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Introductie

Beste leden van de Doopsgezinde Historische Kring,
Toen wij alweer bijna een jaar geleden door de uitbrekende pandemie met alle
bijbehorende maatregelen gedwongen werden onze voorjaarsbijeenkomst over
“Doopsgezinden en het Réveil” door Prof. dr Fred van Lieburg af te gelasten,
hoopten we dat het niet te lang zou duren en we snel de draad konden oppakken
zoals we gewend waren. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en hebben we de
lezing een tweede keer moeten uitstellen.
Als bestuur hebben we bedacht om dan maar meteen een volgende stap te
zetten, en meer digitaal te werk te gaan. Ook degenen onder ons die hier wat
minder vertrouwd mee waren, zullen door de omstandigheden gedwongen, er
hopelijk aan gewend zijn geraakt. Wij zijn van plan u regelmatig op de hoogte
houden middels een digitale Nieuwsbrief. Zo kunnen wij u en elkaar informeren
over nieuws en wetenswaardigheden. Verderop ziet u hoe we de overgang naar
een meer digitale werkwijze voor ons zien.
Ook zijn er plannen om naast de reguliere bijeenkomsten af en toe een ‘zoom’‐
bijeenkomst te organiseren. Dat is nooit hetzelfde als een échte bijeenkomst,
maar wel een praktisch alternatief in tijden waarin we minder makkelijk kunnen
reizen en in groepen bij elkaar komen.
Intussen zijn we ons ook meer dan ooit bewust dat er toch niets gaat boven écht
contact, van aangezicht tot aangezicht, en daarom hopen we natuurlijk wel zo
snel als dat mogelijk is weer een ‘live’ bijeenkomst te kunnen organiseren: er zijn
meer dan genoeg onderwerpen die daarvoor in aanmerking zouden kunnen
komen.
Mocht u ideeën of suggesties daarvoor hebben, laat ons dat vooral weten!
Wij zijn als Kring weliswaar geen kerkelijke gemeente, maar toch sterk met de
doopsgezinde traditie verbonden. En daarin is een sterk beeld dat van de
gemeente als lichaam, bestaande uit verschillende leden die elkaar aanvullen en
completeren. Met elk zijn functies en mogelijkheden, om er zo, samen, een goed
werkend geheel van te maken. Mogen wij zo met elkaar verbonden zijn en blijven!
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Een digitale nieuwsbrief
De brief die u nu leest is ook per post verstuurd samen met het verzoek de
contributie over te maken. De geplande digitale Nieuwsbrief zal 2 à 3 keer per jaar
verschijnen. Wilt u op de hoogte blijven en voortaan de digitale Nieuwsbrief
ontvangen, geef dit dan door via: nieuwsbrief@dhkonline.nl of via de link op onze
website: http://www.dhkonline.nl/nieuws/2021/2021-02-17-elektronischenieuwsbrief/
Mocht u zelf interessante onderwerpen willen aandragen, laat dit ons weten.
Zoomlezingen
Omdat de reguliere bijeenkomsten voorlopig niet kunnen doorgaan, en wij wel
interessante onderwerpen met u willen delen, is het de bedoeling dat er Zoom‐
lezingen worden georganiseerd. U kunt er dan via uw computerscherm bij zijn. Wij
hebben daarvoor wel uw mailadres nodig. Graag doorgeven aan
nieuwsbrief@dhkonline.nl. Zodra er een spreker, datum en tijd zijn vastgelegd, hoort
u meer van ons. U dient zich voor het bijwonen van een lezing aan te melden.
Vermaningen en hun Schatten. door Nina Schroeder. Vertaling Nelleke Kan‐ van Dishoeck.
Het zijn er maar liefst 61: het aantal doopsgezinde kerken dat is aangewezen als
rijksmonument. Dat is een uitzonderlijk hoog aantal voor een religieuze
minderheid, getolereerd ten tijde van de Republiek. Die vermaningen zijn
schuilkerken zoals Het Nieuwe Huys in Zaandam met zijn zandbestrooide vloer, het
kerkje in Pingjum ‐ niet meer als zodanig in gebruik ‐ of de Amsterdamse Singelkerk.
Of ze stammen van na Napoleon, toen ook minderheden vanaf de straat
herkenbare kerken mochten bouwen. Bij voorbeeld de doopsgezinde kerken in Den
Haag en Groningen. Veel van die kerken herbergen schatten uit het verleden:
zeldzame boeken en ander drukwerk, gebruiksvoorwerpen van koper of tin, een
bijzondere preekstoel, tegels of meubilair. Samen vormen ze een belangrijk deel
van het doopsgezind én het Nederlands cultureel erfgoed.
