar ze Engelandvaarders 
ontving en fondsen wierf voor Nederland na 
de oorlog. 

PRINSES IRENE BRIGADE
Het museum kreeg authentieke Britse 
uniformen van de Prinses Irene Brigade in 
bruikleen, waaronder die van een adjudant 

van Wilhelmina in de rang van generaal met 
schouderepauletten met de letter W. “We zijn er 
heel trots op dat we zulke kleding hier kunnen 
tentoonstellen”, zegt directeur Theo Berendsen. 
Ook zijn er foto’s van de Britse hoofdstad 
die door bombardementen geteisterd werd. 
“De aanvallen van de Duitsers, de verwoes-
ting van Londen en de ontreddering op de 
gezichten van kinderen die schuilen in de 
ondergrondse. Het zijn unieke foto’s die je in 
Nederland zelden ziet.”

De expositie 77 Chester Square Londen, was 
getekend Koningin Wilhelmina is nog tot 12 
januari 2015 te zien in Museum 1940-1945 aan 
de Nieuwe Haven 27-28. Vanaf 12 januari volgt 
een expositie over de bevrijding. Kijk voor meer 
informatie op www.museum19401945.nl. •

Museum 1940-1945 toont uniek beeldmateriaal 
van Oranjevorstin in Engeland 

Koningin Wilhelmina:
symbool van het verzet
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Dordrecht
in een ander
perspectief
In Dordrecht is op straatniveau 
veel moois te bewonderen.
Op grotere hoogte is er echter 
minstens zoveel te zien!

Grote Kerk gezien vanaf een dakterras op de Voorstraat WestWijnhaven gezien van de Groothoofdspoort
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Heb jij ook een bijzonder 
uitzicht op Dordrecht dat 
je wilt delen?  

In de volgende editie bekijken 
we bijzondere gevels in de stad.

Deel een foto van jouw favoriete 
gevel op Twitter (@maggezien) 
via de hashtag #bijzonderdichtbij

Grote Kerk gezien vanaf een dakterras op de Houttuinen

Nieuwe Haven gezien vanaf de Roei- en Zeilvereniging
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Een tweede leven voor 
Kunstmin en De Holland 

Het is een nog een paar maanden wachten en dan 
zijn twee van Dordrechts meest markante gebouwen 
weer toegankelijk voor publiek. In het najaar worden 
Schouwburg Kunstmin en gebouw De Holland na een 
ingrijpende verbouwing opgeleverd. Het betekent ook 
een tweede leven voor twee bijzondere ontwerpen van 
architect Sybold van Ravesteyn. 

Wie nu langs gebouw ‘De 
Holland’ aan de Burgemeester 

de Raadtsingel rijdt kan zich moeilijk 
voorstellen dat het gebouw in het najaar 
klaar is als nieuw onderkomen voor het 
Nationaal Onderwijsmuseum. Het voor-
malige onderkomen van brandverzekeraar 
Holland van 1859 -gebouwd in 1939- oogt 
alsof het zwaar te lijden heeft gehad van 
artilleriebeschietingen. De gevel vertoont 
vrijwel overal grote gaten, het pleisterwerk 
is flink beschadigd en enkele bolvormige 
ornamenten staan geknakt op de dakrand.

“De metalen aanbouwen die Albert Heijn 
in de jaren 80 had geplaatst en nu zijn 
verwijderd, hebben de schade al die jaren 
aardig verhuld”, vertelt Tijs van Ruiten, 
directeur van het Onderwijsmuseum. Toch 
zijn binnen in het gebouw de eerste resul-
taten van de renovatie en de voorbereiding 
op de nieuwe functie al goed te zien. Het 

souterrain is met een meter verdiept zodat 
de ruimte als tentoonstellingsruimte kan 
dienen. Op de begane grond is een groot 
vierkant uit de betonnen vloer gezaagd 
zodat beide ruimten door een vide met 
elkaar zijn verbonden. De ovale commis-
sarissenkamer op de eerste verdieping is 
van binnen en buiten al vrijwel volledig in 
oude luister hersteld. 

“Veel mensen denken bij een onderwijs-
museum toch al snel aan klaslokalen die 
in grootmoederstijl zijn ingericht”, aldus 
Van Ruiten. Dergelijke musea zijn er al 
genoeg op andere plekken in het land. Het 
monument De Holland leent zich door 
haar open, ruimtelijke karakter perfect om 
aan de hand van voorwerpen en verha-
len het grote verhaal van ons bijzondere 
Nederlandse onderwijssysteem te vertel-
len. Ik kan niet wachten tot ik hier de eerste 
belangstellenden kan rondleiden.”

CULTUUR

De laatste loodjes:
• 10 oktober levert de aannemer 

volgens de huidige planning het 
gerenoveerde gebouw De Holland op.

• Daarna kan het Nationaal Onderwijs-
museum gaan beginnen met de 
inrichting van het monumentale pand.

• In het vierde kwartaal zal het museum 
naar De Holland verhuizen en het 
gebouw in gebruik nemen.

• De verbouwing van Schouwburg 
Kunstmin moet nog voor de bouw-
vakantie zijn afgerond.

• Op 10 oktober staat de eerste 
voorstelling gepland: ‘The medicine 
show presents’ door Frédérique Spigt.

• Op 14 november wordt Kunstmin 
officieel heropend.

»

16
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Een paar straten verderop wordt aan 
de Sint Jorisweg hard gewerkt om 
Schouwburg Kunstmin nog voor de start 
van het nieuwe theaterseizoen in okto-
ber klaar te hebben. Het rijksmonument, 
opgeleverd in 1941, verdween bijna twee 
jaar geleden achter steigers voor een 
grootscheepse verbouwing. Publiek en 
bespelers roemen het intieme en fraai 
gestileerde ontwerp van Sybold van 
Ravesteyn, maar een modernisering 
van het theater was na zeven decennia 
onontkoombaar.

Het vernieuwde theater heeft straks een 
herstelde fundering en gerestaureerde 
gevels. Daarnaast is de toneeltoren ver-
hoogd, zijn de zijtonelen verbreed en is 
de hellende toneelvloer recht gemaakt. 
Bovendien heeft het gebouw onder de 
kleine zaal een prachtige nieuwe kelder 
gekregen voor toiletten en garderobe, 
zodat er bij de grote zaal meer ruimte 
is ontstaan. Uiteraard worden ook alle 
theaterfaciliteiten aangepast aan de tech-
nische eisen van de 21ste eeuw. Zo heeft 
Dordrecht een theater dat weer tientallen 
jaren mee kan en waar nu ook grotere pro-
ducties plaats kunnen vinden. Mét eerbied 
voor de monumentale architectuur van 
Van Ravesteyn die geheel in oude glorie 
wordt hersteld. 

Op gebouw de Holland stond tot eind jaren 80 een zeven 
meter hoge schoorsteen met daaraan bevestigd een 

reclameboodschap voor de verzekeraar en helemaal bovenop een 
‘kroon’. Geen wonder dat onder oudere Dordtenaren het gebouw 
nog altijd de bijnaam ‘de Stoomboot’ heeft. De schoorsteen was bij 
de grootschalige verbouwing in de jaren 80 al in slechte staat en 
sneuvelde. Om het gebouw echt zijn oorspronkelijke cachet terug te 
geven wil het Nationaal Onderwijsmuseum de schoorsteen opnieuw 
laten maken. Een wens met een prijskaartje van ongeveer € 80.000 
dat buiten het gewone renovatiebudget valt. Met de actie Geef De 
Holland zijn schoorsteen terug wil het museum de benodigde gelden 
binnen halen en betrekt het gelijk de inwoners van de stad op een 
bijzondere manier bij het project. Gemeenteraadslid Jacqueline van 
Dongen opperde het idee om de 800 straatnaamborden die momen-
teel vervangen worden en anders bij het oud ijzer zouden belanden, 

te veilen voor dit goede doel. Voor een bedrag vanaf € 10 ding je mee 
naar bekende Dordtse straatnamen als Voorstraat, Grotekerksbuurt en 
Lastig Eend Straat. Meebieden kan op www.biedopeenbord.nl

EREGAST
In het vernieuwde Kunstmin kun je voor € 250 je eigen stoel adop-
teren in de grote zaal. Daarvoor staat jouw naam vijf jaar lang op 
een van de 770 fraaie rode stoelen in de grote zaal en op de website 
van Kunstmin. Als je een stoel adopteert, maak je bovendien 
kans op een seizoensabonnement voor twee personen. Vanuit je 
eigen stoel kun je dan iedere maand een voorstelling naar wens 
bekijken. De opbrengst van de ‘stoelverkoop’ zal worden gebruikt 
om de publieksruimtes -waaronder de foyers- in te richten. Begin 
oktober maakt Kunstmin bekend welke nieuwe stoeleigenaar 
komend theaterseizoen eregast is.  

