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I. INLEIDING 

Het belang van 1572 

In 2022 wordt landelijk, regionaal en lokaal stilgestaan bij 450 jaar Geboorte van Nederland. In 

1572 was Dordrecht een van de steden die zich aansloten bij de Opstand van Willem van Oranje. 

Hij vocht tegen het beleid van koning Filips II van Spanje, voor meer zelfbestuur en voor meer 

vrijheid en verdraagzaamheid. Op last van Oranje organiseerde Dordrecht in van 19-23 juli 1572 

de Eerste Vrije Statenvergadering. Tijdens deze geheime vergadering kreeg hij van de 

deelnemende steden geld voor zijn opstand, werd zijn positie als stadhouder bevestigd en werd 

vrijheid van geweten en godsdienst politiek besproken.  

Waarom juist nu? 

In de samenleving zien we dat polarisatie steeds meer de mogelijkheid tot dialoog verdringt. Niet 

alleen op het politieke toneel, maar ook in de samenleving lijkt de bereidheid om elkaars 

standpunten en perspectieven te onderzoeken steeds verder weg te zakken. De stemmen uit 

extreme hoeken krijgen de meeste aandacht. Met dit initiatief willen we dat ook de stille 

meerderheid gehoord wordt. Het jaar 1572 willen wij herdenken als een belangrijk jaar voor de 

“geboorte van Nederland”. Tegelijkertijd zien wij het als aanleiding om in het huidige Nederland de 

dialoog te houden over de universele thema's vrijheid, verbinding, verscheidenheid en 

verdraagzaamheid, die ook in 1572 actueel waren en waarvan wij wellicht kunnen leren. Zo willen 

wij bijdragen aan een samenleving die zich baseert op vertrouwen, waar respect voor elkaar en 

voor elkaars meningen uitgangspunt en werkwijze is en waar iedereen gehoord wordt. 

 

II. PROGRAMMERING 

Het landelijke programma rond herdenking 1572 

Op landelijk niveau zet het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten, een samenwerking tussen 28 

Nederlandse gemeenten zich sinds 2019 in voor een gepaste en actuele herdenking van de 

Geboorte van Nederland (www.geboortevannederland.nl). Dit gebeurt door een landelijk 

programma op te zetten over 1572 en de vier begrippen vrijheid, verdraagzaamheid, 

verscheidenheid en verbondenheid. Demissionair minister Van Engelshoven (OCW) heeft in 2020 

het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten benoemd als een centrale speler in de herdenking. 

Het landelijke programma concentreert zich op het realiseren van een televisieserie, een 

onderwijsprogramma voor PO en VO, een onderling ontmoetingsprogramma tussen inwoners van 

verschillende gemeenten en enkele evenementen met landelijke uitstraling, waaronder de Dordtse 

Stedenvergadering.  

Het Dordtse programma in 2022 

Dordrecht speelt een belangrijke rol in de landelijke herdenking. Vanuit het 

Samenwerkingsverband 1572-gemeenten (SW 1572) is de viering van 450 jaar Eerste Vrije 

Statenvergadering en de rol die Dordrecht speelde in de geboorte van Nederland aangemerkt als 

een van de pijlers van de landelijke programmering. 

De viering van 450 jaar Eerste Vrije Statenvergadering is een goede gelegenheid de unieke positie 

van Dordrecht als eerste en oudste stad van Holland te vertalen naar een eigentijds programma 

dat inspeelt op hedendaagse vragen over vrijheid, identiteit en diversiteit en hoe we daar invulling 

aan (gaan) geven in onze stad. De herdenking dient daarbij als aanleiding in gesprek te 

gaan met inwoners (jong en oud) en bestuurders over wat ons verbindt – vroeger, nu en 

in de toekomst. Hoe gaan wij om met de verworven vrijheden? Hoe verdraagzaam zijn wij 

http://www.geboortevannederland.nl/


eigenlijk? Wat weten we van anderen en in hoeverre zijn we oprecht geïnteresseerd en willen we 

rekening houden met anderen, ook als dat ten koste zou kunnen gaan van onze eigen belangen? 

Vervolgens worden deze conversaties ingezet om te komen tot een nieuw gesprek met landelijke 

reikwijdte over de toekomst van Nederland.  

