FACTSHEET HET HOF VAN NEDERLAND 2018

Het Hof van Nederland
Dordrecht
Informatie en prijzen 2018
Het Hof van Nederland vertelt op interactieve en spraakmakende wijze het verhaal van
de oudste stad van Holland, dat model staat voor heel Nederland. Aan de hand van
verschillende thema's ontdek je de ontwikkeling die de stad heeft doorgemaakt.
Een van die verhalen is de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572. Deze vond plaats in
Het Hof. De 80-jarige oorlog is losgebarsten wanneer Dordrecht in 1572 in het geheim
het initiatief neemt tot een alternatieve Statenvergadering. Ze wordt uitgeschreven in
opdracht van Willem van Oranje, die meer steun probeert te krijgen voor zijn strijd tegen
de Spaanse bezetter. Van 19 tot en met 23 juli vindt in de Statenzaal in het Hof in
Dordrecht de Eerste Vrije Statenvergadering plaats. Twaalf steden, de adel, de
watergeuzen en de prins van Oranje sturen afgevaardigden. De aanwezigen erkennen
Willem van Oranje als hun stadhouder en geven hem een groot bedrag om de oorlog
tegen Spanje te bekostigen. De vergadering spreekt zich ook uit voor vrijheid van
geweten en godsdienst. In Het Hof van Nederland beleef je deze belangrijke gebeurtenis,
in de zaal waar de Eerste Vrije Statenvergadering daadwerkelijk plaatsvond.
Ook in de andere verhalen wordt duidelijk dat Dordrecht op verschillende vlakken aan de
basis heeft gestaan van het Nederland van nu. Aan bod komen: Dordrecht als rijke en
machtige stad in de middeleeuwen, de strijd tegen het water (Sint-Elisabethsvloed en
Watersnoodramp), de Synode van Dordrecht waaruit onder andere de Statenbijbel
voortkwam, de Gouden Eeuw met de Dordtse gebroeders De Witt als regenten, en de
industriële vooruitgang in de 19de en 20ste eeuw.

Locatie
Adres
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter
Instagram
Vimeo

Het Hof van Nederland
Hof 6
3311 XG Dordrecht
+31(0)78-770 5250
info@hethofvannederland.nl
www.hethofvannederland.nl
facebook.com/hethofvannld
twitter.com/HofvanNLD
instagram.com/hethofvannederland
vimeo.com/channels/hethofvannederland/

Het kantoor is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Openingstijden museum
Di t/m Zo
Gesloten

11:00 – 17:00 uur
27 april, 25 december, 1 januari

Toegangsprijzen 2018 & 2019
Volwassenen
T/m 18 jaar
CJP / cultuurkaart / studenten vanaf 19 jaar
ANWB Fietspas
Museumkaart / VDM / Rembrandtkaart / Rotterdampas / ICOM
Groepen groter dan 10 betalende personen

€ 10
gratis
€4
€8
gratis
€ 8 p.p.

Combi-dagkaart
Toegang tot Het Hof van Nederland, Huis Van Gijn én het Dordrechts Museum
Volwassenen
CJP / cultuurkaart / studenten vanaf 19 jaar

€15
€7,50

Combi-2dagenkaart
Toegang tot Het Hof van Nederland, Huis Van Gijn én het Dordrechts Museum op twee
aaneengesloten dagen
Volwassenen
CJP / cultuurkaart / studenten vanaf 19 jaar

€17,50
€10

Elke dag te doen
Het Grote Hofspel
Speciaal voor vriendjes, vriendinnetjes, jongens, meisjes, vaders, moeders, opa’s en
oma’s! Speel dit spel samen met je hele familie! Je bent een levende pion en het museum
is je speelbord! Hoe speelden kinderen in de Middeleeuwen? En wie was vroeger de baas
van ons land? Tijdens het Grote Hofspel krijgt ieder een eigen rol en gaan jullie gezamenlijk
op ontdekkingstocht in het spannende Hof.
Kosten: €2,50 | Voor de hele familie, alle leeftijden | afhalen aan de balie
Reporter gezocht!
Als een echte reporter doe je in de Hofkrant verslag van belangrijke gebeurtenissen uit de
geschiedenis van Dordrecht. Voor de hele familie, vanaf 6 jaar.
Rondleidingen
Hof Tour – gemiddeld 4 keer per jaar op een zondag, wisselende data
Tijdens deze rondleiding hoor je de boeiende verhalen uit de historie van Dordrecht als
oudste stad van Holland en ontdek je dat er ook gebeurtenissen van landelijk belang
hebben plaatsgevonden. Maak kennis met de collectie van de stad en neem plaats op de
eerste rij bij de film 'De Vrije Staten' op de plek waar de eerste Vrije Statenvergadering in
1572 ook daadwerkelijk plaatsvond.
Zie onze website voor meer informatie en data.
Groepsrondleidingen – tot 40 personen
Voor groepen tot 40 personen zijn er diverse rondleidingen:

1.
2.
3.
4.

Hoogtepuntenrondleiding
Themarondleiding Water en welvaart
Themarondleiding Geloven in Dordrecht
Themarondleiding Dordrecht en Oranje

Praktisch
De groep wordt onderverdeeld in groepjes van maximaal tien personen met elk een eigen
rondleider. Met meer personen wordt de groep gesplitst, omdat de ruimte in het
monumentale pand beperkt is. Bovendien kan in kleinere groepen iedereen de rondleider
goed volgen. De rondleiding duurt 1 uur en 15 minuten.
Kosten groepsrondleiding
€ 70,- per groep van max. 10 personen (excl. museumentree). In het weekend € 80,(excl. museumentree).
Info en reserveringen
Aanmelden voor groepen is tot drie weken van tevoren mogelijk. Dit kan via
nummer +31(0)78 -770 87 08 of per e-mail reserveringen@hethofvannederland.nl
Onderwijs
Er zijn educatieve programma's en rondleidingen beschikbaar voor primair en voortgezet
onderwijs.
Zie onze website voor meer informatie.
Locatieverhuur
Wilt u een borrel, feest of zakelijke bijeenkomst organiseren in een sfeervolle ambiance?
Hof van Nederland biedt daarvoor diverse mogelijkheden, voor grote en kleinere
groepen. Het museum en het Hofplein zijn ook zeer geschikt als trouw- & filmlocatie. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Planning: 078- 770 5217.
Museumwinkel
De winkel van Het Hof van Nederland biedt een ruim assortiment designproducten en
cadeauartikelen voor iedere smaak. De winkel is ook zonder entreekaartje te bezoeken.
Garderobe
De garderobe in het museum is onbewaakt. Kluisjes zijn beschikbaar. Reisbagage is niet
toegestaan in het museum.
Toegankelijkheid
Het Hof van Nederland is een oud gebouw. Hierdoor is het minder toegankelijk voor
mindervaliden en mensen die slecht ter been zijn. Speciale ‘Liftroute’ maakt het mogelijk
vrijwel alles te zien. Binnen het museum kan geen gebruik worden gemaakt van een
scootmobiel. Via telefoonnummer +31 (0)78 770 5235 kun je (minimaal 1 werkdag van
te voren) een rolstoel reserveren.
Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.hethofvannederland.nl
Ook kunt u onder kantooruren contact opnemen via +31(0)78-770 5250 of
info@hethofvannederland.nl