CULTUUR

Dordrecht koestert 
meest gesloopte 
architect van Nederland
Het is het lot van een architect die zich 
hoofdzakelijk bezighield met infra-
structurele werken in opdracht van de 
spoorwegen. Naarmate het drukker 
werd op het spoor en stations moes-
ten worden vervangen, verdwenen de 
ontwerpen van Sybold van Ravesteyn 
(1889-1983) letterlijk uit beeld. De 
ontwerpen die het tot op de dag van 
vandaag vol hebben gehouden wor-
den in brede kring geroemd om hun 
bijzondere architectonische waarde. 
Bijvoorbeeld door Tijs van Ruiten, die 
behalve directeur van Het Nationaal 
Onderwijsmuseum ook een groot ken-
ner en liefhebber van de werken van 
Van Ravesteyn is. In de jaren 80 bezocht 
hij het pand, nog net op tijd voordat 
supermarktketen Albert Heijn de 
zijgevels liet uitbreken voor een stalen 

aanbouw. Van Ruiten: “Het bijzondere 
van De Holland is de trendbreuk die het 
gebouw was in Van Ravesteyns oeuvre. 
Hij was in eerste instantie een pure 
vertegenwoordiger van de zakelijke, 
functionele bouwstijl van de jaren 30 
waarbij veel werd gewerkt met staal, 
glas en beton. Toen hij in de jaren 30 
een keer op reis ging naar Italië, raakte 
hij zo onder de indruk van de barokke 
architectuur dat hij aan zijn functionele 
ontwerpen ook allerlei ronde vormen 
ging toevoegen zoals wenteltrappen 
met gekrulde leuningen.” De Holland 
is hiervan een bekend voorbeeld, maar 
bijvoorbeeld ook Diergaarde Blijdorp. 
Het leverde de geboren Rotterdammer 
veel kritiek van zijn tijdgenoten op die 
strikter in de leer waren. Die hadden 
toen nog niet Schouwburg Kunstmin 
van binnen gezien. Van Ruiten: “Daar 
is Van Ravesteyn helemaal los gegaan 
wat betreft frivoliteiten en ornamenten; 
hij wilde het theatrale benadrukken. Het 
mooie aan Van Ravesteyn is echter ook 
dat hij zich als architect bleef ontwik-
kelen. Na de oorlog was zijn stijl weer 
een stuk zakelijker, zoals bij het oude 
Rotterdam Centraal.” Ook dat gebouw 
overleefde uiteindelijk de vernieu-
wingsdrift niet. In Dordrecht bleef de 
kaalslag voor de meest gesloopte 
architect van Nederland beperkt tot 
een seinwachterhuisje dat over het 
spoor nabij De Holland was gebouwd. 
Behalve Kunstmin en De Holland is ook 
de Krispijntunnel onder het spoor een 
ontwerp van Van Ravesteyn.

Crowdfunding voor schoorsteen en stoelen

Tijs van Ruiten: directeur van Het Nationaal Onderwijsmuseum en liefhebber van de werken van Van Ravesteyn
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“Ik verkeer in de gelukkige omstan-
digheid dat ik echt van mijn hobby 

mijn werk heb kunnen maken”, vertelt Van 
’t Zelfde. “Dus toen de gemeente me vroeg 
of ik na mijn vervroegde pensionering bij de 
verbouwing van Kunstmin betrokken wilde 
blijven, hoefde ik niet lang na te denken. Ik ben 
er vanaf het prille begin bij betrokken geweest 
en dan wil je ook graag het eindresultaat zien.”
Langzaam maar zeker wordt weer zichtbaar 
wat een paar jaar lang achter de steigers en 
het afdekzijl van de bouwvakkers verborgen 
zat. En soms zelfs aanmerkelijk langer zoals 
een sierlijke krul, typerend voor het werk 
van Sybold van Ravesteyn, in de achterwand 
van de foyer. Van ’t Zelfde: “Die kwam te 
voorschijn toen de bouwvakkers een later 
aangebrachte keukenwand sloopten. Zo ook 
vele ornamenten, waarmee Sybold in dit 
theater nogal kwistig is geweest.”

De inrichting van de foyer wordt zoveel 
mogelijk teruggebracht naar de staat waarop 
Van Ravesteyn deze in 1941 afleverde. “Dus 
komt hier weer parket te liggen in plaats 

van zeil dat hier decennialang uit praktische 
overwegingen lag”, aldus Van ’t Zelfde. De 
langwerpige keramische tegeltjes op de 
zuilen, die al eerder waren verdwenen, keren 
echter in een leren variant terug. “Je kunt uit 
praktische overwegingen niet alles in Anton 
Pieck-stijl restaureren. We leven nu ook in 
een andere tijd.”

De grootste uitdaging bij de restauratie is de 
grote zaal. Deze moet worden aangepast aan 
de eisen van de nieuwe tijd met behoud van 
alle stijlkenmerken die Van Ravesteyn ooit 
aanbracht. Het recht maken van het toneel 
en grotere zijpodia maakten het noodzake-
lijk om de vloer in de zaal en op het balkon 

steiler af te laten lopen. De leemte die zo 
ontstond in de golvende lambrisering wordt 
opgevuld met nieuw hout in dezelfde stijl. 

LEDVERLICHTING
Ook nieuw is ledverlichting in de sterren-
hemel die Van Ravesteyn bedacht, in plaats 
van de tientallen peertjes. “Iedere restauratie 
die we nu aanpakken moet duurzaam zijn. 
Door de andere intensiteit van ledverlichting 
hebben we het hele lichtplan aan moeten 
passen. Je moet echt aan alles denken. We 
hebben zelfs de invloed op de akoestiek van 
de gerenoveerde stoelen door laten rekenen.”
Van ’t Zelfde is er van overtuigd dat de vaste 
theaterbezoekers zich straks weer helemaal 
thuis voelen in Kunstmin. Dat je zo her en der 
toch de aanpassingen zult zien hoort er vol-
gens hem bij. “Dat is altijd het spanningsveld 
tussen de gebruiker die vooruit wil en men-
sen die alles bij het oude willen laten. Door 
overleg kom je altijd tot een goede oplossing. 
Je kunt geen glazen stolp over Dordrecht 
plaatsen zodat er maar niets verandert. Daar 
heeft uiteindelijk niemand iets aan.”  •

Arie van ’t Zelfde over de omgang met de 
historie bij het verbouwen van Kunstmin

“Je kunt geen glazen stolp 
over Dordrecht plaatsen”

Schouwburg Kunstmin kent amper geheimen voor adviseur 
monumentenzorg Arie van ’t Zelfde. Hij begeleidt in opdracht van 
de gemeente Dordrecht de restauratie van het rijksmonument. 

“JE KUNT UIT PRAKTISCHE 
OVERWEGINGEN NIET ALLES 
IN ANTON PIECK-STIJL 
RESTAUREREN. WE LEVEN NU 
OOK IN EEN ANDERE TIJD.”

FC Dordrecht gepromoveerd is naar de Eredivisie

   de tentoonstelling Willem II Kunstkoning 
in het Dordrechts Museum een recordaantal 
               bezoekers heeft getrokken
het Energiehuis de publieksprijs heeft gewonnen 

bij de verkiezing ‘Beste Gebouw van het Jaar’

er nieuw leven komt voor restaurant Kantje Boord en ’t Verloren Hart 

   bij het Energiehuis hard wordt gewerkt 
aan een parkeergarage en bioscoop

  Garage Drievriendenhof 24 uur per dag geopend is

    op Leefwerf de Biesbosch het varend erfgoed 
                 duurzaam herbestemd wordt tot woon- en werklocatie

je Dordrecht Maggezien ook kan downloaden 
             op je tablet via de app-store

je je elektrische auto op steeds meer  
plekken in de stad kunt opladen

       je nog steeds kan bieden op straatnaamborden 
                                                     via www.biedopeenbord.nl

 stadsomroepster Darja de Caluwé tijdens 
  Dordt in Stoom in mei haar tiende verjaardag vierde

Over Dordrecht gesproken
   Het is bijzonder dat:
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Een ouder echtpaar loopt breed glimlachend langs de bonte 
verzameling meubeltjes, serviesgoed en andere gebruiks-

voorwerpen uit de jaren 60. Natuurlijk zijn de kleuren oranje 
en groen goed vertegenwoordigd, staan er formica stoeltjes en 
tafeltjes en ontbreken ook de bolvormige lampen niet. “Net zoals 
het vroeger thuis was” verzucht het echtpaar.
Niet voor niets hanteert Henry Monteiro de kreet ‘Proef de sfeer 
van de jaren 60’ om zijn winkel Buku & Kopi aan te prijzen. Het 
is ook de tijd van zijn jeugd, waaraan hij dierbare herinneringen 
heeft. “Vooral de muziek was in die tijd zo goed”, aldus Monteiro. 
”Hoewel de werkelijkheid lang niet altijd zo was, worden de sixties  
geassocieerd met een lieve tijd. Daar passen die ronde vormen en 
felle kleuren natuurlijk prima bij.” Zijn eigen favoriete object in de 
winkel? Een setje driehoekige bijzettafels met afgeronde hoeken 
in primaire kleuren. 

