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Synode5D hotspot 3, Wijnstraat



Inleiding

Stichting Verborgen Stad zet zich in voor geschiedenis en erfgoed. Door middel van uitgebreid 
historisch onderzoek maakt zij digitale reconstructies van het verleden geschikt voor een zeer breed 
publiek. Stichting Verborgen Stad brengt het verleden tot leven. Het eerste project van de Stichting, 
Synode 5D, vond plaats van 10 november 2018 t/m 29 mei 2019. Dit jaarverslag heeft betrekking op 
kalenderjaar 2019.

Bestuur

De Stichting is in 2017 opgericht door Bram Vreugdenhil, Theo Pronk en Herman van Veelen. Zij 
vormden gezamenlijk het eerste bestuur:

Theo Pronk – voorzitter
Bram Vreugdenhil – secretaris
Herman van Veelen – penningmeester

Om aan de Governance Code Cultuur te voldoen is per 5 maart 2018 een nieuw bestuur aangesteld:

Wouter Heijveld – voorzitter
Afke Weltevrede – secretaris
Herman van Veelen – penningmeester

Het bestuur houdt toezicht op de directie van Stichting Verborgen Stad:

Theo Pronk – historisch onderzoek & projecten
Bram Vreugdenhil – art-director & projecten

In de ontwikkeling en uitvoering worden zij ondersteund door Mariette van der Elburg – 
fondsenwerving & coördinatie.

Er zijn in 2019 vier kwartaalvergaderingen geweest met bestuur, directie en coördinator. Zaken die 
aan de orde zijn gekomen:
– evalutie pilot project Synode5D
– nieuwe projecten
– financiën
– beleidsplan
– ANBI status

Activiteiten

-Synode 5D

Van  10 november 2018 t/m 29 mei 2019 is Synode 5D uitgevoerd, het eerste project van Stichting 
Verborgen Stad.

Met een reeks festiviteiten werd in Dordrecht van november 2018 t/m mei 2019 de Dordtse Synode 
herdacht van 1618/1619. De Synode duurde 180 dagen en was een internationale vergadering van de 
Calvinistische kerk die, op lange termijn, grote invloed had op de vorming van de gehele Nederlandse 
maatschappij.

In dit kader ontwikkelde Stichting Verborgen Stad het digitale platform Synode 5D: een historische
reconstructie van een deel van de binnenstad in een 3D-virtuele omgeving. Op zes plekken kan 360˚
rond worden gekeken. Voor het eerst in Nederland kan de gebruiker – vanachter de pc of ter



plekke, via telefoon of tablet – geheel zelfstandig in het verleden rondlopen: een tijdreiziger die
het Dordrecht van 1618/1619 bezoekt. De vierde dimensie (4D) staat voor tijd.
Is rondlopen in het verleden al fascinerend, de virtuele omgeving biedt ook toegang tot
achterliggende informatie over geschiedenis, kunst, architectuur en natuurlijk de Synode zelf. Dit
wordt omschreven als de vijfde dimensie (5D): kennis en, daarmee, waarneming. Binnen de
gereconstrueerde virtuele omgeving verschijnen op relevante plekken tags met informatie over
bijvoorbeeld panden, gebeurtenissen, bewoners of daar gemaakte kunst. Bij interesse kan
worden doorgeklikt naar diepere informatielagen. Er zijn verhalen speciaal voor kinderen en
bezoekers kunnen van tevoren een eigen thema of interesseveld invoeren om zo een ‘tour’ uit te
zetten en er herhaalbezoeken mogelijk zijn. Het verhaal achter de zichtbare stad wordt ontsloten.

Evaluatie Synode5D
De 5D methode dient een maatschappelijke belang: een nieuwe manier van het aanbieden van 
geschiedenis en cultuur en bewustwording van erfgoed. De 3D reconstructie die toegang biedt tot 
informatie, én het zelfstandige interactieve karakter, maakt de 5D methode uniek. Met deze vorm van 
‘tijdreizen’ voor een breed publiek, en de hiervoor nieuw ontwikkelde software, loopt Stichting 
Verborgen Stad ver voorop binnen Nederland en Europa. 

Dankzij Synode5D, in veel opzichten nog een pilotproject, kreeg Stichting Verborgen Stad niet alleen 
de kans de website en applicatie te ontwikkelingen, maar wist ook de juiste, relevante partijen uit 
verschillende sectoren samen te laten werken: musea, erfgoedinstellingen, historische verenigingen, 
universiteiten, tech-bedrijven, marketing en lokale overheden. Hun kunde en kennis zijn gebundeld in 
Synode5D, en via hun kanalen is het project onder de aandacht gebracht. In deze samenwerking 
wordt de relevantie van de individuele partijen vergroot. 

Synode5D is zeer positief ontvangen en inmiddels is er interesse uit zowel de cultuurhoek als 
wetenschap en het onderwijsveld, uit verschillende steden en in het kader van meerdere 
herdenkingen en vieringen in 2020. Concreet worden er nu projecten in Rotterdam Delfshaven, 
Dordrecht, Zwijndrecht en de regio Delft-Den Haag-Leiden opgezet.

