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PREMIUM

Secretaris Hans van Herwijnen van het
Dordts Patriciërshuis - Museum aan de
Maas toont een nieuw aangekochte
tekening. © Rinie Boon

Flink verbouwd
Patriciërshuis
toont nieuwe
aanwinsten:
‘Dit heeft zelfs
het
Rijksmuseum
niet’
Tijdens de tweede
coronalockdown is het Dordts
Patriciërshuis - Museum aan de
Maas opnieuw verbouwd. Deze
week ging de nieuwe

 Regiosport Dordrecht

09:35  Voor Frans (70) en Arlette (69) dreigt leven op
straat door woningnood

 PREMIUM

09:01  Stadskunstenaar Erik uit kritiek: ‘Dordrechts
Museum had meer kunnen doen’

 PREMIUM

18-09  Ramses S. (22) licht bedrijven voor
tienduizenden euro's op: ‘Een meester, iedereen trapte erin’

 PREMIUM

18-09  Slim incontinentiemateriaal en muziekkussens: zo gaat
verpleeghuis personeelstekort te lijf

18-09  Vijf nieuwe ‘exit-routes’ Baanhoek-West onderzocht,
gemeente deelt resultaten volgende maand

Regio wijzigen Almelo Alphen Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem

REGIO NIEUWS REGIO SPORT SHOW VIDEO FUN

Regio wijzigenRegio wijzigen

Weer Welkom, Annemieke Van Weenen

Zoek op trefwoord, titel of auteur ZOEK
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André Oerlemans 12-09-21, 09:00

KOFFERMOORD

ALLE ARTIKELEN

MEEST GELEZEN

tentoonstelling ‘Rivier- en
zeegezichten van Dordtse
meesters’ van start. Het publiek
kan het allemaal komen bekijken
tijdens de Open
Monumentendag op 11 en 12
september, als het museum met
korting en de kelder gratis te
bezoeken zijn.

Tijdens de eerste lockdown voegde
het Patriciërshuis vorig jaar de
17e-eeuwse kelder toe aan het
museum. De tweede lockdown,
van december tot juni, duurde nog
langer. ,,Maar ook nu hebben wij
niet stilgezeten. In dat halfjaar
hebben onze vrijwilligers zich drie
slagen in de rondte gewerkt met
schilderen en verbouwen. Ze
hebben klussen gedaan die je niet
kunt doen als het museum open
is”, zeggen penningmeester
Laurens Gooshouwer en secretaris
Hans van Herwijnen.

Lees ook

Er wordt al twee jaar
gewerkt aan ‘Rivier, boot,
stad’, maar opeens is er
ophef: ‘Hebben we zitten
pitten?’

PREMIUM

Vierde man opgepakt voor geruchtma-
kende koffermoord: 33-jarige
Rotterdammer vast
8 september

Een moord én aanslag in korte tijd: ‘Het is
geen geheim dat er in dit deel van
Zwijndrecht van alles aan de hand is’

PREMIUM

Tweetal dat sinds woensdag vastzit voor
‘koffermoord’ nog twee weken langer vast

Nóg twee jonge mannen aangehouden in
brute ‘koffermoordzaak’: ‘Familie is té
aangeslagen’

PREMIUM

Extra heftige spits vanmiddag: A16 richting
Rotterdam urenlang muurvast vanwege
auto-ongeluk

1
Baas verdacht van ontucht: oproepkracht
(16) ‘in zijn piemel geknepen’

PREMIUM

2
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BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN

Mysterieuze nepschildjes
bij coffeeshop en
Stadskantoor plaatsen
Augustijnenhof voor
raadsel

PREMIUM

Een van onze
pronkstukken. Dit
heeft zelfs het
Rijksmuseum niet
-  Laurens Gooshouwer,

penningmeester

Stijlkamers zijn vernieuwd, de
zolder kreeg een facelift, er
kwamen nieuwe schilderijen en
tekeningen bij, een nieuwe
draaiende vitrine voor kostuums
van rond 1800 en nog meer ruimte
voor bezoekers.