Ruim negen maanden heeft hij nu zijn eigen winkel waarvan de 
naam de Indische achtergrond van Monteiro verraadt. Behalve 
snuisterijen uit de jaren 60 kun je er langspeelplaten en boeken 
-‘buku’- kopen en een kop koffie -‘kopi’- drinken met spekkoek. 
“Ik sta hier niet alleen maar om te verkopen. De winkel is ook 
een ontmoetingsplek. Mensen met dezelfde passie raken hier in 
gesprek met elkaar. Daar ontstaan soms hele leuke dingen uit.”

Buku & Kopi  |  Vleeshouwersstraat 15  |  www.bukuenkopi.nl
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Pastelkleurig servies, verweerde 
kandelaars, Mariabeelden en stapels 

LP’s; met het mooie zomerweer 
staan ze buiten uitgestald. Tijd om 
de tas over de schouder te gooien 
of de rugzak om te doen, we gaan 

schatgraven. Op de onopvallendste 
plaatsen vind je de mooiste 

snuisterijen waarmee je je huis echt 
iets bijzonders geeft. 

Zomers 
brocante 

winkelen

WINKELEN

Een bijna manshoog houten beeld van Jozef met het 
kindeke Jezus op zijn arm. Het is nogal een statement 

om zoiets in je huis te zetten. Daarop moeten we ons volgens 
Jan Rijsdijk, eigenaar van de kunst- en antiekhandel waar het 
beeld in de etalage staat, niet verkijken. “De laatste jaren neemt 
de vraag naar religieuze beelden sterk toe. Dit beeld is bijzonder 
omdat het van eikenhout is. Dus komt het niet uit Zuid-Europa, 
maar is het waarschijnlijk van lokale oorsprong. En het is nog 
puntgaaf.”

Gewapend met een beetje kennis en belangstelling is het 
volgens hem nog steeds mogelijk om als particulier de profes-
sionele opkopers voor te zijn en iets bijzonders mee naar huis te 
nemen. De uitdrukking ‘het is wat de gek ervoor geeft’ bezorgt 
hem nogal eens jeuk. “Met name jongeren zeggen dat als ze 
hier iets moois zien, terwijl ze wel zonder na te denken een paar 
honderd euro neerleggen voor een levensgrote poster waarvan 
er honderdduizenden zijn gedrukt.” 

Rijsdijk, al 46 jaar actief als handelaar, wijst op een groot Delfts 
Blauw bord met afbeelding naar het werk van hofschilder Otto 
Eerelman. “Als ik 125 euro vraag voor zo’n bord vinden sommige 
mensen dat veel, maar als ik je 400 euro meegeef heb je daar-
voor echt niet zo’n bord in het nieuw bij de Porceleyne Fles.”

Kunst- en antiekhandel Jan Rijsdijk  |  Voorstraat 136
www.rijsdijkantiek.nl

Jozef met het  
kindeke Jezus Heerlijk landelijk 

Nieuw met een landelijke uitstraling, dat is de stijl van 
Brocanterie Sophie. Eigenaresse Marianne Rietveld 

begon ooit met het opknappen van afgedankte meu-
bels. Kastjes kregen een likje verf en werden voorzien van 
woordstickers. De hobby groeide uit tot een webwinkel, een 
speciaalzaak en workshops. “We verwachten zaterdag zestig 
cursisten”, vertelt Marianne’s moeder Ria, die vandaag de 
winkel runt. ”De knutselaars gaan aan de slag met houten 
tekstborden, want dat is momenteel de hit in het interieur. 
De borden bevatten humoristische aanwijzingen of romanti-
sche overpeinzingen. Of eenvoudige boodschappen als ‘leef, 
droom, geniet’.

Marianne bedenkt de teksten zelf, maar klanten kunnen ook 
iets aanleveren. Hun hersenspinsels komen dan op deu-
ren, muren, commodes en spiegels terecht. De winkel in het 
Dordtse stadshart geeft een indruk van alle toepassingen. En 
er kan intussen worden gesnuffeld -het geurt er heerlijk naar 
badzout- tussen de snuisterijen die Marianne onder andere 
uit Parijs haalt. Klanten komen van heinde en verre voor een 
bezoekje, zegt Ria. “De brocanterie heeft 72.000 duimpjes op 
Facebook, dat speelt mee.” Naast haar staat een bord met een 
uit het leven gegrepen tekst over een familie Dekkers. “Je kunt 
de naam door elke andere vervangen.”

Brocanterie Sophie  |  Vriesestraat 144
www.brocanteriesophie.nl

Net zoals het 
vroeger thuis was

Kunstrondje Dordt
Kunstrondje Dordt is een wandeling 
door het historische centrum van 
Dordrecht, langs ongeveer zeventig 
zaken die kunst, antiek en curiosa, of 
(antiquarische) boeken verkopen.

De route is op de plattegrond en in de 
folder van Het Kunstrondje aangege-
ven. Deze folder is bij de deelnemen-
de zaken en de VVV te verkrijgen.

www.kunstrondje.nl
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THUISWEDSTRIJD
Op het Wantijpodium staan zes natio-
naal bekende bands en artiesten en een 
regionale act die zijn doorbraak heeft 
beleefd. Dat laatste gaat zeker op voor de 
Dordtse tweemansformatie Death Letters. 
Victor Brandt (drums) en Duende Ariza 
Lora (zang en gitaar) toerden de afgelopen 
paar jaar door grote delen van Europa en 
de Verenigde Staten en stonden in 2011 
onder meer op het prestigieuze South by 
Southwest festival in Austin, Texas. Op 
Wantijpop speelt Death Letters een thuis-
wedstrijd met hun bekende mix van punk 
en post rock. 

MISS MONTREAL
Begin april won ze nog de 3FM Award in de 
categorie Beste Zangeres, twee maanden 
later staat Miss Montreal al op het hoofd-
podium van Wantijpop. In amper vier jaar 
tijd is de singer-songwriter die eigenlijk 
Roos-Anne (Sanne) Hans heet, uitgegroeid 
tot een nationale bekendheid. En dan is 
ze ook nog eens jurylid bij het televisie-
progamma De beste singer-songwriter 
van Nederland. Op Wantijpop zal ze alleen 

zingen. Hiphopper Kraantje Pappie houdt 
het op het festival juist bij rappen. Dat 
is geen straf want de Groninger geniet 
een ijzersterke ‘livereputatie’. Singer-
songwriter Niels Geusebroek zal zijn lang 
verwachte debuutalbum als soloartiest 
presteren. De rockers van De Staat, DWDD-
huisband Tangarine en Chef’s Special 
maken het programma vol. 

JONGSTE FESTIVALBEZOEKERS
Behalve ‘de grote namen’ is er ook nog een 
keur aan aanstormend talent uit de regio 
op het Popcentrale Podium te vinden. De 
jongste festivalbezoekers kunnen terecht 
in de Kindertuin van Koning Eik. Je kunt er 
zwieren in een echte draaimolen, je laten 
schminken en pannenkoeken eten. Voor 
de oudere muziekliefhebbers die aan het 
eind van de dag nog niet genoeg hebben 
gehad -en een oppas hebben geregeld- is 
er ’s avonds nog een afterparty in Bibelot. 

Het Wantijpark bevindt zich aan de Baden 
Powellaan. Bibelot huist in het Energiehuis 
aan de Noordendijk. Kijk voor meer informa-
tie op www.wantijpop.nl                            »

Festival voor jong en oud 
Zaterdag 14 juni is de aftrap van het Dordtse festivalseizoen met het jaarlijkse Wantij-
pop. Op die dag is het Wantijpark omgetoverd tot een festivalterrein in jaren 60 stijl. 
Compleet met picknicktafels en -kleedjes, gekleurde lampjes en bovenal veel muziek. 

Uren lang treinen voor een muziekfestival waar je met moeite dure 
kaartjes voor kunt krijgen, is helemaal niet nodig. Je kunt er ook een 
festivalzomer in eigen stad van maken. Artiesten uit binnen- en 
buitenland doen de Dordtse podia aan. Van Frank Boeijen uit Nijmegen 
tot de vermaarde skaband The Slackers, helemaal uit New York City.  

Dordrecht festival stad!
24
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Big Rivers eert Beatles 
Van 11 tot en met 20 juli is Dordrecht weer eventjes het New Orleans van de lage landen. 
De paarse, groene, gouden en blauwe Mardi Gras kettingen kunnen weer uit de kast 
voor het meerdaagse muziekfestijn Big Rivers. Op tal van podia door heel de stad zijn er 
muzikale activiteiten en concerten voor jong en oud. 

