
Geachte inwoner van Dordrecht, 
 
Met veel genoegen nodig ik u uit de voor de aftrap van de volgende mijlpaal van de stad: 400 jaar 
Synode in museumrestaurant Art & Dining vanaf 19.30 uur op donderdag 16 maart 2017. 
  
400 jaar Synode 
Op 13 november 2018 is het 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht begon. De vergadering 
duurde 180 dagen. Honderd van de beste calvinistische theologen uit de Republiek, Engeland, 
Schotland, Duitse landen, Zwitserland kwamen bijeen in Dordrecht. De Europese calvinistische 
familie was bijna compleet aanwezig bij deze internationale topontmoeting. Het was een roerige 
vergadering. Remonstranten werden er bijvoorbeeld uitgezet en ontwikkelden zich daarna tot een 
invloedrijke religieuze groepering. Dordrecht zette zich Europees op de kaart en liet zich van zijn 
meest gastvrije kant zien. De internationale gasten zorgden voor een economische impuls voor de 
stad. Als gastheer van dit grootse evenement deed de stad eigenlijk al vroeg aan 'citymarketing'. 
  
In Dordrecht werd het Calvinisme tot een eenheid gesmeed. De Dordtse leerregels werden 
opgesteld, waarbij het Calvinisme stringenter zou worden toegepast. Het ging de wereld over met de 
VOC, en de emigratie in de 19de eeuw. Die internationale invloed is nog immer actueel. En in 
tegenstelling tot wat we vaak denken, niet alleen in ‘ons kleine calvinistische polderland’, maar ook 
in Korea, Afrika, Amerika, Canada, en nog veel meer landen. Zelfs vandaag de dag nog, op duizenden 
kilometers van Nederland in Dort College USA, is het Dordtse gedachtegoed expliciet aanwezig.  
Als internationaal symbool van de Nederlandse calvinistische cultuur, staat de Synode van Dordt nog 
immer als een huis. Daar mag u als inwoner van Dordrecht best trots op zijn. 
  
Over de invloed toen en nu gaat het 180 dagen lange mijlpaal-programma ‘400 Jaar Synode’ van 
november 2018 tot en met april 2019. Wilt u meer weten over het programma en wellicht zelf een 
activiteit organiseren, kom dan naar de aftrap op 16 maart as. om 19:30 uur. 
  
Programma 16 maart 
-      Opening door de heer P. Schoon 
  
-      Welkom en terugblik eerdere mijlpalen door wethouder P.H. Sleeking 
  
-      Toelichting op inhoud, achtergronden en betekenis door de heer F. van Lieburg, onderzoeker 
verbonden aan de VU Amsterdam 
  
-      Toelichting op de programmalijn door de heer H. Bakker, intendant gemeente Dordrecht en  
mevrouw G. Bloemendal, co-intendant stedelijke initiatieven 
  
-      Afsluiting door de heer P. Schoon  
(organisatie,  concept criteria subsidie, data, gelegenheid tot vragen) 
  
U kunt zich voor deze avond opgeven via de volgende link: 
https://dordrechtsmuseum.globalticket.nl/nl/event/2165 
 
 
Ik zie ernaar uit u de 16de te ontmoeten! 
 
Hartelijke groet, 
 
Peter Schoon 

https://dordrechtsmuseum.globalticket.nl/nl/event/2165

