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Jaarverslag Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht 2018 
 
Het motto van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht: ‘De Grote Kerk is van ons 
Allemaal’ is ook in 2018 uitgedragen in samenwerking met andere betrokkenen bij de Grote Kerk. Een 
tentoonstelling, excursies en muzikale activiteiten zijn daarvan het resultaat geweest. Het aantal leden 
van de vereniging steeg tot 633. 
 
In 2018 zijn grote uitgaven gedaan maar dankzij aanzienlijke inspanningen om extra inkomsten te 
verkrijgen blijven er voldoende reserves beschikbaar en zijn er ook voor 2019 weer voldoende 
middelen beschikbaar voor de realisatie van de doelstellingen van de Vrienden: belangstelling wekken 
voor de Grote Kerk.  
 
Steunen van initiatieven 
In 2018 hebben de Vrienden diverse initiatieven gesteund van leden en van anderen die aandacht 
vestigen op de Grote Kerk, het gebruik ervan en die inkomsten voor de Kerk opleveren.  
 
Allereerst noemen we de Helmanteltentoonstelling in het kader van de herdenking van 400 jaar 
synode die in november geopend is. Ter ere van de synode herdenking heeft Henk Helmantel diverse 
werken geschilderd, die sinds het najaar van 2018 in de kerk worden tentoongesteld. Tijdens de 
opening in november sprak naast de kunstenaar zelf ook de in Dordrecht geboren René Paas, 
commissaris van de Koning in de provincie Groningen, en Annabel Dijkema, junior conservator van 
het Museum Catharijneconvent. Voor deze opening was buitengewoon veel belangstelling. Deze 
tentoonstelling is ook tijdens de speciale winteropenstelling van de Grote Kerk te bezoeken. De 
tentoonstelling is tot en met mei 2019 te bezichtigen. 
 
Een andere activiteit in het kader van de synode-herdenking die de Vrienden financieel gesteund 
hebben, betreft het muzikale project van stadsorganist Cor Ardesch. Dit project omvat 5 concerten 
waarbij diverse muzikale aspecten van de synode voor het voetlicht worden gebracht.  
 
Samen met de Vereniging Oud Dordrecht hebben we een lezing georganiseerd over de betekenis van 
de Synode. De lezing werd gegeven door prof. dr. J.S. Pollmann, hoogleraar Vroegmoderne 
Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. De belangstelling was overweldigend. De 
akoestische kwaliteit van de ruimte maakten de verstaanbaarheid daardoor helaas wat minder. 
 
In het kader van de Synodetentoonstelling in de Grote Kerk en de voorbereiding op de Synode 400 
herdenking hebben de Vrienden enkele jaren geleden het initiatief genomen om het boekje ‘De Synode 
van Dordrecht’ van Prof. dr. F. van Lieburg in Engelse vertaling uit te gegeven. Dit vond plaats in 
samenwerking met de uitgever van de reeks ‘Verhalen van Dordrecht’, het Historisch Platform 
Dordrecht. De Vrienden hebben promotie van dit boekje in het buitenland verzorgd. De verkoop kan 
succesvol genoemd worden. In 2018 werd de uitgave in het Duits gerealiseerd.  
 
In 2018 is een eerder genomen initiatief, toen bekend onder de naam “MijnMoNúment” als mediatour 
gerealiseerd. In nauwe samenwerking met andere betrokkenen van de Grote Kerk, de Gemeente 
Dordrecht en het Dordrechts Museum zijn de afgelopen jaren, uit de vele informatie die over de Grote 
Kerk beschikbaar is, twee verhaallijnen gekozen: De Kerk als gebouw en het gebouw als Kerk. Met deze 
twee verhaallijnen wordt recht gedaan aan het Kerkgebouw als cultuurhistorisch monument en de vrij 
unieke omstandigheid dat dit oude historische gebouw in de eerste plaats kerk is, waar veel andere 
historische kerken dit niet meer zijn. 
 