Dat het een feestje wordt, is zeker. 
Daarvoor staan de Brabantse Rock 

en Loll band de WC Experience en hun 
provinciegenoten van BZB (voorheen de 
Band Zonder Banaan) garant. Veel geroemd 
door de serieuze muziekkenners en dit jaar 
ook in Dordrecht is de formatie Sinas. Naar 
eigen zeggen een spannende live act die 
dub en afrobeat vermengt met een funky, 
jazzy en psychedelische sfeer. Al weer hele-
maal ingeburgerd door Giel Beelen (3FM) en 
DWDD, maar daarom niet minder leuk is de 
Brits/Nederlandse soulsensatie Laura Vane 
& The Vipertones, mét de Dordtse drum-
mer Timothy van der Holst. De absolute 
topact komt helemaal uit New York City: 
The Slackers, één van de prominentste 

vertegenwoordigers van de wedergeboorte 
van de skamuziek begin jaren 90. 

Het thema van Big Rivers is dit jaar ‘Not a 
hard days night’, inderdaad een verwijzing 
naar het bekende album en de bijhorende 
film van The Beatles. Dit jaar is het vijftig 
jaar geleden dat het album uitkwam en 
John, Paul, George en Ringo ons land op 
stelten zetten met een bezoek. In Dordrecht 
zal de Argentijnse Beatles tributeband 
The Brothers eer betonen aan Liverpools 
beroemdste zonen. Amateur muzikan-
ten, koren en bandjes vullen tijdens een 
Beatles Doe Mee Dag de straten met hun 
interpretatie van klassiekers als All you 
need is love en She loves you. 

Traditiegetrouw zijn er naast de grote acts 
in het slotweekend van 18 t/m 20 juli ook 
nog tal van andere activiteiten. Zo is er in 
samenwerking met filmtheater The Movies 
een muziekfilmfestival met voorstel-
lingen in de openlucht en in de bioscoop 
zelf. Onder de naam Bobby Kits hebben 
kinderen hun eigen popfestival in Bibelot. 
Traditiegetrouw is er ook weer Bead the 
Poetry, een mix van poëzie en singer-
songwriters. Mét Michael Prins, de winnaar 
van het programma De beste singer-
songwriter van Nederland. 

Kijk voor alle concerten, activiteiten, locaties 
en tijdstippen op www.bigrivers.nl 

Vanaf half juli tot eind augus-
tus wordt het weekend iedere 

maandag met een dag verlengd tijdens de 
Palm Parkies Concerten in het Wantijpark. 
Vanaf half acht kun je er al terecht voor 
een hapje en een drankje. Even na achten 
kun je onder de laatste zonnestralen van 
de avond genieten van een altijd verras-
sende muzikale act. 

Dit jaar is de aftrap op 14 juli voor Belle 
Perez. De Latin zangeres geniet niet alleen 
een grote populariteit in Vlaanderen, maar 
ook al tien jaar in Nederland. De agen-
datour voor haar nieuwe album Colores 
houdt de Vlaamse hoofdzakelijk vrij voor 
ons land. Dordrecht kon begin maart in 

het Energiehuis al kennis maken met de 
swingende en opzwepende Latin klanken. 

Funk, soul en old school hiphopband 
Pure!Soul!Power! zorgt een week later voor 
minstens zoveel dynamiek. De band telt 
maar liefst 17 leden en speelt eigen muziek 
in de beste traditie van onder andere 
George Clinton, James Brown, Sly Stone en 
Gotcha! Ook als je niet van dansen houdt, is 
het onmogelijk om stil te blijven staan. 

Jeugdsentiment is er voor de veertigers 
als Doe Maar tributeband De Bom op 11 
augustus het podium in bezit neemt. Pa, 32 
jaar, De bom en Belle Helène staan garant 
voor een concert met meezinggarantie. 

Frank Boeijen deelde met zijn gelijkna-
mige groep hetzelfde Nederpopdecennium 
als Doe Maar. Na de jaren 80 en het 
uiteenvallen van de Frank Boeijen Groep 
ontwikkelde de Nijmegenaar een geduchte 
reputatie als een van de weinige echte 
chansonniers die Nederland rijk is. 
Of hij naast zijn nieuwste luisterliedjes ook 
ruimte maakt voor grote hits als Linda, 
Zwart Wit en Kronenburg Park, kun je op 18 
augustus zelf ervaren.   

Het Wantijpark bevindt zich aan de Baden 
Powellaan. De toegang is gratis. Het complete 
programma vind je op www.parkies.net

Muzikale verrassingen 
op de maandagavond
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Boekenmarkt
Voor boeken over paling roken over hoe je wodka moet stoken

of boeken die gaan over de ondraaglijke lichtheid van het bestaan

Superman of oude prenten van een schilderachtig Rotterdam

die Playboy met Brigitte Bardot en Broodje Aap van Bart Chabot

Rin Tin Tin Kuifje en Robbedoes de uitleg over de Siamese poes

het gedrukte glijdt in de linnen tas de massa loopt in ganzenpas

te struinen langs de kramen tot men het ultieme boek zal vinden

van Kok of Klok of Breman of Van Leeuwen of Van der Linden

en de zon schijnt zich scheel op het leesvoer van de kooplieden

die alles aanbieden van Statenbijbels tot boeken over Enola Gay

ja ze slepen bananendozen mee naar de mooiste stad van Europa

kijk daar schittert een blond jochie op de schouders van zijn opa

die zoekt foto’s van King Kong en de teksten van Robert Long

boeken over Van Gogh en Miró en hierzo en daarzo en kijk dáár

medische handwerken naast boeken over de reiger en de ooievaar

en daar over positief denken en hoe schatrijk te worden in één dag

hoe het met je vette aura zit of over de werking van het kunstgebit

hoe je een volkstuin moet verbouwen waarom geblindeerde vrouwen

toch van Venus overkwamen over lappenpoppen en stoppen met roken

ook voor boeken over koolmezen moet je op de boekenmarkt wezen

en voor de herdruk van Nostradamus die dit visioen heeft gehad:

06-07-2014 rechten de letteren ruggen in een fraai gebogen stad

Peter M. van der Linden

Dordtse Boekenmarkt
zondag 6 juli  |  www.dordtseboekemarkt.nl
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Tijdens een wandeling zag Reuser 
eind vorig jaar dat de vermaarde 

horecalocatie Bacchus -volgens stads-
chroniqueur Jaap Bouman het oudste 
terras van Dordrecht- nog altijd leeg stond. 
“Ik heb het er direct met een goede vriend 
over gehad of er mogelijkheden waren om 
daar zelf een eigen zaak te beginnen”, ver-
telt de geboren en getogen Dordtenaar. Hij 
stond op dat moment op een kruispunt in 
zijn leven. Tot dan toe had hij alleen als kok 
in het Rotterdamse horecacircuit gewerkt, 
waarvan de laatste acht jaar als chef. “Ik 
stond op het punt om in Eindhoven een 

opleiding te gaan volgen tot kookdocent 
toen deze unieke kans op een eigen zaak 
voorbijkwam. Voor mij heeft de vraag waar 
ik iets nieuws wilde gaan doen de doorslag 
gegeven. Dordrecht is echt mijn thuis en 
het Blauwpoortsplein is een droomlocatie 
voor een nieuw restaurant.”

Afgelopen Bevrijdingsdag was het zover 
en ging zijn eigen ‘tent’ open. Doopnaam: 
Finn’s, vernoemd naar zijn zoontje. Aan 
de opening ging een flinke verbouwing 
vooraf. De verhoging waarop vroeger de 
gasten zaten te eten ging eruit, de keuken 

en de toiletten werden geheel vernieuwd, 
het oude meubilair werd vervangen door 
hippe ‘schoolstoeltjes’ en -tafeltjes. “Het 
is wat strakker geworden, maar wel met 
behoud van de originele elementen”, aldus 
Reuser die wijst op het balkenplafond en 
de glas-in-lood ramen. Ook gebleven 
is het terras voor de zaak waar het van 
oudsher goed toeven is van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat, als het weer een 
beetje meewerkt tenminste. De ruimte op 
de eerste verdieping heeft een eigen bar-
retje gekregen en is te huur voor feesten, 
verjaardagen of vergaderingen. 

