


















RAAR 
c.YaiuR 

internationaal erfgoednetwerk, opdat behalve de kerkelijke ook de culturele 

geschiedenis van de Grote Kerk naar voren kan worden gebracht. De raad 

begrijpt vanuit deze achtergrond dat de Grote Kerk in de herdenking van de 

Synode van Dordrecht aanleiding ziet om zich te kandideren voor het 

Europees Erfgoedlabel. 

Het valt de raad in dit verband op dat in de aanvraag geregeld wordt 

opgemerkt dat de Europese inhoud pas zal worden verwerkt in de 

communicatie en de rondleidingen wanneer het Europees Erfgoedlabel is 

toegekend. Hieruit blijkt dat de site de specifieke Europese dimensie van de 

Synode nog niet volledig in zijn programma heeft geïntegreerd. 

De raad kan mede daarom geen sterke relatie zien tussen de codificatie van 

de protestantse orthodoxie en de eenwordingsgeschiedenis van Europa. De 

Synode markeert eerder een historische cultureel-religieuze tweedeling in 

Europa. Daarnaast is het verenigende effect van de Synode maar van 

betrekkelijk korte duur geweest in de protestantse gemeenschap. Doel was 

de remonstranten buiten de wet te stellen, maar binnen een decennium 

kregen tolerantie en pragmatiek weer de overhand. De protestantse 

orthodoxie, zoals geproclameerd in de Synode van Dordrecht, is volgens de 

raad vooral van grote symbolische waarde geweest voor een kernmoment in 

de politieke en religieuze geschiedenis van Nederland. 

Advies 

De aanvraag van de Grote Kerk voor de Synode van Dordrecht kwalificeert 

zich onvoldoende voor een Europees Erfgoedlabel. Een belangrijke 

symbolische waarde voor de eenwording van Europa is niet overtuigend 

aangetoond. Voorts blijkt uit de aanvraag dat de site in zijn programma nog 

geen specifieke Europese dimensie van de Synode heeft geïntegreerd en 

hiertoe pas zal overgaan na toekenning van het Europees Erfgoedlabel. Dat 

neemt niet weg dat de raad creatieve voorstellen toejuicht om de ruimte van 

het Erfgoedlabel ook te gebruiken voor sites die een specifiek Europees 

omgang met de religieuze dimensie onder de aandacht brengen. 
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Voorzitter 
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