Binnen Dordrecht is dit project is een echt samenwerkingsproject. Het Dordts Cultuur Team, 

met onder andere Kunstmin, Bibliotheek Aan Zet, Bibelot, ToBe, Nationaal Onderwijsmuseum, The 

Movies en het Dordrechts Museum participeert. Daarnaast wordt samengewerkt met Hollands Diep, 

het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten, scholen in en rondom Dordrecht en het SOC. 

Het lokale programma bestaat uit verschillende onderdelen: 

1. De Vrije Stedenvergadering  

2. Een stedelijke programmering een breed scala aan activiteiten voor alle inwoners  

3. De heropening van Het Hof van Nederland 

 

 

1. De Vrije Stedenvergadering 

De Vrije Stedenvergadering van Dordrecht is een belangrijk onderdeel van de landelijke 

programmering rondom 1572. In de geest van de Eerste Vrije Statenvergadering in juli 1572 

zetten verschillende steden en gemeenten in Dordrecht een nieuwe stap richting een mooiere 

toekomst. Op basis van de vier kernwaarden (vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en 

verbondenheid) wordt een evenement georganiseerd en een debat op gang gebracht over de 

toekomst van Nederland. Het bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

1) Een 'jongerentop' over vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid (4 v's) 

– in samenwerking met het Nationaal Onderwijsmuseum en MBO-scholen uit Dordrecht en de regio 

(en landelijk?). Jongeren in het MBO zijn bij uitstek degenen die dagelijks op school samenkomen 

en samenwerken in groepen met veel diversiteit. Zij zijn ook degenen die een belangrijke rol 

spelen in de manier waarop Nederland in de toekomst omgaat met de 4 v's. Het programma sluit 

aan op het (nog te ontwikkelen) landelijke onderwijsprogramma over 1572 en het concept Voices 

of Tolerance dat al wordt gebruikt in Amsterdam. De uitkomsten uit de gesprekken worden als 

input gebruikt in de nieuwe Stedenvergadering en het Hof van Nederland. De deelnemende steden 

zullen ook gevraagd worden om in hun stad met MBO-leerlingen in gesprek te gaan.  

2) Een nieuwe Statenvergadering (de Vrije Stedenvergadering) op vrijdag 1 juli 2022 met de 

burgemeesters van alle Nederlandse gemeenten met als input onder andere de resultaten van de 

'jongerentop' en een essay over de 4 V's en wat er aan de hand van de Stedenvergadering in 

beweging wordt gezet.  

 

Het doel van dit programmaonderdeel is om de EVS (en het belang ervan) en Het Hof van 

Nederland op de kaart te zetten. In het kort zien we het als volgt voor ons: 

- Op 1 dag komen verschillende steden en gemeenten bij elkaar om te spreken over de 4 V's 

en van elkaars aanpak en ervaringen te leren  

- Onder voorzitterschap van een bekende politicus, liefst de minister-president 

- In verschillende workshops o.l.v. bekende Nederlanders worden thema's besproken. 

- Plenair worden resultaten uit de werkgroepen besproken en komen er concrete afspraken 

over vervolgstappen en afspraken die gedeeld kunnen worden met de pers. 

- Uitkomsten en ideeën worden gebundeld en later in 2022 aan de landelijke politiek 

aangeboden. 

- Rondom de stedenvergadering zouden we nog in de stad dialoogavonden met Dordtenaren 

kunnen organiseren. 

- Door een nader te bepalen collectief van vormgevers/kunstenaars i.s.m. Kunstmin en 

Dordrechts Museum zal een belangrijk element van de viering vanuit Kunst & Cultuur 

worden ingevuld, waardoor ook het publiek bij deze manifestatie wordt betrokken. 

Het is de ambitie om dit uitgebreid op landelijke TV uit te laten zenden. Sowieso leggen we dit 

evenement vast in een film dat als Tv-programma teruggekeken kan worden online of via de lokale 

omroepen. In aanloop ernaar toe moet dit veel media-aandacht en reuring teweegbrengen. 

 

2. Stedelijke programmering 



De stedelijke programmering wordt ontwikkeld binnen het Dordts Cultuur Team. Iedere instelling 

neemt een eigen onderdeel voor zijn rekening in het weekend van 1, 2 en 3 juli 2022. In dit 

weekend vieren we met elkaar dat de nieuwe Stedenvergadering plaatsvindt en kijken we terug 

naar de 450 jaar die daaraan vooraf ging. Samen vormen alle elementen een stedelijk programma 

voor alle Dordtenaren rondom de vier thema's: vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en 

verbondenheid. 