Op de kaart van het nieuwe 
restaurant prijkt een keur aan 
kleine en grote gerechten, 
van een geitenkaas loem-
pia tot aan een biologische 
kalfshamburger en van 
‘pompoen op 3 wijzen’ bereid 
tot aan -voor de jongste eters- 
een boterham met pindakaas.  
“Ik wilde een restaurant dat 
voor iedereen toegankelijk 
is, ook voor gezinnetjes. Met 
eerlijk eten en een goede 
service.” Onder eerlijk eten 
verstaat Reuser een keuken 
die grotendeels werkt met bio-
logische ingrediënten. “Goede 
service voor mij betekent dat 
je niet lang hoeft te wachten 
op je drankjes, en dat er gelijk 
iemand op je afkomt als je een 
restaurant binnenstapt. Dat 
soort slimme dingetjes zijn 
eigenlijk heel logisch, maar 
mis ik zelf nog wel eens als 
ik uit eten ga. Voor mij is een 

diner geslaagd als het van het 
begin tot het einde klopt.”
Natuurlijk vindt de Dordtenaar 
het spannend om nu voor 
het eerst een eigen zaak te 
hebben. “Maar als je geen 
zelfvertrouwen hebt, moet je 
sowieso niet in een avontuur 
als dit stappen. Ik kan hier in 
ieder geval ’s zomers profi-
teren van de mensen die op 
deze mooie locatie afkomen in 
de hoop dat ze ook ’s winters 
terugkomen omdat het eten 
goed is. Als ik over vijf jaar 
kan zeggen dat ik een mooie 
zaak heb opgebouwd met een 
goede naam waar mensen 
graag komen, ben ik heel 
tevreden.”

Finn’s
Geopend: dinsdag t/m zondag 
Blauwpoortsplein 13
078 737 01 71
www.finnsdordrecht.nl  

Het is één van de meest geliefde locaties van Dordrecht: het 
Blauwpoortsplein. Net over de Engelenburgerbrug, met uitzicht 
op de jachthaven, de grote Kerk en de Oude Maas. De Dordtse 
chef-kok Regard Reuser (33) opende er onlangs zijn eigen 
restaurant Finn’s. Een droom gaat in vervulling. 

Nieuw leven voor oudste terras Dordrecht

ZOMERS RECEPT VOOR 4 PERSONEN

Salade van gort en pompoen 
met gegrild desembrood en 
korianderpesto

BENODIGDHEDEN 
500 gram gort, 1 flespompoen, 4 dikke plakken desem-
brood, 2 bosjes koriander, 50 gram pijnboompitten, 30 
gram parmezaanse kaas, 1 teentje knoflook, olijfolie,
peper, zout.
 
BEREIDINGSWIJZE
Kook de gort gaar. Flespompoen schillen en in mooie 
vierkanten blokjes (1cm) snijden. Maak de blokjes aan 
met peper, zout en olijfolie. Pompoen ongeveer half uur-
tje poffen in een ovenschaal afgedekt met aluminiumfolie 
op 180 graden in de oven.
 
Gril het desembrood. Doe de koriander, parmezaanse kaas, 
knoflook, 8 eetlepels olijfolie, peper en zout in een blender 
en maak er pesto van. Serveer dit samen met de pompoen.
 
Eet smakelijk!
 

TOEGANKELIJK - BETAALBAAR - GASTVRIENDELIJK - ZELFGEMAAKT

Downtown: 
24/7 in beweging
Anita Schults & Roland van der Laak: “We hadden er lucht van 
gekregen dat het Veerhuis te koop stond. Toen we aan kwa-
men rijden, wisten we het meteen: Dit is het. We vonden het 
gewoon een prachtige plek aan het water. Het is een herken-
ningsplek, net als de skyline van New York. New York is 24/7 
in beweging. Ons restaurant is dat ook: ’s ochtends een kopje 
koffie, ’s middags lunch en ’s avonds diner. Is het te vroeg voor 
het avondeten, maar je hebt toch lekkere trek, dan kun je kiezen 
voor een ‘high wine’: twee uur lang genieten van hartige hapjes 
en lekkere wijnen. We zijn er voor iedereen van 0 tot 100 jaar, 
van de zakenman tot het gezin. We bieden een Burgerkaart met 
hamburgers en de Franse keuken.” 

GERECHTEN/INGREDIËNTEN
Club sandwich, high wine, tonijnmayonaise, kaviaartomaatjes, 
Kwekkeboom, pannenkoeken, hamburger.

Downtown: brasserie - restaurant
Prijs: voorgerecht 8,95 euro, hoofdgerecht 18 euro, hamburger 9,95 euro
Open: ma t/m za van 10.00 tot 24.00 uur, zo van 12.00 tot 22.00 uur
Bleijenhoek 2  |  078-6132425  |  www.downtowndordrecht.nl

6x nieuw in 
Dordrecht!

‘‘VOOR MIJ IS EEN DINER 
GESLAAGD ALS HET 
VAN HET BEGIN TOT HET 
EINDE KLOPT’’
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CULINAIR

BIOLOGISCH - EERLIJK - VERS - PUUR - DUURZAAM 

H-eerlijk: 
biologische heerlijkheden
Glenda van Deutekom & Jos Wijnstekers: “Wij waren al jaren-
lang bezig met voeding. Waar komt het vandaan? Hoe wordt 
het gemaakt? We hebben ook een druk gezin, dus niet altijd tijd 
om te koken. Maar wat eet je dan? Toen dachten we: we gaan 
gewoon zelf goede gerechten maken, zonder slechte vetten, 
suikers en e-nummers. Onze gerechten zijn voor 90 procent 
biologisch. Ik bel regelmatig de Stadslandbouwkassen om te 
vragen wat ze gaan oogsten. Dat neem ik mee in ons menu. 
Wij gaan er met kratten naar toe. Hier gaat het gelijk de pan in. 
Verser kan niet. We gooien bijna niets weg. Als ik twee bosjes 
peen over heb, maak ik iets nieuws. Mensen zeggen wel eens: 
‘Wat kook jij luxe’. Voor mij moet eten een feestje zijn.”

GERECHTEN/INGREDIËNTEN: 
Aardpeertjes, parelgort, koolrabi, pastinaakpuree, pompoen, 
zoete aardappel, spinaziekervelsoep.

H-eerlijk. Eerlijke maaltijden en heerlijkheden (alleen afhalen)
Prijs: hoofdgerecht 7,50 a 8,95 euro, soep 4 euro, toetje 5 euro
Afhalen: di t/m za van 12.00-19.00 uur
Wijnstraat 141  |  078-7506800  |  www.h-eerlijk.nu

ROMANTIEK - NOSTALGIE - EERLIJK - VERS -  SIXTIES - JAZZ

Otto e Mezzo:  
Italiaanse romantiek voor 8,50

Dick Lap: “Otto e mezzo is genoemd naar een film van Frederico 
Fellini uit 1963. Ik ben verknocht aan Italië. In Italië heb je veel 
pizzeria’s. Op de een of andere manier kon ik hier in Nederland 
nooit zo’n pizza krijgen als ik daar gegeten had. Onze pizza’s zijn 
luchtig, ze liggen niet zwaar op de maag. Alles wat erop zit, proef 
je. Ik heb Italiaans bier, Peroni, op de tap. De tomaten komen uit 
Sardinië, net als mijn kok Luca, die er veel lol in heeft. Italiaans 
eten moet je met liefde bereiden, anders smaakt het niet. Heb je 
de film The Talented Mr. Ripley gezien? Zo’n sfeer wil ik creëren: 
het Italië uit de jaren zestig. We hebben een koffiemachine uit 
1963. Het is een ouderwets ding. Helemaal niet praktisch, maar 
hij maakt de lekkerste koffie ter wereld.”

GERECHTEN/INGREDIËNTEN:
San Marzano, pancetta, Lavazzo, prosciutto cotto, salami  
ventricina, gorgonzola, taleggio-kaas.

Otto e Mezzo bar/pizzeria
Prijs: alle pizza’s 8,50 euro
Open: ma t/m zo 10.00 tot 00.00/01.00 uur
Vismarkt 1  |  078-6143596  |   www.ottoemezzo.nl

VERS - EERLIJK - ZONDER OPSMUK - ROBUUST - EIGEN - ANDERS 

Ellis Island: 
mediterrane gerechten met 
een Amerikaanse twist 
Hanny Vink & Naïda Petiet: “Ellis Island was de toegangspoort 
tot Amerika voor miljoenen immigranten. Die namen allemaal 
hun eigen gerechten mee. Onze keuken is daarop geïnspireerd. 
Mediterraans met een Amerikaanse twist. Vroeger zat hier 
DeliCees. Die verhuisde en dit pand kwam leeg te staan. Alle 
keukenapparatuur stond er nog in. Ik ben met Naïda Petiet gaan 
kijken of we hier iets konden beginnen. Naïda heeft een koks-
opleiding gedaan in Las Vegas. Ze heeft daar jaren gewerkt. De 
combinatie van mediterraan en Amerikaans is echt anders. Er 
staat altijd wel een pasta op het menu . Nu hebben we saltim-
bocca. Maar we hebben ook cheesecake. En we hebben ook wel 
eens een hamburger op de kaart gehad.”

GERECHTEN/INGREDIËNTEN
Saltimbocca, Hanger steak, cheesecake, panna cotta, fried pickles, 
octopus, gumbo, Cajun, pancetta.

