
1 De Vleeshouwersstraat is een van de meest 
karakteristieke straten van de binnenstad. 
Je vindt er vele leuke boetiekjes en galeries 
als Buki & Kopi, Unlimited Art Gallery en 
Meubels met een verhaal. De openingstijden 
variëren, maar alleen al de sfeer in de straat 
is de moeite waard. 

In de historische binnenstad vind je vele galeries, kunst-, antiek- en curiosawinkels en 
antiquariaten. Daarnaast kun je ook een aantal musea bezoeken als het Dordrechts 
Museum met zes eeuwen Nederlandse schilderkunst en Huis van Gijn, het voormalige 
woonhuis van Simon van Gijn. Jaarlijks zijn er ook vele kunst- en cultuur gerelateerde 
evenementen in Dordrecht. Zoals de kunst- en antiekmarkten en de gezellige  Dordtse 
Boekenmarkt (met meer dan 450 kramen!). Bezoek  www.indordrecht.nl/evenementen
 voor het actuele overzicht. 

4

Dordrechts Museum

Het Hof van Nederland

Vleeshouwersstraat

Dordrechts Museum

Kunst en curiosa

Lees verder op de volgende pagina 



2 Aan de Voorstraat 175 zit het atelier van 
kunstenares Katinka van Haren. Je kunt hier 
kleurrijke en vormrijke kunstwerken aan-
schouwen. Alles is gemaakt van papier en 
met de hand. Haar werk vindt in de museale 
kring groeiende waardering. Zo is ze in 2019 
geselecteerd voor de internationale CODA 
Paper Art in Apeldoorn en maakt ze ruimte-
lijke installaties voor op locatie. 

3 In antiquariaat De Boekenla (Boomstraat 5) 
maak je een wandeling door de tijd. Eigenaar 
en groot verzamel liefhebber Ron Klaassen, 
verkoopt hier tweedehands boeken, strips, 
lp’s en cd’s. 

4 Bij Pandorus (Boomstraat 17) kun je zeker 
wel een uur rondsnuffelen. Het winkelpand 
heeft maar liefst drie etages gevuld met 
bijzondere vondsten, tweedehands boeken, 
lp’s, kunst en antiek. Maar ook meubels en 
een uitgebreid assortiment aan rock/pop-
muziek uit de jaren 60/70.

5 Bij Het Hof van Nederland (Hof 6) reis 
je terug naar de 14e eeuw. Dit museum 
vertelt vele verhalen over Dordrecht in de 
Gouden Eeuw, waaronder de Eerste Vrije 
Statenvergadering van 1572. Een belangrijke 
gebeurtenis die plaatsvond in Dordrecht, en 
mede aan de basis lag van de onafhankelijke 
Republiek der Nederlanden. 

6 Kunstmin (Sint Jorisweg 76) is in  Dordrecht 
dé plek om kunst en cultuur live te aan-
schouwen. Geniet van één van de vele 
voorstellingen in de schouwburg. Bekijk het 
programma op kunstmin.nl/programma. 

7 In het Huis van Gijn, aan de Nieuwe Haven 
(29-30), staat de tijd al ruim een eeuw stil. 
Het museum is het voormalig woonhuis 
van Simon van Gijn (1836-1922). Je kunt een 
kijkje nemen in het leven van een familie 
op stand rond 1900. Simon van Gijn was 
een bankier, maar bovenal verzamelaar. Hij 
bepaalde in zijn testament dat na zijn dood, 
zijn huis voor het publiek moest worden 
opengesteld. 

8 Het Dordrechts Museum ( Museumstraat 40), 
opgericht in 1842, is één van de  oudste 
musea van Nederland. Het heeft een 
indrukwekkende verzameling schilderijen 
van de zestiende tot en met de negentiende 
eeuw, met topstukken van meesters als 
Aelbert Cuyp, Ary Scheffer, Nicolaes Maes, 
 Ferdinand Bol, de gebroeders Maris, J.H. 
Weissenbruch en George Breitner. Daar-
naast is er ook een fraaie verzameling van 
moderne en hedendaagse kunst. In een 
prachtige serre met terras aan de museum-
tuin kun je heerlijk eten en drinken.

Tip: Jaarlijks wordt de Eerste Vrije Statenvergadering herdacht en worden er diverse  activiteiten 
georganiseerd. Een belangrijke historische gebeurtenis, ook wel ‘de geboorte van Nederland’ 
genoemd, die de stad graag viert! Tijdens deze vergadering werd namelijk de basis gelegd voor 
een onafhankelijk en vrij Nederland. Voor meer informatie en de activiteitenagenda, bezoek 
www.geboortevannederland.nl
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