Binnenkijken bij
Grotekerksbuurt 56
wonen in een monument
Grotekerksbuurt 56 is de afgelopen jaren bewoond door echte
globetrotters: de familie Koch. Sinds hun trouwen in 1974 woonden ze 17 jaar in Atlanta, maar ook in Bombay, Berlijn, Luxemburg,
Den Haag en Dordrecht. Dit jaar verhuizen ze weer en komt het
monumentale pand van Vereniging Hendrick de Keyser vrij.

Robert Koch vertelt dat zijn vrouw en hij, na
de restauratie in 1968, de eerste bewoners zijn
van het huis. Daarvoor was het in gebruik als
kantoor. De armdikke bossen elektriciteits- en
telefoonkabels in de kelder, vroeger een kelderkeuken, getuigen hiervan.
De Kochs hebben de afgelopen jaren vooral
genoten van het monumentale interieur met de
zware eiken balken met mooi bewerkte sleutelstukken. Ook de ligging van de keuken aan de
Voorstraatshavenzijde is prachtig. In de voormalige werkplaats op de begane grond, vertelt
mevrouw Koch, zijn regelmatig grote diners
gegeven, waarbij de ambiance een belangrijke
bijdrage leverde aan de sfeer.
De indeling van het huis is niet altijd even
efficiënt met veel niveauverschillen en dus veel
trappen lopen. Maar, dat maakt het huis ook
wel weer bijzonder. Het sanitair en de keukeninrichting vinden de Kochs voor zo’n grote
woning echt te beperkt.
Ze zullen na hun vertrek met warmte aan het
mooie Dordrecht en hun monumentale huis
aan de Grotekerksbuurt terugdenken.

In 1959 verwierf Vereniging Hendrick de Keyser
het ruime huis en begon direct met het noodherstel aan de houtconstructie. In 1968 vond
gehele restauratie plaats, waarbij de nu bekende
onderpui in de voorgevel is gemaakt.
De meest opmerkelijke eigenaar-bewoner was
in 1557 Heyman van Blijenborch Adriaensz
(1509-1579), thesauriër van het Groot Comptoir
van de Grafelijke Rekenkamer en muntmeester
van de Munt in Dordrecht.

Grotekerksbuurt 56 is een gotisch huis. Het
huidige uiterlijk ontstond bij herbouw na de
stadsbrand van 1457. Bijzonder is de middeleeuwse houtconstructie, waarbij alle vloeren
op moer- en kinderbinten steunen. De balken
en de sporenkap zijn geheel van eiken.
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