Zo is op de zolder de authentieke
vloer tevoorschijn gehaald en zijn
diverse oude personeelsvertrekken
beter zichtbaar gemaakt. Een
voormalige badkamer op de eerste
verdieping is verbouwd tot nieuwe
expositieruimte. Daar staat nu een
verlichte glazen carrousel, waarin
een Robe á la Française uit 1780,
een Empire-jurk uit 1815 en straks
nog een Franse kniebroek met
overjas ronddraaien. Voor een
vierde kostuum wordt bij AH

Verdeeldheid bij horecaondernemers over
coronapas: ‘Bij ons is iedereen welkom, maar
we handhaven wel’

PREMIUM

3
Meerdere mensen bekeurd voor !etsen op de
busbaan in Dordrecht

4
A16 aankomend weekend grotendeels dicht
vanwege asfaltering: extra reistijd
onvermijdelijk

5

Dé Winterfair

Van "20.95 voor "15.95

Genieten bij Roompot in Duitsland

Voor "203

Diana & Zonen

Voor "29.9

The Sound of Music: "5,- voordeel!

Voor "40.2

De Koning van Amsterdam: Rang-upgrade
cadeau!

Voor "24.5
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https://www.ad.nl/dordrecht/mysterieuze-nepschildjes-bij-coffeeshop-en-stadskantoor-plaatsen-augustijnenhof-voor-raadsel~ab842c88/
https://www.ad.nl/dordrecht/verdeeldheid-bij-horecaondernemers-over-coronapas-bij-ons-is-iedereen-welkom-maar-we-handhaven-wel~afae5d0c/
https://www.ad.nl/dordrecht/meerdere-mensen-bekeurd-voor-fietsen-op-de-busbaan-in-dordrecht~a1caeba9/
https://www.ad.nl/dordrecht/a16-aankomend-weekend-grotendeels-dicht-vanwege-asfaltering-extra-reistijd-onvermijdelijk~a9794531/
https://webwinkel.ad.nl/product/de-winterfair?utm_source=ad&utm_medium=redactionele_site&utm_content=top5_widget&utm_campaign=webwinkel_algemeen
https://webwinkel.ad.nl/product/genieten-bij-roompot-in-duitsland?utm_source=ad&utm_medium=redactionele_site&utm_content=top5_widget&utm_campaign=webwinkel_algemeen
https://webwinkel.ad.nl/product/diana-zonen?utm_source=ad&utm_medium=redactionele_site&utm_content=top5_widget&utm_campaign=webwinkel_algemeen
https://webwinkel.ad.nl/product/the-sound-of-music?utm_source=ad&utm_medium=redactionele_site&utm_content=top5_widget&utm_campaign=webwinkel_algemeen
https://webwinkel.ad.nl/product/de-koning-van-amsterdam?utm_source=ad&utm_medium=redactionele_site&utm_content=top5_widget&utm_campaign=webwinkel_algemeen


VAN DE STRAAT

ALLE ARTIKELEN

MEEST GEDEELD

Maasplaza een statiegeldactie
gehouden.

In de kamer ernaast kwam de
glazen Engelse desserttoren uit de
18e eeuw beter in de
schijnwerpers te staan. ,,Een van
onze pronkstukken. Dit heeft zelfs
het Rijksmuseum niet”, vertelt
Gooshouwer.

Zee-en riviergezichten
In de expositieruimte daarnaast
worden de komende maanden
zee- en riviergezichten van
Dordtse meesters tentoongesteld
van rond 1800, waaronder een
paar nieuwe aanwinsten. Onder
meer een tekening van C.F.
Bendorp (1736-1814). ,,Zeer
bijzonder, want hij staat bekend om
zijn etsen en heeft nauwelijks
tekeningen gemaakt”, weet Van
Herwijnen. 