Voor bovengenoemde activiteiten is in 2018 ruim € 28.000 euro uitgegeven. Ook in 2019 zullen nog 
uitgaven voor genoemde projecten gedaan worden. De schatting is dat dit ongeveer € 13.000 zal 
bedragen. Het bestuur heeft zich ook zeer ingespannen om naast de contributie van de leden van ca. 
€11.000 extra inkomsten te genereren zodat eerder genoemde projecten gerealiseerd konden worden. 
De extra, veelal eenmalige inkomsten, bedroegen bijna € 30.000. Het bestuur is verheugd over deze 
extra inkomsten.   
 
Daarnaast hebben eerder genoemde activiteiten bijgedragen aan extra inkomsten voor de Stichting 
Behoud Grote Kerk Dordrecht, namelijk inkomsten uit de entree tot de kerk en voor het gebruik van de 
media tour. Een deel van deze inkomsten loopt de komende tijd door. Daarenboven is voor de 
Stichting Behoud een ontwerp en uitgave van een folder verzorgd voor het verwerven van legaten.  
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Hieronder volgt het verslag van de jaarlijks terugkerende activiteiten. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Vrienden is in 2018 niet van samenstelling veranderd. Er bleef wel een vacature 
voor een bestuurslid dat betrokken lid is van de Grote Kerk Gemeente en laatstgenoemde organisatie 
door en door kent.  
 
Ledenvergadering 
Op 19 april 2018 vond de ledenvergadering plaats in een goed gevulde zaal in het Dordrechts Museum. 
Het voorafgaande jaar werd geëvalueerd. Op de ledenvergadering werden de verslagen over 2017 
goedgekeurd en de plannen voor 2018 besproken en een aantal bestuursleden werden herkozen.  
 
Na afloop van het huishoudelijke deel van de vergadering hield prof. dr. J.C. Kennedy een lezing 
waarin hij inging op de internationale betekenis van de Dordtse Synode.  
 
Het orgelconcertseizoen 
Het programma van de orgelconcertserie van de Werkgroep Muziek van de Grote Kerk in Dordrecht 
was ook in 2018 weer goed gevuld. De vrienden hebben deze concerten financieel en met publiciteit 
gesteund. De Werkgroep Muziek gaf leden van onze vereniging forse korting op de toegang tot deze 
concerten. Hiervan werd 158 maal gebruik gemaakt. 
 
Beiaard Concerten 
De donderdagavond Beiaardconcertserie ging begin juli van start en duurde tot begin september. Het 
werd afgesloten met  een familie-torenmuziekdag. In het kader van de festiviteiten rond de componist 
Kors Monster, in 2018 herdacht als één van de Zonen van Dordrecht, vond op 13 september de 
première plaats van een compositie voor beiaard van de Nederlandse componist Wijnand van 
Klaveren. Deze compositie, geïnspireerd op het werk van Kors Monster, werd gespeeld op de beiaard 
van de Grote Kerk. 
 
Excursie 
Dit jaar hebben we de Vlaamse steden Halle en Antwerpen bezocht. Vanwege de grote belangstelling 
afgelopen jaren, te groot voor één groep, hebben we, als experiment, de excursie georganiseerd op 2 
verschillende dagen. De interesse was echter onvoldoende om de meerkosten van 2 gescheiden 
excursies te compenseren. 
 
Website  
Ook in 2018 is weer waardevolle informatie over de Grote Kerk aan de website toegevoegd. Ook werd 
een zoekfunctie en een Engelse vertaling gerealiseerd. De website is hierdoor een uitstekend middel 
geworden om de belangrijkste doelstelling van de Vrienden, namelijk de Grote Kerk bekend te maken, 
te bewerkstelligen. Daarnaast worden de algemene activiteiten in de Grote Kerk in de agenda kenbaar 
gemaakt. In 2018 meldden zich ongeveer tweemaal zoveel nieuwe leden aan via de website dan in 2017 
(resp. 28 en 15). Ook werd een actie-website rond de tentoonstelling Helmantel gelanceerd. 
 
 
 


