Dordrecht en de Gouden Eeuw:
Het Hof van Nederland:
In Het Hof van Nederland werd in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering gehouden. Hier werd de basis gelegd
van een onafhankelijke Staat der Nederlanden. Dankzij handel, innovatie en immigratie bracht dit de nieuwe staat
een enorme welvaart. Daarmee staat deze gebeurtenis aan de basis van de Gouden Eeuw. Geheel verbouwd en
opnieuw ingericht is Het Hof tijdens Koningsdag 2015 officieel geopend door Koning Willem-Alexander. In Het Hof
van Nederland komt de stads- en daarmee de vaderlandse geschiedenis op verschillende manieren tot leven: in
objecten, films, geluid, virtuele vitrines en digitale archiefboeken. Centraal staat deze Eerste Vrije
Statenvergadering, maar ook de Sint Elisabethsvloed en de Synode van Dordt worden belicht.
Grote Kerk:
Sinds de bouw in de huidige vorm, eind vijftiende eeuw, speelt de Grote Kerk een belangrijke rol in de
geschiedenis van Dordrecht. In het begin van de Gouden Eeuw werd er tussen november 1618 en mei 1619 de
Synode van Dordt gehouden. Tijdens deze periode was Dordrecht het centrum van Europa. Meer dan 100
professoren, predikanten en politici uit onder meer De Republiek der Nederlanden, Engeland, Schotland, Duitse
landen en Zwitserland kwamen hier tijdens 180 vergaderingen bijeen om einde te maken aan een langdurig
religieus en politiek conflict in de Nederlandse Republiek. Voordat de eerste vergadering werd gehouden, vond er
een kerkdienst plaats in deze kerk. In dit bekendste gebouw van Dordrecht met zijn opvallende stompe toren is
een maquette te zien van de Kloveniersdoelen; het gebouw waar op de bovenzaal de vergaderingen
plaatsvonden.
In het kader van de viering van 400 jaar Synode vindt er in de periode van 24 november en 26 mei een compacte
overzichtstentoonstelling plaats van de meester van de fijnschilderkunst Henk Helmantel. Als Ode aan de Synode
maakt Helmantel een ’Synode-werk’ van en in de Grote Kerk van Dordrecht.
Dordrechts Museum:
In dit museum vindt u zes eeuwen Nederlandse schilderkunst; van de 16e eeuw tot aan nu. De Gouden Eeuw komt
aan bod met Dordtse meesters als Nicolaes Maes en Ferdinand Bol uit de school van Rembrandt. En uit die tijd
zijn er ook tal van werken te vinden van de Dordtse schildersfamilie, vader en zoon, Jacob en Aelbert Cuyp.
Vanwege de viering van 400 jaar Synode is er van 11 november tot en met 26 mei de tentoonstelling Werk, Bid &
Bewonder ook hier te zien. In deze tentoonstelling worden clichés over kunst en calvinisme ontrafeld en enkele
hardnekkige mythes ontkracht. Naast schilderkunst uit onder meer de Gouden Eeuw komt ook literatuur, muziek
en kerkarchitectuur in de vorm van (kunst)objecten aan bod.
Stadswandeling met VVV-gids:
De VVV-gids neemt u mee op reis door het verleden van Dordrecht. Dordrecht bezit meer dan duizend
monumenten; voornamelijk te vinden in de historische binnenstad. De wandeling brengt u uiteraard langs het Hof
van Nederland en de Grote Kerk. Daarnaast maakt u uitgebreid kennis met het historisch havengebied met zijn
prachtige oude pakhuizen en statige woonhuizen. In de Gouden eeuw werden er in Dordrecht maar liefst 4
havens aangelegd om al dat handelsverkeer in goede banen te leiden.
Dordtevaar:
Bekijk Dordrecht eens van een andere kant; vanaf het water. De open fluisterboot maakt in 1 uur tijd een tocht
door de historische binnenstadhavens van Dordrecht. Varend onder de vele bruggetjes over de smalle
Voorstraathaven en door de Nieuwe Haven en Wolwevershaven, waar u prachtig uitzicht heeft op de
monumentale pakhuizen en bijzondere woonhuizen in dit gebied.

