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Museum 1940-1945
Nieuwe Haven 27-28
3311 AP Dordrecht
e-mail: info(g),musuem 19401945.nl
website: www.museum 19401945.nl
Aan
Het College van Burgemeester en Wethouders
en leden van de gemeenteraad.
Betreft: huisvesting c.q. herhuisvesting
Stichting Museum 1940-1945

Dordrecht, 2 oktober 2010.

Geachte college en leden van de gemeenteraad,

Namens het bestuur van de stichting Museum 1940-1945 te Dordrecht, bieden wij U hierbij
een rapport aan, omtrent de huisvesting van het museum gelegen aan de Nieuwe Haven 27-28
te Dordrecht. Dit betreffende rapport dateert al van 2 februari 2007 toen het al eerder aan het
toenmalig college van B&W is aangeboden. Echter zonder enig resultaat. Opnieuw brengen
wij U nu dit rapport, voor de tweede maal onder uw aandacht.
De reden voor deze hernieuwde aandacht voor dit rapport is, dat we nu na bijna vier jaar van
overleg nog steeds niets hebben bereikt. De situatie qua huisvesting is na bijna vier jaar dus
ook nog steeds zeer krap en het kost zeer veel moeite het educatieve deel goed uit te kunnen
voeren. Mede gelet op allerlei strenge veiligheidseisen.
De hierboven genoemde reden, in combinatie met recente publicaties in dag -en weekbladen,
over de mogelijke vestiging van een kindertheater in het pand Nieuwe Haven 26, zijn voor
ons aanleiding dit probleem over de huisvesting opnieuw onder uw aandacht te brengen.

Nieuwe Haven 28, 3311 AP Dordrecht, 078 - 613 01 72

Blijkens voorlopige informatie, willen de organisatoren van het burgerinitiatief, voor het hier
te vestigen kindertheater het pand nagenoeg gratis tot hun beschikking hebben. Een ander
optie was, dat het te vestigen theater als een soort voorlopige anti- kraakwaeht voor het pand
zou kunnen dienen gedurende een aantal maanden.
Ons inziens lijkt het, dat beide genoemde mogelijkheden toch geld gaan kosten. Mocht
derhalve toch blijken dat het betreffende pand onder zeer gunstige voorwaarden wordt
vrijgemaakt voor de vestiging van een kindertheater, dan willen wij als museum graag ook
hier in mee dingen onder exact dezelfde voorwaarden.
Als dit na overleg niet mogelijk mocht blijken te zijn, dan willen wij zeer graag in aanmerking
komen het pand Hoge Nieuwstraat 54-56. Dit pand betreft het voormalig restauratieatelier van
het museum van Gijn. Dit pand is direct aangrenzend aan de achterzijde van het museumpand.
Het pand staat nu al bijna vier jaar leeg, met enkele tussenposen van wat opslagruimte tot een
of twee tijdelijke werkplekken. Maar vervolgens gebeurt er nog steeds niets.
Het museumbestuur, wil graag van het college van Burgemeester en Wethouders en of de
gemeenteraad vernemen wat de exacte plannen hier omtrent deze beide complexen zijn.
Voorts willen wij graag regelmatig en schriftelijk, van de ontwikkelingen in dit gebied op de
hoogte gehouden worden.

Met hoogachting,

Th.J.Berendsen
Voorzitter
Museum 1940-1945

Museum 1940-1945
Nieuwe Haven 27-28
3311 AP Dordrecht
Tijdlijn, overleg Museum 1940-1945 - gemeente Dordrecht.
02-02-2007

Opstellen van een museum herstructurerings nota, door het
museumbestuur.

06-03-2007

Overleg met drs.P.Schoon, Dordrechts Museum over voormalig
het restauratieatelier. Achter museum 1940-1945.Staat al meer
dan 1 jaar leeg. Hij heeft geen bezwaar als wij het restauratie
atelier erbij krijgen.

16-02-2007 Ontvangst brede delegatie fractieleden uit de gemeenteraad van
diverse politieke partijen. Vinden allemaal dat er iets moet worden
gedaan aan de situatie m.b.t. de ruimte.
09-03-2007

Indiening van de Museum Herstructureringsnota bij het college
van B en W.

04-04-2007

Telefonisch overleg dhr. Stolk afd. Culuur, over de Museum
Herstructurerings nota. Heeft niets opgeleverd.

25-05-2007

Overleg op het stadskantoor met wethouder Spigt. Weinig tot
geen interesse. Zeer vaag over de ontwikkeling verdere museum
de Nieuwe haven en de plannen voor het Hof.