Ellis Island, Plain Mediterranean food
Open: Di t/m za van 17.30-23.00 uur. 
Prijs: 14,95 euro (2 gangen) tot 19,95 euro (3 gangen)
Steegoversloot 189  |  078-6130434  |  www.ellis-island.nl

AMBACHTELIJK - EERLIJK - SUBTIEL - ONTSPANNEN - ELEGANT

DeliCees: mediterrane 
keuken verassend anders
Cees Timmerman & Ester Weber: “We waren al jaren op zoek 
naar een grotere locatie. Hier kunnen we beter ons ei kwijt. Zo 
hebben we nu eindelijk onze wijnkaart uit kunnen breiden. Dit 
is een restaurant voor de liefhebber. Ik hoef hier echt niet met 
de perfecte schnitzel aan te komen zetten. We proberen altijd 
verfrissend en vernieuwend te zijn. Moleculaire gastronomie is 
passé, maar heeft wel nieuwe bereidingstechnieken meege-
bracht. Zo hebben we nu watermeloen die geïmpregneerd is 
met olijfolie en daarna vacuümgetrokken is. We gebruiken de 
allerbeste producten die er zijn. Daar zoeken we stad en land 
voor af. Mensen komen hier voor een 2, 3, 4, 5, 6, of 7-gangen-
verrassingsmenu. Daarna moet je het laten gebeuren. We zijn 
verrassend, maar herkenbaar. Het moet wel zijn wat het is.”

GERECHTEN/INGREDIËNTEN
Japanse spinazie, truffel, pata negra, gerookte olijfolie, zeesla,  
garriguette-aardbei, visdraad.

DeliCees restaurant
Prijs: 29,50 (2-gangen lunchmenu) tot 72,00 euro (7-gangenmenu)
Open: wo t/m vr 12.00-22.30 uur, vr en zo 18.00 tot 22.30 uur
Lange Geldersekade 8  |  078-6213772  |  www.delicees.nl



Dordrecht maggezien

VARIA

Dat de Waterbus een leuke manier van 
openbaar vervoer is hoeven we niet meer 
uit te leggen maar wist je dat je nu ook 
heel gemakkelijk bij de Ark van Noach 
en de Biesbosch kunt komen? Op de 
route Dordrecht Merwekade- Sliedrecht 
Middeldiep (lijn 23) wordt ook gestopt bij 
deze twee leuke attracties. Deze lijn heeft 
doordeweeks en in het weekend ieder uur 
een afvaart.

Daarnaast vaart de waterbus in de zomer-
maanden vaker en langer tussen de 
Drechtsteden en richting Rotterdam. Tussen 
Rotterdam en Dordrecht Merwekade wordt 
op donderdag, vrijdag en zaterdag langer 
doorgevaren en is er elk half uur een water-
bus. Ook in het weekend kun je nu weer elk 
half uur opstappen op deze lijn, die ook stopt 
in Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam.
Op lijn 21 tussen Zwijndrecht en Dordrecht 
Hooikade en lijn 22 tussen Papendrecht 
Veerdam en Dordrecht Merwekade wordt 
’s avonds op donderdag, vrijdag en zater-
dag ook langer doorgevaren. Ook lijn 24 
van Zwijndrecht Veerplein naar Dordrecht 
Merwekade sluit op donderdag en vrijdag 
later. Op zaterdag en zondag vindt er elk uur 
een afvaart plaats.  

De zomerdienstregeling duurt tot en met 
zondag 5 oktober. Alle vertrektijden zijn 
te vinden op www.waterbus.nl.

TIP:
Ga je met de kinderen op stap en ben 
je bang dat ze zich toch gaan vervelen? 
Download dan het Waterbus-puzzelboekje 
of vouwboot op de site van de waterbus.

Bewoners en creatieve ondernemers in 
Dordrecht ontplooien steeds meer activi-
teiten om de leegstand in de binnenstad 
aan te pakken. Dit voorjaar ging het rond-
reizend initiatief DOOR van start en betrad 
Pr8cht een leegstaand winkelpand op de 
Voorstraat-West. 

DOOR brengt leven in leegstaande panden 
door deze tijdelijk in te richten als ontmoe-
tingsplek, als atelier of kunstzinnige etalage of 
voor het organiseren van kleine evenementen. 
De vijf initiatiefnemers verhuizen telkens naar 
een ander leegstaand pand in de binnenstad. 
De betreffende straat wordt hierdoor leven-
diger en de eigenaar krijgt hierdoor nieuwe 
aandacht voor zijn pand. Het eerste pand 
waar DOOR is ingetrokken is De Blije Hoek aan 
de Voorstraat-Noord, op deze plek was de 
af gelopen twee jaar ook het Sinterklaashuis.
Helemaal aan de andere kant, op de 
Voorstraat-West, zijn jonge ondernemers in 
een leegstaand de winkel Pr8cht beginnen. 
Het is een zogeheten concept-store waar 
jonge ondernemers zich kunnen presente-
ren, bijvoorbeeld met een nieuw lifestylelabel 
voor in en rond het huis. Of met hippe zelf-
ontworpen tassen of meubels die gemaakt 
zijn van materialen uit oude pakhuizen, 

herenhuizen of fabrieken. Initiatiefnemer 
Minouche de Jong is al een tijdje bezig met 
concepten die de leegstand in de binnenstad 
moeten tegengaan. Ze hoopt het concept 
Pr8cht uit te breiden naar andere leegstaan-
de panden op de Voorstraat-West. 

Pr8cht is gevestigd op Voorstraat 402-
404 en is open van donderdag tot en met 
zaterdag, meer info is te vinden op hun 
facebookpagina . DOOR Dordrecht zit nu 
op Voorstraat 142-144. Kijk voor de ope-
ningstijden en evenementen bij DOOR op 
www.doordordrecht.nl

Meer afvaarten 
Waterbus in de 
zomermaanden

Leegstand 
hip opgevuld

Zwerfkaart voor vakantie 
vol plezier
Ook deze zomer kunnen kinderen met de 
Zomer Zwerf Kaart terecht bij verschil-
lende Dordtse culturele instellingen. De 
kaart staat garant voor een zomervakantie 
vol leuke activiteiten en belevenissen bij 
de Bibliotheek AanZet, boekwinkel De 
Giraf, Duurzaamheidscentrum Weizigt, het 
Dordrechts Museum, Huis van Gijn, Pictura 
en ToBe cultuurcentrum. 

De activiteiten vinden plaats van 19 juli tot 
en met 31 augustus en zijn toegankelijk voor 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Na iedere 
activiteit volgt een stempel op de kaart. Een 

volle kaart is goed voor een leuke verrassing. 
De Zomer Zwerf Kaart is vanaf begin juli ver-
krijgbaar bij de deelnemende organisaties en  
Intree Dordrecht I VVV (Spuiboulevard 99) . 

3534

Een zomer lang 
buitenpret

Je ridderdiploma 
in één dag
Op zaterdag 14 en zondag 15 juni is er het 
jaarlijkse Ridderspektakel in de Hollandsche 
Biesbosch. Een weekend lang kun je hier de 
middeleeuwen beleven. Je kunt zien hoe de 
mensen toen leefden en wat voor werk ze 
deden, bijvoorbeeld vissen, leer bewerken 
en papier maken. Sportief waren ze in die tijd 
overigens ook, dat blijkt wel als de ridders 

van Zwaard en Steen het tijdens een voet-
toernooi in loodzwaar harnas tegen elkaar 
opnemen.
Maar het mooiste is misschien wel dat de 
kinderen tijdens het Ridderspektakel ook 
zelf echte ridders kunnen worden. Als je ze 
opgeeft voor de schildknapenschool, worden 
ze getraind in het vechten met een zwaard 
en  ridderlijk handelen. Als ze aan het eind 
van de les kunnen laten zien dat ze échte rid-
ders zijn, krijgen ze een heus ridderdiploma. 
Vervolgens wordt in een echt gevecht de eer 
van de nieuwe ridders verdedigd en worden 
alle kunsten getoond aan de jonkvrouwen en 
jonkheren in het publiek.

