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Bestuur. 

  

Bijlagen N.v.t. 

Hiermee informeert het college u over de deelname van gemeente Haarlem aan het Samenwerkingsverband 

1572- gemeenten. 

  

Inleiding 

In 2022 zal het begin van de ‘geboorte van Nederland’ worden herdacht en het feit dat een langdurige oorlog 

eindigde met de erkenning van de Republiek der Zeven Nederlanden. Drieëntwintig gemeenten hebben zich 

inmiddels verenigd in het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten om dit te herdenken. De  verbindende 

factor van de gemeenten die lid zijn is dat zij, soms noodgedwongen, soms uit eigen beweging, een rol 

hebben gespeeld in de Tachtigjarige Oorlog. Gemeente Haarlem is één van deze gemeenten. In de 

Tachtigjarige Oorlog had Haarlem besloten om Willem van Oranje te steunen. Als gevolg stuurde de Hertog 

van Alva in december 1572 een leger op Haarlem af. Daarnaast was Haarlem één van de steden die deel 

hebben genomen aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht in 1572.  

 

Het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten 

Het Samenwerkingsverband is ontstaan op initiatief van gemeente Brielle, de eerste vrije stad in 1572.  In 

2019 bleek (toen) onder vijftien gemeenten voldoende draagvlak te zijn om de samenwerking te 

formaliseren, wat resulteerde in het samenwerkingsverband.  

 

Het Samenwerkingsverband bestaat uit: 

- Drieëntwintig gemeenten (Brielle, Gouda, Haarlem, Aalten, Dordrecht,  Gooise Meren,  Alkmaar, 

Gorinchem, Stede Broeck, Enkhuizen, Delft, Edam, Volendam, Harderwijk, Hoorn, Leiden, Medemblik, 

Oldenzaal, Oudewater, Steenwijkerland, Vlissingen, Zutphen, Montfort) 

- Het dagelijks bestuur, bestaande uit drie burgemeesters van deelnemende gemeenten (J. Wienen, 

Haarlem; P. Verhoeve, Gouda en A. Stapelkamp, Aalten) 
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- Het Algemeen bestuur, bestaande uit het dagelijks bestuur en burgemeesters van vier deelnemende 

gemeenten (G. Rensen, Brielle; L. Sievers, Edam-Volendam; R. Bats, Steenwijkkerland; W. Kolff, 

Dordrecht) 

- Het Dagelijks bestuurd wordt in haar taak ondersteund door een secretaris en een adviseur 

- Meer informatie over het SV 1572 is te vinden op www.geboortevannederland.nl 

 

De relevantie van 1572 

De jaren van 1572 e.v. zijn niet alleen uit historisch perspectief van belang maar bevatten ook thema’s die 

vandaag de dag nog steeds van belang zijn, te weten: verdraagzaamheid, vrijheid, verbondenheid en 

verscheidenheid.  Het Samenwerkingsverband wil niet alleen het historisch perspectief maar ook de thema’s 

plaatselijk, regionaal en landelijk onder de aandacht brengen en heeft de volgende ambities: 

- De kennis  over de gebeurtenissen in 1572 e.v. en de genoemde thema’s in de samenleving te 

vergroten o.a. door een tentoonstelling over 1572 die door de opzet door alle leden kan worden 

gebruikt  

- Het bevorderen van het maatschappelijk gesprek over de betekenis van die thema’s 

- De verbondenheid in de samenleving te stimuleren 

- Het wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp te stimuleren 

 

In 2022 zal in Haarlem aandacht worden besteed aan de  500ste geboortedag van Coornhert, zijn belangrijke 

rol als secretaris van de stad Haarlem. Daarnaast zal in Haarlem een landelijke bijeenkomst plaats vinden over 

belang van verdraagzaamheid in de huidige samenleving 

 

Vervolgstappen 

 
Het SW 1572 spant  zich in om aandacht te genereren in de media om het grote publiek er bij te betrekken. 

Daarnaast werkt het SW 1572 aan lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs, voor de ontwikkeling van 

burgerschap rond “vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid”.  

 

Financiele gevolgen 

Elke deelnemende gemeente betaalt eenmalig  het symbolisch bedrag van € 1572 dat besteed zal worden 

aan het ontwikkelen van de tentoonstelling, het opzetten van de website en de vergoeding voor de stagiair.   

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 