 

3. Heropening Hof van Nederland 

De Vrije Stedenvergadering is verbonden aan de heropening van Het Hof van Nederland. Het Hof 

zelf is op dat moment open en kan als locatie dienen (voor een deel) van de vergadering zelf (evt 

in combinatie met de Augustijnenkerk). Ook de "jongerentop" wordt verbonden aan het Hof als 

gebouw en locatie. Het idee is daarnaast een openingshandeling te organiseren ofwel stil te staan 

bij de EVS. Voor de programmering rondom de opening van het Hof wordt geen extra bijdrage 

gevraagd. 

NB. Op 19 juli 2022 viert Gouda haar 750 jarig bestaan. Alle steden van de EVS zijn daarvoor in de 

avond uitgenodigd. 

 

  

III. ORGANISATIE & BUDGET 

 

De opdracht voor 1572 ligt bij de opgave Levendige Binnenstad. Het Dordrechts Museum 

coördineert het programma en voert het uit samen met het Dordts Cultuurteam. 

Voor de organisatie en coördinatie van de stedelijke programmering is het van belang ervaren 

professionals in te huren. Wij denken momenteel aan: 

- Een coördinator voor jongerentop (contacten leggen met MBO scholen, enthousiasmeren, 

project opzetten, partners in de stad zoeken, contact met gemeenten SW 1572 over 

thema's en deelname vanuit de steden) 

- Een organisator van de stedelijke programmering, inclusief de Stedenvergadering (contact 

met SW 1572, brief opstellen naar burgemeesters, burgemeesters en ambtenaren 

informeren, workshops met bekende Nederlanders opzetten, contact leggen en 

onderhouden met partners en deelnemers) 

- Event manager Stedenvergadering – (routing, beveiliging, catering, ruimtes, locatie) 

- Communicatie Stedenvergadering, stedelijke Programmering en SW 1572 rondom 

Dordrecht 

Begroting 

Algemeen   

   

Personeel  

coördinator / organisator (1,5 jaar) 
event manager (60 euro per uur, 
250 uur) 
communicatie (65 euro per uur, 
300 uur) 

 

75.000 
 
15.000 
 
19.500 

Aanstelling bij Dordrechts 

Museum (en een deel bij 
Kunstmin) 

Communicatiecampagne (aankleding, 

campagne, verslaglegging) 

55.500  

Subtotaal personeel en communicatie 165.000  

   

Stedelijke programmering  
(DM coördineert, uitvoering met  

Dordts Cultuur Team) 

  

   

Stedenvergadering   

Locatie en catering 30.000  

Sprekers, voorzitter, interviewer, 
stand-up comedian, workshopleiders 
(tarief) 

25.000  

Subtotaal Stedenvergadering 55.000  

   

Jongerentop   



Concept Voices of Tolerance (met 
bekende sprekers) 

15.000  

Verslaglegging programma en 
gesprekken over 4 v's 

10.000  

Subtotaal Jongerentop 25.000  

   

Kunst- en cultuurmanifestatie  
(feest voor alle Dordtenaren) 

  

Uitvoering en opbouw 25.000  

Tarief kunstenaars/performers 50.000  

Subtotaal manifestatie 75.000  

   

Evenementen op locatie  
(deelnemers Dordts Cultuur Team) 

 Verdeeld over de 
partners van het Dordts 
Cultuur Team  
(invulling volgt) 

Subtotaal evenementen 150.000  

   

Subtotaal stedelijke programmering 305.000  

   

Onvoorzien (6%) 30.000  

   

Totaal programma 1572 500.000  

   

Voorbereiding voor 2022 (in 2021) – 
incl. vooronderzoek stedenvergadering, 
jongerentop, Hoffestival en Hoflezingen 

100.000 Al toegekend voor 2021 

   

Totaal voor 2022 400.000  

   

Overige bijdragen vanuit de stad 
bovenop 400.000 

  

Heropening Hof van Nederland (incl. 
gratis openstelling museum rond de 

heropening) 

10.000 
 

Uit budget 
Herpositionering Hof 

Bijdrage Dordts Cultuur Team ntb Iedere instelling doet een 
bijdrage in uren en geld 
– specificatie volgt 

 


