Jaarverslag Stichting Reformatie Instituut Dordrecht 2018
Terugblik
De missie van de Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: “RID”): het uitdragen van de
culturele betekenis van het gereformeerd protestantisme op onze (hedendaagse) Nederlandse
cultuur en de stad Dordrecht in het bijzonder, is in het (herdenkings)jaar 2018 gerealiseerd.
Uiteraard in samenwerking met andere partners betrokken bij onze missie en doelstelling of de stad
Dordrecht.
De realisatie heeft vorm gekregen via onze betrokkenheid bij plan- en ideevorming in het kader van
het stedelijke herdenkingsprogramma ‘Ode aan de Synode’, onze eigen programmering binnen de
viering van deze mijlpaal en de (mede)organisatie van de jaarlijkse gedenkdienst op 4 mei.
Herdenking en viering mijlpaal: 400 jaar Synode van Dordrecht
Van 14 tot en met 16 november was Dordrecht het decor van een internationaal, wetenschappelijk
congres. Het congres werd georganiseerd door een samenwerkingsverband van diverse theologische
faculteiten in Nederland. In dit kader werden ook diverse middelen en voorzieningen beschikbaar
gesteld door de gemeente Dordrecht.
Het congres kende circa 70 deelnemers vanuit Amerika tot Zuid-Korea en van Zuid-Afrika tot NoordEuropa. Het thema van congres luidde “The International Synod of Dort (1618-1619) – Contents,
Contexts, and Effects, 17th – 21th Centuries”1, hetgeen naadloos aansloot en aansluit bij de missie
en doelstellingen van het RID. Mede vanwege die reden, was het RID door de eindverantwoordelijke
organisatie verzocht een randprogrammering te verzorgen voor de congresdeelnemers. Vanuit de
gemeente kwam daarbij het verzoek ook laagdrempelige, Nederlandstalige publieksactiviteiten neer
te zetten.
Het RID heeft al deze verzoeken om weet te zetten in een boeiende programmering. Na de start van
het congres woensdag de 14e lag een rondvaartboot einde middag klaar aan de kade bij de
Groothoofdspoort. Tijdens de circa twee uur durende
vaartocht “rondom het eiland van Dordt” viel voor de
congresdeelnemers te genieten van een oer-Hollands
stamppot buffet, live vertolking van klassieke muziek,
onderlinge ontmoeting en schitterend uitzicht vanaf het
water op de stad bij
avondrood. Het
avondprogramma werd
vervolgd met een
publieksactiviteit in de Grote Kerk. Hier gaf de Amerikaanse
hoogleraar Donald Sinnema , voor deze gelegenheid verkleed als
toenmalig synodepreses Johannes Bogerman, op geheel eigen,
karakteristieke wijze een levendige voorstelling over de
gebeurtenissen tijdens de synode. De avond werd afgesloten met
een tour onder leiding van gidsen door de Grote Kerk en een borrel.
Donderdagavond 15 november stond de volgende publieksavond in
het teken van muziek uit de tijd van de Synode. Decor was de
historische Augustijnenkerk en de uitvoerende musici betroffen
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Nederlandse vertaling: De internationale Synode van Dordrecht (1618-1619) – inhoud, context en effecten, in
de 17e tot en met de 21e eeuw.

Gerard (op kistorgel) en Johanneke (blokfluit) de Wit. Als echtpaar treden zij slechts enkele keren per
jaar op, reden waarom het bestuur van het RID extra verheugd
was over hun komst.
In een sfeervol verlichte kerk luisterden de in grote getale
opgekomen bezoekers naar een boeiend programma met werken
van o.a. Sweelinck, Van Noordt
en Van Eijck. Daarnaast werd
een interessante en kundige
uitleg verzorgd over de historie
en functie van de kerk door de
heer Arij Boogerman.
Burgemeester mr. A.W. Kolff
besloot vrijdagmiddag 16
november de laatste
inhoudelijke congresdag met een hartelijke toespraak, waarin
erkenning en waardering doorklonk voor alle organiserende
partijen. Het bestuur van het RID ziet terug op een vlekkeloze
aftrap van de herdenking en viering van deze mijlpaal.
Voor bovengenoemde activiteiten is in 2018 ruim € 6.000 euro uitgegeven. Ook in 2019 zullen nog
uitgaven voor projecten in het kader van deze mijlpaal gedaan worden. De schatting is dat dit
ongeveer € 10.000 zal bedragen. Het bestuur heeft zich ook zeer ingespannen om hiervoor
kostendekkende (gemeentelijke) subsidies en andere inkomsten te verwerven. Het bestuur is met
name de gemeente Dordrecht zeer erkentelijk voor het geschonken vertrouwen en de verkregen
subsidie.
Bestuur
In 2018 kwam het bestuur achtmaal bijeen. De vergaderdata waren 25 januari, 27 maart, 19 april, 9
juli, 3 september, 11 oktober, 8 november en 17 december. Daarnaast kwamen afvaardigingen van
het bestuur meermaals in werkgroepen bijeen voor het schrijven van projectvoorstellen met het oog
op de viering van de mijlpaal 400 jaar Synode.
Het bestuur van het RID is niet van samenstelling veranderd gedurende het afgelopen jaar. Er bleef
wel een vacature voor een bestuurslid op het gebied van communicatie & ICT. De bestuursleden
verrichten hun taken onbezoldigd.
Debatavonden
In 2018 heeft het RID -in tegenstelling tot voorgaande jaren- geen debatavonden gehouden. Dit
betrof een bewuste keuze van het bestuur om alle tijd, energie en middelen te steken in de
voorbereidingen van evenementen rondom de viering van de mijlpaal: 400 jaar Synode.
Website
Ook in 2018 is weer waardevolle informatie over het RID aan de website toegevoegd. Ook werd
regelmatig informatie geplaatst van activiteiten of evenementen georganiseerd door partners die
qua missie en doelstelling nauw aan het RID verwant zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan de
promotie van een lezing over de betekenis van de Synode door prof. dr. J.S. Pollmann georganiseerd
door de Vrienden van de Grote Kerk in september, of de Expositie Kerkelijke en Politieke Strijd in
prenten zoals gehouden in het Dordts Patriciërshuis – Museum aan de Maas.

De website is en blijft een uitstekend middel om de doelstelling van het RID te bewerkstelligen en als
effectief communicatiemiddel te dienen. In 2018 verwelkomden wij voor het eerst meer dan 1.200
unieke bezoekers (1.455), waarvan 87,5% nieuwe bezoekers.
Vooruitblik 2019
2019 is opnieuw een belangrijk jaar voor het vieren van de
mijlpaal 400 jaar Synode. De activiteiten van het RID zullen
zich concentreren op 6 mei 2019. Deze dag is het exact 400
jaar geleden dat de Dordtse Leerregels als slotconclusie van
de Dordtse Synode integraal werden voorgelezen in de Grote
Kerk.
Die datum hoopt het RID activiteiten te organiseren voor
verschillende doelgroepen uit de volle breedte van de
Dordtse samenleving, maar ook daarbuiten. Voor het
ochtendgedeelte staat een jongerendebat gepland, waaraan alle Dordtse middelbare scholen zullen
deelnemen. ’s-Avonds zal een interactief debat worden georganiseerd waarin een forum bestaande
uit vertegenwoordigers van de toenmalige groepen “rekkelijken” (remonstranten) en “preciezen”
(contra remonstranten) vertegenwoordigd zullen zijn. Al deze activiteiten zullen plaatsvinden in de
Grote Kerk, de enige (vergader)locatie van de toenmalige synode die tot op de dag van vandaag nog
bestaat.