Tijden 2018:
Het Hof van Nederland

: 1 januari t/m 31 december dinsdag t/m zondag 11.00 tot 17.00 uur
gesloten op 1 januari, 27 april en 25 december
Grote Kerk
: 1 januari t/m 31 maart gesloten
1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m zaterdag 10.30 tot 16.30 uur
zondag 12.00 tot 16.00 uur
14 november t/m 31 december woensdag t/m zondag 12.00 tot 16.00 uur
gesloten op 1 januari en 25,26 en 31 december
Dordrechts Museum
: 1 januari t/m 31 december dinsdag t/m zondag 11.00 – 17.00 uur
gesloten op 1 januari, 27 april en 25 december
Stadswandeling met VVV-gids : 1 januari t/m 31 december het hele jaar op aanvraag mogelijk
Dordtevaar
: 1 april t/m 31 oktober maandag t/m zondag
Prijzen 2018:
Het Hof van Nederland

: € 10,00 per persoon
: € 8,00 per persoon vanaf 10 personen
Bezoek Grote Kerk van 1 april t/m 31 oktober
: gratis
Bezoek Grote Kerk van 1 november t/m 31 december
: € 2,00 per persoon
Rondleiding Grote Kerk van 1 april t/m 31 oktober
: € 2,00 per persoon + éénmalig € 10,00
Rondleiding Grote Kerk van 1 november t/m 31 december
: € 2,50 per persoon + éénmalig € 25,00
Dordrechts Museum
: € 12,00 per persoon
: € 10,00 per persoon vanaf 10 personen
Rondleiding van 1 uur door Dordrechts Museum (max 15 pers) : € 70,00 per gids op dinsdag t/m vrijdag
: € 80,00 per gids op zaterdag of zondag
Stadswandeling met VVV-gids van 1,5 uur/ 2 uur (max 20 pers) : € 75,00 per gids
Dordtevaar
: € 7,50 per persoon
Tijden 2019*:
Het Hof van Nederland

: 1 januari t/m 31 december dinsdag t/m zondag 11.00 – 17.00 uur
gesloten op 1 januari, 27 april en 25 december
Grote Kerk
: 1 januari t/m 31 maart woensdag t/m zondag 12.00 tot 16.00 uur
1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m zaterdag 10.30 tot 16.30 uur
zondag 12.00 tot 16.00 uur
1 november t/m 15 december: dinsdag/donderdag/zaterdag 14.00 tot 16.00 uur
gesloten op 1 januari
Dordrechts Museum
: 1 januari t/m 31 december dinsdag t/m zondag 11.00 – 17.00 uur
gesloten op 1 januari, 27 april en 25 december
Stadswandeling met VVV-gids : 1 januari t/m 31 december het hele jaar op aanvraag mogelijk
Dordtevaar
: 1 april t/m 31 oktober maandag t/m zondag

Prijzen 2019*:
Het Hof van Nederland

: € 10,00 per persoon
: € 8,00 per persoon vanaf 10 personen

Bezoek Grote Kerk van 2 januari t/m 31 maart
Bezoek Grote Kerk van 1 april t/m 31 december
Rondleiding Grote Kerk van 1 januari t/m 31 maart
Rondleiding Grote Kerk van 1 april t/m 31 oktober
Rondleiding Grote Kerk van 1 november t/m 31 december
Dordrechts Museum

: € 2,00 per persoon
: gratis
: € 2,50 per persoon + éénmalig € 25,00
: € 2,00 per persoon + éénmalig € 10,00
: € 2,50 per persoon + éénmalig € 25,00
: € 12,00 per persoon
: € 10,00 per persoon vanaf 10 personen
Rondleiding van 1 uur door Dordrechts Museum (max 15 pers) : € 70,00 per gids dinsdag t/m vrijdag
: € 80,00 per gids zaterdag of zondag
Stadswandeling met VVV-gids van 1,5 uur/ 2 uur (max 20 pers) : € 77,50 per gids
Dordtevaar
: € 7,50 per persoon

* Tijden & prijzen 2019 zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Contactgegevens:
VVV Zuid-Holland Zuid
Spuiboulevard 99
3311 GN Dordrecht
078 - 6322422
info@vvvzhz.nl