Meer informatie over activiteiten en tickets 
vind je op www.ridderspektakel.nl
Evenemententerrein Hollandsche Biesbosch
Baanhoekweg 75

Zelf zaaien, 
zelf oogsten
De hele zomer kun je ook terecht bij 
Duurzaam heidscentrum Weizigt. Er zijn 
heel veel dingen te doen zodat je kind zich 
niet hoeft te vervelen. Er kan meegeholpen 
worden bij het verzorgen van de dieren op de 
Stadboerderij, maar ook bij het vangen van 
allerlei gekke waterbeestjes of bij het uilenbal-
len uitpluizen. Er is altijd wat leuks beleven. 
Weizigt heeft ook een hele grote moestuin, 
vol met de lekkerste soorten groenten en fruit. 
Zijn de kinderen minimaal 7 jaar oud? Dan 
mogen ze iedere twee weken op woensdag 
meehelpen bij het werken in de moestuin. Ze 
mogen mee helpen zaaien, poten en planten 
en als dank voor het harde werken worden de 
groente geoogst. Daarvan wordt iets lekkers 
gemaakt wat met alle andere jonge stads-
boeren opgegeten wordt. Eet smakelijk!  •
Houd voor alle zomeractiviteiten de 
website in de gaten: www.weizigt.nl 
Duurzaamheidscentrum Weizigt
Van Baerleplantsoen 30

ACTIVITEITEN

En er is nog meer!
In het Nationaal Park De Biesbosch 
is naast het Ridderspektakel nog 
veel meer te beleven deze zomer. Er 
worden veel activiteiten georganiseerd 
zoals leuke speurtochten en kano-
tochten waarbij je op zoek gaat naar 
bevers. Kijk voor meer informatie op 
www.actiefindebiesbosch.nl

Leg de tablet of de Wii maar aan de kant, want ook in de oudste 
stad van Holland kan de jongste generatie lekker buitenspelen. Zo 

kun je bij Duurzaamheidscentrum Weizigt de hele zomer de vreemdste 
wezens tegenkomen. Maar eerst is het tijd om echte ridders te 
ontmoeten of er zelf een te worden in de Hollandsche Biesbosch. 
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Dordrecht door 
de ogen van...

‘Ik probeer zelfs altijd binnen 
de stadgrenzen te tanken’

Wat heb jij met Dordrecht?
“Wat niet? Ik heb nooit ergens anders dan 
in Dordrecht gewoond. Ik woon nu al weer 
een tijdje met mijn gezin in Dubbeldam, 
maar mijn jeugd heb ik voor het grootste 
deel doorgebracht op een ark nabij de 
Biesbosch. Voor een kind natuurlijk een 
ideale omgeving. De eerste vijf jaar van 
mijn leven heb ik aan de Spuiboulevard 
gewoond, boven wat nu intree Dordrecht | 
VVV is en toen nog een bankkantoor was.”

Wat karakteriseert de stad en de inwoners?
“Dat iedereen elkaar kent en dat bijvoorbeeld 
ook de politiek heel benaderbaar is. De stad 
heeft ook alle faciliteiten. Je hebt hier alles 
qua winkels en evenementen, al zeggen we 
ze zelf vaak dat er hier niet zoveel gebeurt. 
Dordtenaren zijn heel kritisch op hun eigen 
stad, maar kunnen het ook niet hebben als 
een buitenstaander er iets van zegt.”

Hoe zit het met de eilandmentaliteit?
“Het doe maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg zit er hier wel ingebakken. We kij-
ken graag de kat uit de boom want je wilt 
toch weten wat je aan elkaar hebt. Maar 
daar staat tegenover dat Dordtenaren ook  
heel loyaal zijn. Bij mij gaat dat heel ver, 
want ik probeer zelfs altijd alleen binnen 
de stadsgrenzen te tanken.” 

Uitgaan in je eigen stad, hoe was dat als 
jongere?
“Voor mij was dat extra bijzonder want 
ik was eind jaren 80 jarenlang de vaste 
dj van discotheek Fame, nu het Dolhuys. 
Dordrecht heeft een zekere reputatie op 
dancegebied. René van der Weyde, die 
later bekend werd met de hit Waterfall, 
draaide ook in Fame, net als Lucien Foort 
die pas nog even terug was in zijn stad om 
te draaien tijdens Dancetour Dordrecht.”

Wat zijn de bijzondere plekken in 
Dordrecht waar je vaak te vinden bent?
“Ik ga graag naar Villa Augustus en Art & 
Dining in het Dordrechts Museum, een plek 
die echt het beste van twee werelden biedt. 
Een favoriet terras heb ik niet, daarmee 
zou ik namelijk veel leuke plekken in de 
stad tekort doen. Bovendien ben ik met 
twee jonge dochters toch wat minder van 
het urenlang borrelen op een terras.”

Heb je nog heimelijke genoegens in 
Dordrecht?
“Het gebeurt te weinig maar ik mag graag 
een sloep huren om een beetje te varen op 
al het water dat Dordrecht rijk is. Helemaal 
leuk vind ik het om dan met vrienden 
naar een verder onbereikbaar strandje in 
de Biesbosch te varen en daar een hele dag 
met een hapje en drankje te genieten van 
het mooie weer.” 

Arien van Pelt:
“HET DOE MAAR 
GEWOON DAN 
DOE JE AL GEK 
GENOEG ZIT 
ER HIER WEL 
INGEBAKKEN” 

Dordrecht is bijzonder dichtbij en iedere 
Dordrecht maggezien vragen we een bekende of 
minder bekende Dordtenaar naar wat voor hem 
of haar de stad bijzonder maakt.

Bijzonder voor 
& door jou 

Wat maakt Dordrecht bijzonder dicht-
bij voor jou?  Wij zijn benieuwd naar 
alles wat Dordrecht uniek maakt voor 
jou. Vertel het ons of laat het ons zien 
via Twitter @maggezien door gebruik 
te maken van #bijzonderdichtbij en 
wie weet zie je jouw reactie terug in 
het volgende nummer van Dordrecht 
maggezien!

Arien van Pelt  (44)

Wat: Van Pelt Kappers, 

voorzitter Stichting Centrum 

Management Dordrecht, 

mede-initiator kappers-

opleiding Da Vinci College. 

Dordtenaar sinds: 1970

Wie:
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ACTIVITEITEN

3X BIJZONDER

Pop-Up Market
Meerdere keren te bezoeken deze zomer; de 
Pop-Up Market. Op het gezellige Beverwijcksplein 
vind je iedere laatste zondag in juni, juli, augustus 
en september een hippe lifestylemarkt. Naast een 
markt met kraampjes met gezonde, biologische 
en vooral lekkere hapjes en drankjes kun je er ook 
struinend op zoek naar de leukste hebbedingetjes 
voor in en rondom het huis. Neem ook af en toe, 
onder het genot van de verkrijgbare lekkernijen, een 
pauze om van de muziek van verschillende singer-
songwriters te genieten. 

Iedere laatste zondag in juni, juli, augustus en 
september  |  Beverwijcksplein
www.facebook.com/PopUpMarkt

4 Havens Swim
Voor het tweede jaar op rij worden de havens van 
Dordrecht op een wel heel bijzondere manier 
gebruikt. Fervente zwemmers, enthousiaste 
amateurs en de professionals duiken vanaf Dok 
Straatman de Wolwevers- en Nieuwe Haven in. 
Het strijdtoneel wordt verder vormgegeven door 
de Oude Maas, Voorstraathaven, Wijnhaven en het 
drierivierenpunt. 

23 augustus, Dok Straatman aan de 
Kuipershaven  |  www.owwdordrecht.nl

Pasar Malam
In het weekend van 24 augustus krijgt de binnenstad 
van Dordrecht een Aziatisch sausje. Met twee podia, 
vele muzikanten, exotische dansers en een Oosterse 
Markt worden belangrijke facetten van zowel de 
Indonesische en Molukse cultuur breed weerspie-
geld. Er zijn workshops om zelf eens te (soms let-
terlijk) proeven van deze cultuur. Zo kun je leren zelf 
je Oosterse hapje klaar te maken of je kiest er een, of 
meerdere, bij de twintigtal eetstalletjes. 

24 t/m 27 augustus, Statenplein & Sarisgang
www.wnproductions.nl

3X KUNST & ANTIEK

Place d’Ary
De kunstmanifestatie Place d’Ary keert ook 
deze zomer weer terug op het Groothoofd. 
Vanaf 12 juli kan jong en oud op een toeganke-
lijke manier ieder weekend in contact komen 
met beeldend kunstenaars en kunstliefhebbers. 
Op deze unieke locatie hebben verschillende 
kunstenaars een eigen stukje atelier om te 
bewonderen. Tevens zijn er leuke kinderwork-
shops, live muziek en een buitenfilm.

Ieder weekend van 12 juli t/m 17 augustus
Groothoofd  |  www.placedary.nl

Nieuwkerksplein 
Antiekmarkt
De creatieve ondernemers van de Voorstraat 
Noord verzamelen hun krachten en organise-
ren meerdere malen een kunst- en antiek-
markt op het Nieuwkerksplein. De markt vindt 
plaats tijdens Kunstrondje Dordt waardoor de 
kans op het vinden van dat ene boek of unieke 
vintage woonaccessoire des te groter wordt!

3 augustus, Nieuwkerksplein
www.voorstraatnoord.nl  

City Art Fair
Een bonte verzameling van kunst verrijkt deze 
zomer meerdere zondagen de Voorstraat 
Augustijn. Op deze kunstmarkt vind je iedere 
editie een keur aan kunstenaars met afwisse-
lende kunstvormen zoals schilderkunst, textiel, 
beeldhouwkunst, fotografie en glaskunst en kan 
iedereen een nieuw kunststuk aan zijn of haar 
inboedel toevoegen. 