12-01-2008 Onderhoud met Burg. R. Bandell, over schaalvergroting van het
Museum. 1940-1945. Zeer positief gesprek, het Museum 19401945 moet daar blijven.
11-04-2008 Overleg op het stadskantoor met wethouder Lagendijk en dhr.
Kranendonk over uitbreiding van het museum. Zeer vage
bewoordingen. Wethouder wil ons pand voor het onderbrengen
van een grote poppencollectie/ theater in pand 26, en ook voor
pand 27/28. Als we niet zouden meewerken, dan desnoods
gedwongen naar het Hofcomplex.
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01-07-2008 Prof. Klinkert bezoekt met dhr.CJurgens het Museum 1940-1945.
Dit i.v.m. het maken van een rapport over het museumsituatie in
opdracht van de wethouder en dhr.Jurgens (Diep)
26-09-2008 Prof. Klinkert maakt een eindrapportage over het Museum 19401945. Rapport is klaar, vele onduidelijkheden blijven.
31 -03-2009 Bespreking rapport Prof.Klinkert, met dhr.CJurgens en dhr.
Kranendonk. Eindconclusie is we blijven op de Nieuwe Haven.
Conclusie, we zijn door beide wethouders en de directeur dienst
Kunsten, niet serieus genomen, maar gewoon gebruikt ten kostten
van de vestiging van een poppentheater op de Nieuwe haven 26 en
pand 27-28.
00-06-2009

Onderhoud met Burg.R.Bandell, over de schaalvergroting van het
Museum 1940-1945. Zeer positief verlopen en zegt al steun toe.

00-11-2009 Laatste overleg met Burg.R.Bandell, in verband met zijn aangekondigde vertrek, over de positie en behuizing van het museum.
25-06-2010 Overleg met Burg. A.A.M. Brok en weth. F.v.d. Oever. Conclusie
wederom overleg maar nog steeds geen besluit over ruimte erbij.
Men speelt wel met de gedachte om delen van de collectie wil
afstoten. Dan wel de bibliotheek te willen verplaatsten. Dit is voor
ons als museum, onder geen enkele voorwaarden bespreekbaar.
De museumcollectie moet ten alle tijden compleet te blijven. Daar
anders de totale samenhang van de collectie wegvalt.
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HERSTRUCTURERINGS PLAN MUSEUM 1940-1945
Februari 2007

Nieuwe Haven 27
3311 AP Dordrecht

Februari 2007
Voorwoord,
Geachte lezer,
Voor u ligt een plan met betrekking tot een voorgenomen uitbreiding van het Museum
1940-1945, wat is gevestigd aan de Nieuwe Haven 27/28 te Dordrecht. Het plan omvat onder andere de uitbreiding van het aantal vierkante meters vloeroppervlak. Deze
uitbreiding dient dan hierna geschikt gemaakt te worden als expositieruimten.
Vervolgens komt er een herinrichting van alle beschikbare expositieruimten.
Dit uitbreidingsplan is mede ingegeven, vanwege het feit dat de huidige museum
collectie de laatste jaren in omvang sterk is toegenomen. Hierdoor zijn er veel
stukken uit de collectie die noodgedwongen niet tentoongesteld kunnen worden.
Vervolgens blijven deze stukken dan voor een langere periode in het museumdepot.
Om toch tegemoet te komen aan de publiekswensen, is door het museumbestuur het
plan opgevat, om te kiezen voor een uitbreiding en een hieraan gekoppelde
herinrichting van het museum.
Hieraan vooraf, wil ik u kort een beeld schetsen, van onze museum geschiedenis in
de loop der tijd. Het museumstichting is opgericht op 25-02-1986. Het toenmalig
stichtingsbestuur stond onder voorzitterschap van de verzetsman P.L.Kooiman. De
kern van de museumcollectie, vormde de collectie van dhr.K.P. Makkelie. Het
toenmalig stichtingsbestuur zocht voor deze waardevolle collectie een onderdak. Dat
werd uiteindelijk gevonden, middels eerst de belangstelling, en later de aankoop van
het monumentale pand Nieuwe Haven 26 te Dordrecht. Dit pand bestond uit een
begane grondverdieping, een eerste verdieping en een zolderverdieping. Een pand
dat uitermate geschikt bleek te zijn voor het onderbrengen van de gehele collectie
K.P. Makkelie. Deze collectie omvat onder andere voorwerpen, documenten, foto's,
uniformen en andere op die jaren betrekking hebbende zaken. Dit geheel is dan ook
de basis gaan vormen, waarom heen het museumbezit verder in de loop der jaren
sterk is gaan groeien. Het museum is op 10 juni 1988 door ZKH Prins Bernhard
officieel geopend.
Het doel van het museum is een zo uitgebreid mogelijk overzicht te geven van de
oorlogsomstandigheden, van het leven tijdens de bezetting, en van de periode na de
bevrijding. Het zal een licht werpen op de onmenselijke visie van de nazi's, de daden
en de maatregelen die daar uit voort vloeide, de reacties van de burgerij daarop en
op de ellendige omstandigheden waarin zij verkeerde. De in het museum aanwezige
bibliotheek en computer databank vormen een kenniscentrum, voor elke bezoeker en
of onderzoeker, die de historie uit deze periode nader willen bestuderen.
In de tien jaren,~vanaf 1986 tot en met 1996,_dat jyvij^waren gevestigd j n het pand
Nieuwe haven 26 te Dordrecht,mochten wij vele duizenden bezoekers verwelkomen,
waaronder zeer veel schoolkinderen en hun begeleiders.
Na de afloop van het contract en de daaraan gekoppelde verhuizing in augustus
2001, naar het ernaast gelegen pand Nieuwe Haven 27, hebben wij noodgedwongen
de museum collectie in afgeslankte vorm moeten tentoonstellen. De oorzaak hiervan
is terug te brengen in het feit, dat we in vergelijk met het oude pand 26 en het

