UITNODIGING
VOORJAARBIJEENKOMST VAN DE DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING
OP ZATERDAG 16 MEI 2009
DOOPSGEZINDE GEMEENTE HARLINGEN
ZOUTSLOOT 50, 8861 SZ HARLINGEN. TEL. 0517- 413696

HISTORISCHE ‘HOT-ITEMS’ IN HET ‘HEITELÂN OM HARNS HINNE’
Harlingen neemt in de geschiedenis van het Nederlandse doperdom een belangrijke plaats in.
Menno Simons heeft hier in 1557 zijn allerlaatste bijeenkomst op Friese bodem gehouden. Hij
moest toen beslissen over een netelige ban- en mijdingkwestie die echter het einde zou
inluiden van zijn leiderschap. Lenaert Bouwens, die Menno hardleers het streng menniste mes
op de keel had gezet, dwong hem in te stemmen met de eerste afsplitsing: de verbanning van
de Waterlanders. Desalniettemin heeft Harlingen, waar ooit zes verschillende richtingen
kerkten, een bloeiend gemeentelijk en cultureel leven gekend. Dankzij de scheepvaart, de
handel en industrie, waarin tal van aanzienlijke menniste families betrokken waren, bestonden
er vele kerkelijke en zakelijke contacten met Holland, met name Amsterdam. Nog steeds
getuigt het onlangs opnieuw ingerichte gemeentemuseum Het Hannemahuis daarvan. Het
ochtendprogramma zal, mede dankzij twee lezingen, geheel gewijd zijn aan het rijke
Harlinger heden en verleden.
’s Middags volgen we per bus een groot deel van de zogenaamde autoroute-zuid, een
van de vijf toeristische tochten uit de nieuwe gids met Menno Simons routes (2008), een mooi
initiatief van de Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland (SDMF). Er wordt o.a. een
bezoek gebracht aan het geheel vernieuwde Mennomonument bij Witmarsum, waar eveneens
dankzij de inspanningen van de SDMF nu ook het nieuwe sculptuurkerkje te bewonderen is.
Bij de thee zal de officiële presentatie plaats vinden van het omvangrijke digitaliseringproject
van (historisch) doopsgezind beeldmateriaal, dat het Internationaal Menno Simonscentrum
ontwikkelt in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Daarna zal,
mits alles vlot verloopt, de autoroute-zuid verder gevolgd worden, o.a. naar Workum met zijn
fraaie vermaning die sedert 1994 in de literatuur vereeuwigd is als ‘het geparfumeerde aarsgat
van Menno Simons.’ Kortom: deze voorjaarsbijeenkomst in Harlingen en omstreken dient
eigenlijk tevens om Menno postuum een historisch hart onder de riem te steken.
De kosten voor deze dag bedragen € 25,00, inclusief koffie, lunch, thee en rondrit per bus.
Vult u de aanmeldstrook zo volledig mogelijk in en stuur deze vóór 2 mei 2009 naar:
ELMA SCHLECHT, AMSTELDIJK 109-I, 1078 RP AMSTERDAM (020-6717383)
of stuur deze gegevens per e-mail naar: M.schlecht@kpnplanet.nl

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanmeldstrook - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dhr / mevrouw ..………………………………………………………………
te (postcode / woonplaats) .……………………………………… (tel) ……………
geeft / geven zich op voor deelname aan de DHK-dag te Amsterdam op 16 mei te Harlingen

Programma DHK-voorjaarsbijeenkomst 16 mei 2009
Ochtendprogramma
10.15 – 10.45 uur

Ontvangst met koffie in de vermaning te Harlingen

10.45 – 10.50 uur

Opening en mededelingen door mw. B.Rademaker-Helfferich, voorzitter DHK

10.50 – 11.00 uur

Welkom door mw. T.M. Meester-Banga, voorzitter van de kerkenraad

11.00 – 11.45 uur

Lezing : “Het kunstkabinet van dr. Simon Stinstra. Over doopsgezinde
liefhebbers van schilder- en tekenkunst in het 18de-eeuwse Harlingen (en
Amsterdam)”, door prof. dr. Y. Kuiper, lid van de redactie van de
Doopsgezinde Bijdragen

11.45 – 12.15 uur

Lezing over Harlingen en het Hannemamuseum door drs. Hugo ter Avest,
conservator en directeur van het Cultureel en Historisch Centrum het
Hannemahuis Harlingen

12.15 – 12.30 uur

Mededelingen, koffie en uitdeling van het lunchpakket

Lunchpauze
12.30 – 14.00 uur

Middagprogramma
14.00 – 17.30 uur

Meerkeuzemogelijkheid om:
a. heel rustig de lunch te nuttigen, of
b. al etend een stadswandeling door Harlingen te maken, of:
c. na een vlug broodje een bezoek te brengen aan museum Het Hannemahuis
(voor eigen rekening)

Rondrit per bus door zuidwest Friesland

14.30 – 15.15 uur

Na de rit door Pingjum, Witmarsum en langs het Mennomonument, volgen:
a. thee op de nabijgelegen buitenplaats ‘It Fliet’, en
b. presentatie door K. Knijnenberg van de digitale doopsgezinde
beelddatabank van het Internationaal Menno Simons Centrum en het Digitaal
Productiecentrum van de UB Amsterdam

15.15 – 17.30 uur

Vervolg bustoer conform de Menno Simons routes – autoroute-zuid

17.30 uur

Aankomst bij NS-station Harlingen

Hoe is de vermaning van Harlingen te bereiken?
- Per trein kunt u twee maal per uur vanuit Leeuwarden naar Harlingen reizen; zowel vanaf station Harlingen, als vanaf
station Harlingen-Haven wandelt u in tien minuten naar de vermaning.
- Vanaf Alkmaar kunt u ook per Qliner-snelbus over de Afsluitdijk naar Harlingen reizen. Raadpleeg de dienstregeling.
- Vanuit Leeuwarden, Heerenveen, Sneek en Bolward zijn er ook rechtstreekse streekbusverbindingen naar Harlingen.
- Wie per auto naar Harlingen komt, kan voor een laag bedrag de hele dag parkeren op de Grote Ossenmarkt, de Schritsen,
de Brouwersstraat en een deel van de Zuiderhaven.

PS: blijft u onze website bezoeken?
www.dhkonline.nl

Om vast een impressie te geven van de beelden in de beelddatabank heeft het Internationaal Menno
Simons Centrum een kaart laten bijvoegen.

