
 

 
 
Aan de leden van de gemeenteraad van Dordrecht 
t.a.v. de griffier 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
  
 
De in juni 2007 opgerichte stichting Reformatie-Instituut Dordrecht (RID) heeft als doel 
het onder de aandacht brengen van en bekendheid geven aan het gereformeerd 
protestantisme, zoals dat van betekenis geweest is voor de Nederlandse cultuur en de 
centrale rol die Dordrecht hierin heeft vervuld.   
 
We trachten ons doel onder meer te verwezenlijken door: 
 
-   het oprichten en in stand houden van een expertisecentrum op het gebied van de 
    Reformatie, in het bijzonder het gereformeerd protestantisme en hoe zich dat 
    heeft gemanifesteerd heeft in en van betekenis is (geweest) voor de stad Dordrecht 
    en de Nederlanden;     
-   het organiseren van of medewerking verlenen aan debatten, symposia, congressen, 
    museale en educatieve activiteiten, onderwijskundige en wetenschappelijke 
    publicaties; 
-   vanuit toeristisch oogpunt de wortels van het protestantisme in Dordrecht nationaal 
    en internationaal onder de aandacht te brengen en toegankelijk te maken.  
  
Het RID heeft voor het Calvijnjaar 2009 een stadsdebat georganiseerd met het thema 
'Hoe calvinistisch is Dordt?'. Daarnaast hebben we een intermediaire rol vervuld bij de 
samenwerking die de gemeente Dordrecht is aangegaan met de Theologische Universiteit 
Apeldoorn. Deze samenwerking heeft, zoals u bekend is, geleid tot de Nationale 
Calvijnherdenking, de tentoonstelling 'Calvijn en wij' en de presentatie van een hertaling 
van de Institutie van Calvijn.  
 
Al deze gebeurtenissen hebben tot onze vreugde kunnen plaatsvinden in Dordrecht, 
waardoor onze stad meer op de kaart is komen te staan. Het geeft ons veel voldoening 
dat wij hieraan een concrete bijdrage hebben kunnen leveren. 
 
Onder voorzitterschap van professor James Kennedy, willen we onze activiteiten verder 
uitbouwen. Op dit moment is het RID o.a. betrokken bij de organisatie van de Nationale 
Synode en de presentatie van de Herziene Statenvertaling, die is voorzien in december 
2010 en in Dordrecht zal plaatsvinden.  
 
We werken hierin graag samen met andere instanties. Daarom zullen we ons aansluiten 
bij het Platform Stedelijke Herdenking.  De actie die dit Platform is gestart om meer 
aandacht van u te vragen voor het belang van Marnix van St. Aldegonde en dit te 
concretiseren in een passend straatnaambord, ondersteunen wij van harte.  
 
Wij willen u in overweging geven om in de straatnaamgeving meer ruimte in te bouwen 
voor Dordtse personen die voor de (kerk) geschiedenis van ons land van groot belang 
zijn geweest. We denken hierbij aan Johannes Bogerman, de voorzitter van de Dordtse 
Synode 1618-1619, maar ook aan een aantal Dordtse predikanten die in de 17e en 18e 
nationaal en internationaal bekend waren (o.a. Jacobus Borstius, Balthasar Lydius, 
Johannes Barueth). De gemeente Dordrecht zou hierbij in het spoor kunnen gaan van de 



gemeente Middelburg, waar aan diverse straten namen zijn toegekend van prominente 
Middelburgse vertegenwoordigers van het protestantisme uit de 17e en 18e eeuw. 
 
De gemeente Dordrecht zou hiermee recht doen aan het belang dat de stad heeft gehad 
en nog heeft voor de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme in ons land. 
 
Op 3 november a.s. zal het Platform Stedelijke herdenking voor u een nadere toelichting 
verzorgen. Wij hopen van harte op een steunbetuiging vanuit uw raad. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
André Diepenbroek, 2e voorzitter Stichting Reformatie-Instituut Dordrecht. 
 