Iedere laatste zondag in juni, juli en augustus  
Voorstraat Augustijn
www.voorstraat-augustijn.nl

Een zomer vol 
evenementen Kijk voor meer leuke uitjes op

www.uitagendadordrecht.nl
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Even helemaal weg aan 
de Costa del Dordrecht

ZWEMMEN 
Natuurlijk is het wel mooi meegenomen 
als de zon schijnt en de temperatuur echt 
zomerse waarden bereikt, maar water om 
lekker in te zwemmen heeft Dordrecht 
genoeg. Tijdens de zomer van 2013 kende 
de binnenstad zelfs een drijvend zwembad.  
Aan de Bomkade hadden twee binnen-
vaartschippers drie weken lang de ruimen 
van hun schepen met water gevuld waarin 
iedereen een duik mocht nemen. Of de 
schippers deze zomer weer aanleggen 
in Dordrecht is natuurlijk de vraag. Maar 
geen nood, want ook in het Wantijbad even 

buiten het centrum kun je heerlijk buiten 
zwemmen. Wie er een fietstocht voor over 
heeft, is binnen afzienbare tijd bij recrea-
tieplas De Merwelanden in de Hollandsche 
Biesbosch. 

ZOMERSE COCKTAIL
Voor die zomerse cocktail hoef je ook 
al niet urenlang een vakantievlucht te 
nemen.  Destilleerderij Rutte heeft de lek-
kerste recepten voor drankjes die je direct 
in tropische sferen brengen.  Wat te denken 
van een Summer Simon op basis van twee 
glazen oude Simon jenever, twee glazen 

limoenstap, cola en ijs? Of een Mango Mix 
met wodka, limoensap en stukjes mango? 
De verse ingrediënten haal je natuurlijk op 
de markt of in het overdekte fijnproever-
spaleis Vriesestaete. 

BOEKEN VAN EN OVER DORDRECHT
Een lekker boek erbij en je dag kan 
niet meer stuk. Interessante kost over 
Dordrecht is er genoeg. Bijvoorbeeld Over 
de Kop, waarbij schrijver Wim van Wijk 
alles vertelt over de  Kop van het land. Van 
de Franse tijd, de Tweede Wereldoorlog en 
de Tour de France die voorbij kwam, tot 
aan de bewoners van nu.

In de Historische Atlas van Dordrecht, 
geschreven door Rinie Benschop, Teun de 
Bruijn en Ineke Middag kun je onder meer 
lezen wanneer de wijk De Staart werd 
gebouwd. En waar vroeger de gasfabriek 
stond. Het boek bevat verder prachtige topo-
grafische kaarten, foto’s en tekeningen die 
een beeld geven van Dordrecht vroeger en nu.

Toe aan wat minder serieuze kost? Ga 
dan voor de  nieuwste politieroman van 
Caty Groen, Blind gezicht op Dordrecht. 
Het vierde deel van deze Dordtse  
‘Baantjerreeks’ rondom rechercheur Rick 
Benson speelt zich voor een groot deel 
af bij restaurant Zomerlust, direct aan de 
overkant van de Oude Maas. Groen schreef 
ook de teksten voor het boek Trouwen 

doe je niet alleen. Het boek is een verma-
kelijke weergave van alles wat er op de 
belangrijkste dag van je leven mis kan 
gaan. Bruidsfotograaf Machiel Mol was bij 
honderden huwelijken aanwezig en zag 
er veel in de soep lopen. Tevens bijzonder 
is Ik heb geslacht van de Dordtse dichter 
Josse Kok. De bundel is  genomineerd voor 
de landelijke Buddingh’-prijs voor het 
beste poëziedebuut. 

Geen zin om te lezen maar wel zin in een 
spelletje? Doe dan het DordtSpel. Hoeveel 
treden heeft de Grote Kerk? En welke 
Dordtenaar is topscoorder aller tijden van 
Feyenoord? Met dit spel kun je je kennis 
van Dordrecht testen. 

BARBECUE
Wanneer dan ook nog de barbecue uit 
de schuur komt, is het misschien tijd om 
eens wat anders te proberen dan een 
drumstick of een barbecueworstje. Op 
zaterdag 7 juni werd tijdens het Urban 

Explorers Festival de aftrap  gegeven 
voor  ‘De nieuwe Dordtse snack 2015’, een 
wedstrijd voor amateur-snackmakers. 
De klassieke Dordtse snack, de frikadel, 
werd deze dag nog een keer flink in het 
zonnetje gezet, waarna de aftrap voor de 
nieuwe variant werd gegeven. Kun jij het 
op je eigen barbecue beter?  •

Adressen en locaties

Destilleerderij Rutte & Zn, 
Vriesestraat 130

Een overzicht van alle boekhandels 
vind je op www.centrumdordrecht.
nl. Het DordtSpel is online te bestel-
len via www.dordtseuitgeverij.nl.

De weekmarkt is iedere vrijdag en 
zaterdag op het Statenplein en de 
Sarisgang.

De ingangen van de overdekte 
versmarkt Vriesestaete bevinden 
zich aan de Vriesestraat en de 
Tolbrugstraat Landzijde.

Wie zegt dat je dicht bij huis niet net zo goed, of beter, 
vakantie kunt vieren als aan de Spaanse kust? Sommigen 
moeten ver weg gaan om hét vakantiegevoel te krijgen. 
Met een beetje goede wil en de juiste ingrediënten creëer  
je echter in Dordrecht al snel datzelfde gevoel! 
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Pieter van der Heijden en Wybe 
Klaverdijk van XPEX noemen het 

‘nogal iets’ dat in 1572 in de Statenzaal aan 
Het Hof een geheime bijeenkomst plaats-
vond die baanbrekend was voor het ont-
staan van de Republiek der Nederlanden. 
“Een halve eeuw later in 1618 was hier de 
Synode van Dordrecht, nog zo’n belang-
rijke topontmoeting. Daarmee staat 
Dordrecht aan de wieg van Nederland.”

XPEX wil die geschiedenis tastbaar 
maken met meer dan alleen de histo-
rische stukken. Van der Heijden: “We 
willen het verhaal vertellen van het 
ontstaan van Nederland in Dordrecht. De 
stad die in de middeleeuwen zijn gouden 
eeuw kende dankzij de rijkdom van 
riviertol en handelsbelasting.”

VLOEDGOLF
Die rijkdom werd al vroeg weer ver-
woest door de St. Elisabethsvloed van 
1421. Bezoekers voelen straks in Het Hof 
een vloedgolf over zich heen komen die 
alles meesleurt. Als je naar buiten kijkt 

zie je de straten van de stad onder water 
lopen. 

Het Hof en de Statenzaal zijn voor veel 
Dordtenaren de plekken waar ze getrouwd 
zijn, van muziek hebben genoten of 
Sinterklaas hebben bezocht. Dat twaalf 
Nederlandse steden er op 19 juli 1572 hun 
verzet bundelden tegen de gehate Spaanse 
bezetter en daarmee het startsein gaven 
voor het huidige Nederland krijgt dankzij 
de verbouwing van Het Hof de aandacht 
die het verdient. Straks kunnen de bezoe-
kers de vergadering van de opstandige 
steden ‘live’ bijwonen.  •

‘DE BEZOEKERS VAN 
HET HOF MOETEN 
STRAKS NET ALS DE 
BURGERS TOEN EEN 
KEUZE MAKEN: BLIJF IK 
KATHOLIEK OF WORD IK 
PROTESTANT’

De plek waar 
Holland begon 
De grote verbouwing van Het Hof is achter de rug.  
Maar nu begint pas het echte werk voor het Amsterdamse 
EXPEX Experience Experts. Zij gaan Het Hof de komende 
maanden zo inrichten dat een belangrijk deel van de 
vaderlandse en Dordtse geschiedenis weer tastbaar wordt.  

Dordrecht maggezien

In het volgende nummer:

Monumentaal 
winkelen
Dordrecht is rijk aan historische winkel-
panden; ontdek de pareltjes. 

De volgende editie van Dordrecht Maggezien 
verschijnt in september. Tot die tijd blijf je op de 
hoogte via www.centrumdordrecht.nl

Dordrecht 
pakt uit
Ook dit jaar pakt het centrum van 
Dordrecht weer een weekend lang 
feestelijk uit 

Bachfestival
Tien dagen lang staat de oudste stad 
van Holland in het teken van de Duitse 
componist Johann Sebastian Bach

Dordrecht in ander 
perspectief: gevels 
Aan markante muren geen gebrek. 

Heropening 
Kunstmin
Op 10 oktober bijt Frédérique Spigt 
het spits af in de vernieuwde 
schouwburg Kunstmin. 
Wat mag je nog meer verwachten?

COLOFON
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Spuiboulevard 99  |  Dordrecht
www.intreedordrecht.nl

Je tickets voor Bibelot, Schouwburg Kunstmin, Muziekstroom 
en evenementen koop je net zo gemakkelijk in de binnenstad.

Ook tickets voor het theater 
en concerten koop je bij 
intree Dordrecht I VVV.


