
Herinrichting gebied Grote Markt
Verbinding met het verleden – Beleving en gebruik in het heden

Aanzet tot visie en voorstellen
van het Dordts Joods Overleg

Op 1 februari 2022 heeft de Gemeenteraad van Dordrecht met algemene stemmen 
een motie aangenomen, ingediend door CU/SGP en anderen inzake de herinrichting 
van het gebied Grote Markt. Deze motie verzoekt het College van B&W:

 Bij de herontwikkeling van de Grote Markt zorg te dragen voor een duidelijke 
verbinding met de historie van de (voormalige) joodse buurt en het culturele 
leven daar. 

 Dit vorm te geven in overleg met de (kleine) joodse gemeenschap van 
Dordrecht.

 Dit integraal onderdeel te laten zijn van de nog op te stellen plannen voor de 
herontwikkeling van de Grote Markt.

Op 2 maart hebben vertegenwoordigers van de Joodse culturele groep Bne Dor 2.0, 
Ivrietkoor Al Naharot, Stichting Stolpersteine Dordrecht, Genootschap Nederland 
Israël Drechtsteden en enkele individuele betrokkenen vergaderd en intenties 
vastgesteld. Kortheidshalve noemen zij zich voorlopig: Dordts Joods Overleg.

1. Betrokkenheid.
De Grote Markt en omgeving heeft een belangrijke cultuur-historische betekenis in 
het centrum van Dordrecht, zeker wat betreft de specifieke relatie met de 
vooroorlogse Joodse gemeenschap. Hier bevond zich een synagoge en een mikwe – 
Joods badhuis. Talrijke Joodse Dordtenaren woonden in de directe omgeving, 
bezaten er een winkel of ander bedrijf en oefenden er een beroep uit. De Tweede 
Wereldoorlog en de terreur van nazi-Duitsland vernietigden de aanwezigheid van de 
Dordtse Joodse gemeenschap vrijwel volledig.  Onder de hamer van het naoorlogse 
stadsherstel verdwenen vrijwel alle fysieke elementen met een Joodse signatuur uit 
het stadsbeeld. Op straat herinnert slechts een plaquette op een muur van de Grote 
Markt, een gedeelte van het Joods monument op een gevel van het Stadhuis en 
Stolpersteine in de aanpalende straten aan wat eens een rijke Joodse aanwezigheid 
vertegenwoordigde.

Dordrecht heeft inmiddels weer een kleine levendige Joodse gemeenschap, divers 
van karakter, die ondanks interne beperkingen en helaas oplevend antisemitisme 
probeert elementen van haar eeuwenoude cultuur te eerbiedigen en initiatieven 
ontplooit voor beleving van deze cultuur en het delen ervan met de stad en haar 
inwoners.

Het is vanuit de wil om de Joodse cultuur in de stad te hechten en met een ieder in 
de stad te delen, dat het Dordts Joods Overleg zich serieus wil mengen in de 
planvorming ten aanzien van de Grote Markt, zowel wat betreft het fysieke als het 
intrinsieke gebruiksaspect. Wij hebben creatieve ideeën om de Joodse cultuur levend 
te houden in onze mooie stad en deze opnieuw een zichtbare, warme plek te geven 
in het centrum van Dordrecht. De Joodse gemeenschap hoort hier thuis!



2. Visie op fysiek en gebruik.
Vanaf de aftrap willen wij onderdeel zijn van de ideevorming en planontwikkeling van 
de Grote Markt en omgeving. 

Het gaat dan om fysieke aspecten zoals de ruimtelijke herinrichting, de gedachten 
over te realiseren functies, de bestaande en nieuwe fysieke voorzieningen, 
maquettes en modelontwikkeling, architecturale opdrachtverstrekking, enzovoorts.
Maar tegelijkertijd ook om de intrinsieke aspecten die het gebruik bepalen en 
faciliteren van het gebied. Bij dit hele palet denken wij aan verkeer en parkeren, 
looplijnen en verblijfsaspecten in de openbare ruimte zoals straatmeubilair, groen, 
commerciële functies en recreatief-culturele gebruiksmogelijkheden, naast fysiek-
sociale veiligheid.