Bij Sotheby’s tikte het museum een
zeegezicht op de kop van Martinus
Schouman (1770-1843),
achterneef en leerling van Aert
Schouman en leermeester van J.C.
Schotel (1787-1838). Een tekening
van deze beroemde Dordtse
schilder van zeegezichten hangt
ernaast. In de hal naast de trap
hangen nog twee nieuwe
aanwinsten: twee portretten van J.
B. Scheffer (1773-1809), vader van
de beroemde Ary Scheffer.

PREMIUM

VAN DE STRAAT

Aart heeft een tip voor jongelui, die
hele dagen computeren: ‘Pak een
hengeltje en ga lekker vissen’
14 september

Kamla (56) is trots op haar afkomst: ‘Als er
iemand in nood is, staan we voor elkaar
klaar. Al is het je vijand’

PREMIUM

VAN DE STRAAT

Sabit (31) is tevreden over zijn leven: ‘Het
enige dat ik mis is een vrouw en kind’

PREMIUM

VAN DE STRAAT

Anneke Nielsen (61) is dol op haar langharige
chihuahua’s: ‘Mijn hondjes zijn net kindjes’

PREMIUM

VAN DE STRAAT

Baas verdacht van ontucht: oproepkracht
(16) ‘in zijn piemel geknepen’

PREMIUM

A16 aankomend weekend grotendeels dicht
vanwege asfaltering: extra reistijd
onvermijdelijk
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CORONAVIRUS IN DE DRECHTSTEDEN

‘Compliment voor het
Monument’ 
De kelder werd vorig jaar bij het
museum getrokken, maar moest
vanwege corona al weer vrij snel
dicht. Wel kreeg het museum van
de provincie Zuid-Holland het
‘Compliment voor het Monument’
voor de restauratie. Daarom komt
gedeputeerde Willy de Zoete de
kelder op 28 oktober officieel
openen. Tegen die tijd hoopt het
Patriciërshuis dat daar de digitale
maquette, waarin het samen met
Stichting Verborgen Stad diverse
tijdlagen van de Wolwevershaven
digitaal in 3D reconstrueert, klaar
is. De gemeente Dordrecht heeft
hier lang geleden een bijdrage voor
toegezegd, maar die is nog niet
betaald.

Tijdens het coronajaar won het
museum ook de rechtszaak over
de bezwaren die omwonenden
hebben tegen avondhoreca.
Daardoor mag het twee dagen in
de week tot elf uur ‘s avonds diners
verzorgen in de ronde Maaskamer
in Lodewijk XVI-stijl aan de rivier,
het pronkstuk van het
Patriciërshuis.

Die kamer aan het eind van de hal
is tegenwoordig ook door
voorbijgangers te zien. Dankzij een
nieuwe glazen deur kan de
buitendeur de hele dag openstaan

Volop discriminatie op Dordtse
woningmarkt: ‘Ja, ik doe het ook’

PREMIUM

Man met groot mes gaat door het lint in
Dordrecht en gaat ‘vol in verzet’ tegen
aanhouding

Petra’s tekeningen van Dordtse geveltjes
bleken zo’n hit op Instagram dat ze er haar
werk van kon maken

PREMIUM

PREMIUM

Ondernemers weigeren mee te werken
aan coronapas: ‘Hier is en blijft
iedereen welkom’
15 september

Dordtse onderzoekster: ‘Alle
vaccinweigeraars wegzetten als ‘wappies’
werkt averechts’

PREMIUM

Lang niet iedereen is blij met de nieuwe
coronapas: ‘Moet ik dan voor politieagent
gaan spelen?’

PREMIUM

Dordtse ondernemers willen ruimere
terrassen ook ná corona houden, maar
gemeente is ‘minder soepel’

PREMIUM

https://www.ad.nl/dossier/coronavirus-in-de-drechtsteden~d1ac340cf-4323-48a3-b398-8291a167c191/
https://www.ad.nl/dordrecht/wandelen-door-het-dordt-van-1618-in-een-google-streetview-van-het-verleden~a03f4cdc/
https://www.ad.nl/dordrecht/volop-discriminatie-op-dordtse-woningmarkt-ja-ik-doe-het-ook~adbd83d4/
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