nieuwe pand 27, ruim 46 % van de beschikbare expositieruimte hebben moeten
inleveren. Mede hierdoor raakte we ook onze aparte bibliotheek, berging en
administratieruimte kwijt.
Zoals ik u eerder hier in deze brief schetste, is de museumcollectie nog steeds
groeiende. Daarom presenteren wij U, als bestuur van het Museum 1940-1945 dit
plan van uitbereiding en de hieraan gekoppelde herinrichting .Het plan bestaat uit 3
varianten. Deze 3 varianten worden ieder afzonderlijk weergegeven.
Ondanks alles, hopen wij te mogen rekenen, op uw brede steun en vertrouwen. Het
Museum 1940-1945 heeft een schat aan cultuur historische waarden in huis. Laat
daarom deze waardevolle collectie voor de stad Dordrecht en voor ons nageslacht
behouden blijven!!!.
Met vriendelijke groet,
namens het museumbestuur,
Th.J.Berendsen
bestuursvoorzitter
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Locatie:

Overzicht van het gebied dat wordt gemarkeerd door
De Nieuwe Haven - Venlostraat - Hoge Nieuw straat
Lange Ijzerenbrugstraat
Variant © = Bestaande situatie.
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Entree Museum
1940-1945

Begane grond
Expositie ruimte
Nieuwe Haven 28

l e verdieping
Expositieruimte

Museumdepot
PBEfll

Bestaande ruimten
Museum 1940-1945

- Variant A.

Het pand Nieuwe Haven 26.
Gelet op de huidige bouwkundige staat waarin het pand
Verkeerd, is een grondig restauratie nodig.
Het pand dient tevens toegankelijk gemaakt te worden
voor invalieden. o.a. door het aanbrengen van een personenlift.
Als na de restauratie mocht blijken, dat het Museum
1940-1945 hier om welke reden dan ook niet in zou
kunnen terug keren, verdient de volgende optie een
zeer goed alternatief.
Op de begane grond: Stuck Museum (Lobouw)
1 e verdieping v.z.: Slotencollectie (fa.Lips)
1 e verdieping a.z: Het Naaimachine Museum (Bekkers)
2e verdieping :
Bier Museum ( de Sleutel brouwerij)
Als deze optie te realiseren valt, dan is er binnen een
afstand van 500 meter, aan de Nieuwe Haven, een
zeer unieke cultuur historische collectie ondergebracht.
De boven genoemde 4 musea, plus het Museum van .
Gijn en het Museum 1940-1945. Makkelijk toegankelijk
voor een breed publiek, gelegen aan de nieuwe
Museumboulevard. Deze optie, zal het culturele hart
van Dordrecht, de oudste stad van Holland, geweldig
versterken!!
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Nieuwe Haven 26
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-Variant B.

Bebouwing van de tuin.
De tuin is gelegen aan de voorzijde van de Nieuwe
Haven. Het te bebouwen perceel ligt tussen de panden
Nieuwe Haven 26 en 27. De gedachten gaan uit naar
een ontwerp wat past in het historisch beeld / karakter
van de Nieuwe Haven.
Uit onderzoek is gebleken, dat rond 1890, op deze
grond al een pand heeft gestaan. Bestaande uit een
begane grond, grote toegangsdeur met aan weerszijde
een raam. Op de eerste - en tweede verdieping 3 grote
ramen aan de voorzijde. En op de zolderverdieping 1
raam aan de voorzijde. Het pand is zeer waarschijnlijk
gesloopt rond 1920.

Erf scheiding Museum S.M.van Gijn

Nieuwe Haven 26

Nieuwe Haven 28

Toekomstige uitbreiding
Museum 1940-1945

Artist Impression

-Variant C.

Het pand Hoge Nieuwstraat 54-56.
Genoemd pand ligt in het verlengde, direct achter het
bestaande Museum 1940-1945.
Het betreffende pand is al gerestaureerd en is
momenteel in gebruik als restauratie atelier bij het
Museum van Gijn. Doch het pand, staat sinds juli 2006
leeg en wordt incidenteel nog gebruikt als opslagruimte.

Hoge Nieuwstraat 54-56
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Te realiseren uitbreiding