Waar het gaat om de fysieke herinrichting moeten wat ons betreft ideeën worden 
ontwikkeld die de verbinding met de Joodse historie zichtbaar maken. Wellicht via de 
bestrating, trappen, het vormgeven in muren, gevels of groenperk van Joodse 
elementen, een kunstwerk, de straatverlichting of floor light die een “natuurlijke” brug 
slaat tussen Wijnstraat, Varkenmarkt, Knolhaven en Kuipershaven. 
Lichtbeeldprojecties op gevels en muren die uitdrukking geven aan de betekenisvolle 
Joodse aanwezigheid toen en nu in onze mooie historische stad.

Een van de ideeën die wij tegenkwamen is het realiseren van een soort markthal met 
winkels, horeca en andere commerciële en niet-commerciële voorzieningen, met 
daaronder een parkeergarage. Wij pleiten ervoor dat onderzoek plaats vindt naar de 
haalbaarheid op deze plek van een commerciële Joodse winkel en 
horecagelegenheid.

Wij doen een warm pleidooi voor realisatie van een voorziening op een centraal 
gedeelte van het heringerichte gebied, waar kleinschalige ontmoetingen en culturele 
activiteiten kunnen plaatsvinden waarvan de Joodse gemeenschap gebruik kan 
maken, voor haarzelf en voor gezamenlijke activiteiten voor en met anderen. 
Lezingen, minitheater, muziek, discussie, in een binnenruimte en buiten, een klein 
creatief plein. Ook denken wij aan een informatie- en documentatie faciliteit en kleine 
expositievoorziening om typische Joodse kunstuitingen en gebruiksvoorwerpen te 
tonen. Wij willen initiatieven nemen om hiertoe verbinding te leggen en samen te 
werken met andere instanties en organisaties, zoals De Bibliotheek AanZet, DOOR 
in het gebouw De Munt, de Kunstkerk, het Regionaal Archief, Theater Hollands Diep, 
het Dordrechts Museum, enzovoorts. Vanuit Joods Maatschappelijk Werk is de 
behoefte aangegeven van een fysiek steunpunt in Dordrecht.

3. Intussen willen wij meer.
De planvorming, de herinrichting, laat staan het in gebruik nemen van de 
toekomstige Grote Markt zal de nodige jaren in beslag nemen.
Daar kunnen en willen wij niet op wachten!

Vanuit de Joodse organisaties in Dordrecht willen wij het gesprek aangaan met 
zoveel mogelijk Joodse stadgenoten om ideeën en draagvlak uit te bouwen.
Vanuit het Dordts Joods Overleg willen wij zoals hiervoor aangegeven met andere 
organisaties in gesprek om verbinding te leggen tussen onze en hun ideeën en waar 
mogelijk een creatieve samenwerking aan te gaan.



Van het gemeentebestuur verwachten wij morele, deskundige en financiële 
ondersteuning voor onze voornemens en inzet.

Maar wij willen meer! Wij willen activiteiten ontwikkelen die daadwerkelijk de 
aanzienlijke tijd overbruggen tussen nu en het moment dat al die mooie plannen met 
de herinrichting Grote Markt zijn voltooid.

4. Documentaire Joods verleden – Joods heden.
Een concreet voorstel hiertoe is het volgende.
Het maken van een documentaire film waarin:
- de voormalige Joodse aanwezigheid in onze stad in haar historische context, met 
beeld en verhaal
- (beperkte aandacht voor) de verwijdering van Joodse aanwezigheid tijdens de 
oorlogsjaren
- de naoorlogs periode en de hernieuwde aanwezigheid, zichtbaarheid en ontplooiing 
van de Dordtse Joodse gemeenschap via culturele activiteiten, herdenkingen, 
enzovoorts.

Realisering door een Dordtse filmma(a)k(st)er met scholieren van het Da Vinci 
College. Financiering éénmalig vanuit een gemeentelijke subsidie.

Deze documentaire vertonen via het open net – RTV Dordrecht, een presentatie en 
bijeenkomst in The Movies en daarna doorlopend via videozuilen op de Grote Markt 
en omgeving. En op scholen tijdens lessen geschiedenis, burgerschapsvorming en 
ter voorbereiding op belangrijke herdenkingsmomenten.
Hoe zichtbaar kunnen we het maken?

Deze notitie is door het Dordts Joods Overleg vastgesteld op 30 maart 2022.

Contact:
Mw. B. (Bertie) E. Rodrigues
j.troost8@chello.nl

E.J. (Edjo) Frank
e.frank@hccnet.nl

mailto:j.troost8@chello.nl
mailto:e.frank@hccnet.nl

