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Het Hof van Dordrecht
1 Op het plaveisel van het Hofcarré, ooit het domein van de in grauw habijt gehulde
en binnensmonds Ave Mariaatjes mompelende monniken van de augustijner orde,
staan nu verspreide bankjes waarop ’s avonds acneïge adolescenten hun hormonale
oprispingen botvieren in ranzige rendez-voustjes met gecoupe-soleilde, übermagere
anorexiameisjes.
2 De schrepele statigheid van dit van tomeloze dadendrang bol staande historische
godshuis, waar anti-Spaanse sentimenten tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering in
vijftienhonderdtweeënzeventig het fundament legden voor de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden, weerspiegelt niet aanstonds de glamour van een door de
stad hartstochtelijk gekoesterd relikwie.
3 Veeleer bekruipt de bezoeker het gevoel dat het gaat om een weliswaar niet efemere,
maar evenmin met eeuwigheidswaarde beklede steenklomp die binnenkort aan de
voraciteit van de sloophamer zal worden prijsgegeven.
4 Maar, schijn bedriegt en de realiteit logenstraft zo’n pejoratieve connotatie; alsof de
Dordtse gemeenteraad geen langetermijnstrategie zou kennen. Na twee decennia
van politiek gepalaver werd op 3 december 2010 het groene licht gegeven voor een
metamorfose van het Hof die zijn weerga niet kent.
5 De investering van zestien miljoen euro moet voor menig politicus een koud doucheje
zijn geweest. En het is maar de vraag of dat bedrag toereikend zal zijn. Sommige
raadsleden hebben allicht een déjà vuutje gehad over financiële debacles bij eerdere
majeure projecten. Gelukkig zit de politiek erbovenop.
6 Eind 2014 zal het vernieuwde hof van Dordrecht zijn poorten openstellen voor
het publiek. He wordt een interactief historisch museum met een cultureelmaatschappelijke allure van nationaal niveau en een hoog populairwetenschappelijk
gehalte. 3D-visualisaties zullen een  state-of-the-artreverence maken naar Dordrechts
rijke geschiedenis. Naar verluidt zal de kloostertuin worden heringericht, zodat er
kan worden gejeu-de-bould door zowel mama’s-kindjes als plaatboefjes, Conform
hedendaagse opvattingen zal de CO2-footprint van het gebouw draconisch worden
gereduceerd door middel van ad-hocmaatregelen, waaronder een nepopenhaard.

7 Wellicht kan het Hof straks ook onderdak bieden aan het Sinterklaashuis, dat onlangs,
nolens volens, moest verkassen naar een verpieterende omgeving, hoewel het
domicilie verlenen aan een rooms-katholieke heilige in dit Nederlands-hervormde
bastion vermoedelijk wel weer voor voer voor querulanten zal zijn. Maar niet
geloochend kan worden dat het geluid van quasionschuldige boert, jok en kortswijl
debiterende zwarte pieten op de plaats waar reguliere kanunniken eens korte metten
maakten met de lauden, het oecumenisch gevoel aanzienlijk zal verhogen.
8 De op de lagere school vaak veronachtzaamde vaderlandsgezindheid van de
babyboomgeneratie kan straks voor een appel en een ei worden geüpdatet wanneer
men zich met een 65+-kaart bij de kassa meldt. Een top 10-notering in de hitparade
van toeristische trekpleisters ligt binnen handbereik. Dordrecht lijkt de weg omhoog
weer te hebben gevonden.