Sinds kort werkt de ADS samen met het Catharijneconvent, het museum voor
christelijk erfgoed in Nederland met als doel om in drie jaar de inventaris van deze
doopsgezinde monumenten in kaart te brengen. In een deel van onze vermaningen
is dit al gebeurd in de jaren ´80‐´90 door de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in
Nederland. De 34 resterende gemeenten krijgen nu een uitnodiging om mee te
doen met dit inventarisatieproject, inmiddels overgenomen door het
Catharijneconvent. Te beginnen met kwetsbare gemeentes; denk aan fusie, een
ander gebouw of sluiting. Zij krijgen bezoek van twee specialisten, Hanna Melse en
Marco Blokhuis; de laatste heeft egelmatig geschreven over erfgoed in een column
in Doopsgezind nl. Historisch waardevolle voorwerpen worden gedocumenteerd en
gefotografeerd; de betreffende gemeente ontvangt hiervan een eigen exemplaar.
Als bestuur van de Doopsgezinde Historische Kring volgen we dit project met
veel belangstelling: wie weet komen er interessante lezingen en studiedagen uit
voort. Het is een uitgelezen kans voor onderzoek en om fascinerende voorwerpen
tevoorschijn te halen die horen bij het verhaal van doopsgezind Nederland.
Lees ook: De Kruijf, Anique. “Schitterend erfgoed in rijksmonumentale vermaningen”
7 januari 2021, https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=52009
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Oproep ‐ Kent u publicaties over het cultureel erfgoed van uw gemeente?
Samenhangend met bovengenoemd project werkt de Doopsgezinde Historische
Kring aan het opstellen van een bibliografie van boeken of artikelen over het
Cultureel Erfgoed van doopsgezinde gemeenten in ons land. Daarvoor doen wij een
beroep op uw hulp! Kent u boeken of publicaties over de geschiedenis van gebouw
of inventaris van uw gemeente? Stuur dan van een niet gepubliceerd document
een scan en van een boek de titel naar Nina Schroeder: h.c.m.schroeder@vu.nl
De opgestelde bibliografie zal te raadplegen zijn op de website www.dhkonline.nl.
Betaling Contributie 2021 en korting voor jongeren. Zie ook brief penningmeester.
De contributie voor 2021 bedraagt € 40,‐.
Voor de leden die geen machtiging hebben afgegeven is het betalingsverzoek
bijgesloten. De bijdrage van de leden die een machtiging hebben afgegeven zal in
begin mei 2021 worden geïncasseerd.
Er is besloten om leden onder de 30 jaar een korting op de contributie te
verlenen. Voor € 20,‐ zijn zij lid en kunnen alle lezingen en studiedagen bijwonen en
zij ontvangen jaarlijks de Doopsgezinde Bijdragen. Wilt u dit s.v.p. onder de
aandacht brengen in uw kennissenkring.
Komende activiteiten: blijf op de hoogte!
 Donderdag 25 maart 19:30uur
Zoom‐Lezing over het Samenwerkingsproject ADS‐Catharijneconvent.
Inleiding en interview met Anique de Kruijf, afdelingshoofd Erfgoed in
Kerken en Kloosters van het Catharijneconvent.
Als u uw mailadres aan ons doorgeeft (nieuwsbrief@dhkonline.nl of via de
link op onze website), ontvangt u nadere info over deze activiteit.
 Zaterdag 9 oktober 2021, uitgestelde lezing met Prof. dr Fred van Lieburg
over
“Doopsgezinden en het Réveil” in de Singelkerk te Amsterdam.
GROTE OPRUIMING boeken
Na de opruiming zijn deze boeken (volgende pagina) niet meer verkrijgbaar!
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Wij hebben een (te) grote voorraad van onderstaande 3 boeken.
Een ieder (individueel, gemeente, instelling) die belangstelling heeft kan deze boeken
GRATIS krijgen en zoveel als gewenst (en nog aanwezig). Alleen de verzendkosten
worden in rekening gebracht.
Bestellen vóór 31 maart bij de penningmeester DHK, penningmeester@dhkonline.nl
Graag vermelden welke boeken en in welke hoeveelheid.
Begin april wordt alles in één keer verstuurd.
Ophalen kan eventueel, maar uitsluitend na afspraak:
075 ‐ 684 4953
De Haal 131, 1511AP Oostzaan.
Niet bereikbaar met openbaar vervoer.
Catalogus gedoopt
In 2011 vierden de Nederlandse doopsgezinden diverse historische
jubilea . De tentoonstelling “Gedoopt vijf eeuwen doopsgezinden in
Nederland” toonde de lange en bewogen geschiedenis, met het
doperse individualisme als uitgangspunt. Ruim veertig doopsgezinden
uit vijf eeuwen doen elk hun eigen persoonlijke verhaal, gepresenteerd
op prachtige kaarten met hun portret en hun verhaal.
Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland
Dit is nog steeds een heel goed boek over de geschiedenis van de
doopsgezinden in Nederland. Ondanks het feit dat het uit het begin
van de jaren 50 van de vorige eeuw stamt, is het nog steeds erg goed
leesbaar. Er is tot op heden geen goede opvolger voor dit boek
verschenen.

Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland
In woord en beeld wordt de geschiedenis geschetst van het doperdom
zoals die zich voltrok in de Habsburgse Nederlanden, in de Republiek en
in het Koninkrijk. De omvangrijke publicatie is geïllustreerd met ruim
200 afbeeldingen.
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