Mede dankzij financiële ondersteuning van Gemeente Dordrecht, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, BPD Cultuurfonds en J.E. Jurriaanse Stichting is Synode5D tot een succes geworden. 
Omdat de dekking vanuit fondsenwerving uiteindelijk niet volledig was, is er voor gekozen de eigen 
bijdrage te verhogen. Daardoor zijn alle inhoudelijke doelstellingen gehaald en zijn zowel de 
applicatie als de website gelanceerd zoals beoogd.

Op 17 januari 2019 vond de perslancering plaats en daaraan voorafgaand een partnerbijeenkomst.

Perslancering 17 januari 2019



Concept, kennis en ervaringen van Synode 5D zijn openlijk gedeeld tijdens een symposium op 15 
maart 2019.

-Fondsenwerving nieuwe projecten
Voor 2020 staan 3 nieuwe projecten gepland:
TimeTransit Delfshaven
Canals5D
Dordtse Bagger
De fondsenwerving voor deze 3 projecten is in 2019 uitgevoerd. Er zijn diverse toekenningen binnen 
zodat het er naar uitziet dat deze projecten daadwerkelijk gaan plaatsvinden in 2020.

TimeTransit Delfshaven
TimeTransit Delfshaven is een digitale tijdreis naar het Delfshaven - de oude haven van Delft - van 
1620. TimeTransit Delfshaven is een virtuele tijdmachine waarmee je met een smartphone of 
vanachter de computer op meerdere punten in Delfshaven 360° kunt rondkijken in de 17e eeuw. Hier 
ontmoet je de nieuwkomers van toen: hun levensverhalen en hun achtergronden. Aan de hand van 
deze levensverhalen trekt Stichting Verborgen Stad de wijk in. Wat zijn de ervaringen van bewoners, 
nieuwkomers en doorreizigers nu? Hun verhalen worden opgenomen in TimeTransit en gespiegeld 
aan hun 17e-eeuwse tegenhangers. In deze verhalen, zo is het uitgangspunt, ligt het karakter van 
Delfshaven besloten, waarbij kennis van het verleden inzicht geeft in het heden.
TimeTransit maakt deel uit van de manifestatie Delfshaven400.

Canals5D
Canals5D zien hoe het unieke Hollandse landschap, met een eigen en wereldberoemd geworden 
signatuur, de geschiedenis van de 17e eeuw in zich draagt. Vlak, nat, bedijkt en vooral doorsneden van
vaarten en rivieren die de vele steden met elkaar en de buitenwereld verbonden; getuigt dit 
(stede)landschap van die mobiele, open samenleving uit de 17e eeuw.
Acht plekken of ‘hotspots’ in Leiden en langs de (trek)vaarten Vliet en Schie naar Rotterdam 
Delfshaven worden hoog-realistisch, digitaal gereconstrueerd zoals het er rond 1620 uit zag.
Canals 5D maakt deel uit van de manifestatie Leiden400.

Dordtse Bagger
Voor Dordtse Bagger worden vier punten in het historische havengebied van Dordrecht in drie 
verschillende tijdlagen gereconstrueerd: de 15e, 17e en 19e eeuw. Als tijdreiziger kan de gebruiker 
van het digitale platform door het verleden wandelen, en zien hoe de havens zich ontwikkelden sinds 
de Middeleeuwen.
Dordtse Bagger omvat een reeks activiteiten voor bewoners en bezoekers aan de stad. De huidige 
inwoners van Dordrecht worden actief betrokken. Zij worden opgeroepen ‘scheepsverhalen’ te delen 
die tijdens de Nacht van de Scheepsverhalen worden verteld. Daarnaast is er een educatief 
programma voor het voortgezet onderwijs.
Dordtse Bagger maakt deel uit van de manifestatie Dordrecht 800 jaar stadsrechten.

-Kasteel Develstein5D
Stichting Kasteel Develstein heeft Stichting Verborgen Stad gevraagd een 5D reconstructie van het 
kasteel in Zwijndrecht te maken voor 3 historische tijdvakken, te weten rond 1500 (voor de 
verwoesting in 1572), rond 1650 en rond 1850/1900 en te beleven in de hedendaagse werkelijkheid. 
De uitvoering hiervan vindt waarschijnlijk plaats in 2020. 



Samenwerking

De werkwijze van de Stichting is het bijeenbrengen van informatie door samen te werken met 
erfgoedinstellingen, cultuurinstellingen, lokale overheden, verenigingen en stichtingen. 

Voor Synode5D is samengewerkt met:
Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof
Erasmus Universiteit Rotterdam
Historische Vereniging Oud-Dordrecht
Monumentenzorg en Archeologie, Gemeente Dordrecht
Regionaal Archief Dordrecht
Vrije Universiteit, Amsterdam
Zes studenten van de Erasmus School of History, Culture and Communication (Erasmus Universiteit) 
hebben drie maanden fulltime onderzoek verricht.
De kindertour van Synode 5D is opgenomen in Sanne’s Synode, hét kinderproject bij de herdenking
‘Ode aan de Synode’ in Dordrecht. Daarbij is samengewerkt met het Nationaal Onderwijsmuseum.
Naast deze partners voor historisch onderzoek en educatie is op publiciteitsniveau samengewerkt 
met Dordrecht Marketing (Synode 400) en het Dordrechts Museum.

Bij volgende projecten worden ook weer intensieve samenwerkingen aangegaan met diverse instellingen.

Partnerbijeenkomst 17 januari 2019


