
 
 
450 JAAR 
OP ZOEK NAAR VRIJHEID 

VERDRAAGZAAMHEID 
VERBONDENHEID 
VERSCHEIDENHEID 

 
Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige 
Oorlog (1568 – 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. Elke stad in 
de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen 
bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan een opstand 
onder leiding van Willem van Oranje. Uit eigen beweging of noodgedwongen. Nu, 450 jaar later, 
sommigen bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan 
een opstand onder leiding van Willem van Oranje. Uit eigen beweging of noodgedwongen. Nu, 
450 jaar later, zijn veel Nederlandse gemeenten lid van het Samenwerkingsverband 1572. 
Zowel plaatsen die deelnamen aan de Opstand als plaatsen die dat niet, of pas later, 
deden. Vanaf 2022 willen ze gezamenlijk de gebeurtenissen en thema’s uit 1572 breed 
herdenken en actualiseren 

1572-2022 
Tussen 1572 en 2022 liggen 450 jaar, en de waarden die toen 
werden bevochten, spelen ook nu nog: vrijheid, verdraagzaamheid, 
verbondenheid, verscheidenheid. 
Daarom herdenken, want 450 jaar vrijheid is het waard breed bij stil te 
staan. 
Daarom ook bezinning, want de vrijheid van de één is niet altijd de 
vrijheid van de ander. Sterker, waar de één spreekt over vrijheid 
neemt de ander het woord onvrijheid in de mond. 
Daarom kennisdeling en gesprek over de universele verscheidenheid. 
 

Vanaf dit jaar tot 2024 wordt door veel gemeenten in Nederland stilgestaan bij de periode 1572 
– 1574 en wat deze jaren betekend hebben en nog betekenen voor onze geschiedenis. Alle 
landelijk deelnemende gemeenten, waaronder Dordrecht, hebben een band met deze periode 
waarin ze ongewild terecht kwamen in een oorlog met verstrekkende gevolgen, in negatieve 
maar ook in positieve zin.  Termen als vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en 
verbondenheid spelen hierbij een cruciale rol.  

Rondreizende Tentoonstelling in de Onmoetingskerk 
Tot nader orde is de rondreizende basis tentoon-
stelling over deze periode uit onze geschiedenis - het 
verband tussen 1572 en 2022 - te bezoeken tijdens 
de openstelling van de Ontmoetingskerk op maandag 
tot en met vrijdag tussen 10.00–12.00 uur. Het adres 
is Slangenburg 3 en dat is het eindpunt van buslijnen 
5 en 7; op zaterdag tussen 13.30-15.30 uur, 
uitgezonderd 4 juni. Op zondag na de kerkdienst, van 
ca. 11.15 - 12.00 uur.  
Bij deze tentoonstelling is ook een brochure aanwezig 

Het Open Huis van woensdag 8 juni a.s. in de 
Ontmoetingskerk heeft deze periode ook als onderwerp, van harte welkom. 

Hartelijke groeten, 
Hans van Rossum 


