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Onderwerp Deelname gemeente Gooise Meren in  twee landelijke 
projecten rond de historische jaren 1572 en 1672

1. Kennis nemen van
De stand van zaken bij de deelname van de gemeente Gooise Meren in twee 
landelijke projecten rond de historische jaren 1572 en 1672

2. Inleiding

Dit jaar en volgend jaar vinden in tientallen Nederlandse vestingsteden 
activiteiten plaats ter herdenking van de historische jaren 1572 en 1672. Beide 
jaren waren een kantelpunt in de geschiedenis van Nederland. 
In 1572 kreeg de Opstand tegen koning Filips II van Spanje sterke impulsen. Zo 
riep prins Willem van Oranje in juli 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering in 
Dordrecht bijeen. 
Tijdens het Rampjaar 1672 vielen Franse, Engelse en Duitse legers de Republiek 
binnen en waren grote delen van het land maandenlang bezet. De waterlinies 
en de vestingsteden hebben een belangrijke rol gespeeld in de verdediging van 
de Republiek. 
Omdat 1572 en 1672 dit jaar respectievelijk 450 en 350 jaar achter ons liggen, 
hebben enkele vestingsteden het initiatief genomen voor twee landelijke 
projecten. Tientallen vestingsteden hebben zich bij de projecten aangesloten. Er 
vinden tal van activiteiten plaats. Het doel is meerledig: de bijzondere 
geschiedenis van Nederland onder de aandacht brengen van een breed publiek 
(jong en oud), stilstaan bij zowel rampspoed als glorieuze momenten, een 
verbinding leggen met actuele thema’s (vrede, vrijheid, verbondenheid, 
verscheidenheid, verdraagzaamheid) en de Nederlandse vestingsteden nog 
eens extra op de kaart zetten. 

De gemeente Gooise Meren, twee vestingsteden rijk, doet ook mee. Voor elk 
van de twee projecten (1572 en 1672/73) is een werkgroep ingesteld, met 
daarboven een Stuurgroep onder leiding van de wethouder cultuur en erfgoed. 
In de werkgroepen zitten betrokken en deskundige inwoners. Beide 
werkgroepen zijn al een eind op weg met het samenstellen van een programma 
waarin de geschiedenis van Naarden en Muiden centraal staat. Een programma 
bestaande uit herdenkingen, lezingen, stadswandelingen, tentoonstellingen en 
een lesprogramma voor de jeugd. 

3. Kernboodschap
Gezien de mooie kansen die de projecten onze twee vestingsteden bieden, wil 
het college de raadsfracties goed informeren over de activiteiten die gespreid 
over 2022 en 2023 gaan plaatsvinden. Deze raadsmededeling is daarvoor de 
eerste stap. Op een later moment ontvangt de raad meer gedetailleerde 
informatie. Waarschijnlijk wordt het onderwerp ook een keer belicht tijdens een 
Thema-bijeenkomst op een Politieke Avond. 
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4. Consequenties

De gemeente heeft reeds een bedrag van €9.000 voor de twee projecten 
gereserveerd. 
Om het hele programma te kunnen uitvoeren is een hoger bedrag nodig. 
Daartoe wordt door Stichting Nationale Gedenkdagen te Naarden subsidie 
(€9.000) aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. 

5. Communicatie
De activiteiten zullen onder de aandacht worden gebracht van een breed 
publiek, via onze eigen nieuwskanalen, berichtgeving in de lokale en regionale 
media, flyers enzovoort. 

6. Vervolg
Op dit moment is nog niet bekend of de provincie Noord-Holland het 
aangevraagde bedrag (of een deel daarvan) zal toekennen. Dit kan 
consequenties hebben voor het wel of niet kunnen uitvoeren van het volledige 
programma.
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