
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Delfia Batavorum, 
gehouden in het gebouw van de Rabobank te Delft, op dinsdag 12 mei 2016. 
 
Aanwezig:  123 leden van Delfia Batavorum 
Afwezig met bericht van verhindering: 
 
1. Opening. 

De voorzitter, Joris van Bergen, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een 
bijzonder woord van welkom richt hij tot de aanwezige ereleden en de houders van de 
Blokpenning. Ook de genomineerden voor de Le Comteprijs worden van harte verwelkomd. 
Veel dank voor de gastheer, de Rabobank, die ook dit jaar weer zijn ontvangstruimte 
beschikbaar stelt. 
 

2. Le Comteprijs.  
De heer Gertjan van der Harst licht de nominaties toe. De Commissie is onder de indruk van 
de kwaliteit van de aanmeldingen en het grote aantal, al dan niet door derden aangedragen. 
Ware de commissie reglementair niet beperkt tot het doen van vijf nominaties, dan zou zij 
zeker tot tien nominaties gekomen zijn. Om recht te doen aan de kwaliteit van de niet-
genomineerden, schenkt de heer Van der Harst tevens aandacht aan deze aanmeldingen. 
Vervolgens draagt de secretaris de Laudatio voor. De opdrachtgever voor de renovatie van de 
woningen aan de Heinsiusstraat blijkt de winnaar van de Le Comteprijs 2015. De voorzitter 
reikt de prijs, het Delfts Blauwe bord en de oorkonde uit, gevolgd door de bloemenhulde. 
De vertegenwoordiger van Delft op Zondag maakt vervolgens bekend wie de publieksprijs 
van de krant heeft gewonnen. Op alle nominaties zijn stemmen  uitgebracht, de meeste 
stemmen kreeg het renovatieproject aan de Heinsiusstraat.  
De voorzitter dankt de vertegenwoordiger van Delft op Zondag en spreekt de hoop uit dat de 
krant volgend jaar weer acte de présence zal geven. Vervolgens is er een fotosessie met de 
winnaars en de overige genomineerden. 

 
Na schorsing voor een korte pauze volgt: 
 
3. Aanbieding jaarboek 2015. 

De voorzitter van de redactiecommissie, mevrouw Wilma van Giersbergen, wijst op het 
bijzondere van dit jaarboek: het is de 25e editie. De redactiecommissie van destijds, de 
“publicatiecommissie”, werd ook wel “De bende van vijf” genoemd.  
Het jaarboek 2015 biedt een gevarieerd aanbod aan artikelen. Het is opgedragen aan 
mevrouw Greetje van Walsum vanwege haar grote verdiensten voor Delfia Batavorum en 
haar inspanningen ten behoeve van de Geschiedschrijving van Delft. 
Ria van der Meer als scheidend redactielid blikt terug op de historie van het jaarboek: de 
omvang nam toe in de loop der jaren, de omslag is twee maal gewijzigd, in 1996 was er voor 
het eerste een kleurkatern, aan artikelen en auteurs ontbrak het niet. Hans Houtzager heeft 
de meeste artikelen op zijn naam staan (19), Aart Struik neemt de tweede plaats in (7). Een 
bijzondere gebeurtenis was de Canon van Delft, veel werk maar een enorm succes.   



De voorzitter dankt Ria van der Meer voor haar inzet en werkzaamheden èn haar rol als het 
historisch geweten van het jaarboek en de vereniging. Het jaarboek zorgt voor een 
onontbeerlijke verbondenheid van de leden.  

 
4. CBS in de pers. 

Peter Jonquière heeft twee onderwerpen geselecteerd: de aanleg van de trambaan op de 
Westvest en bouwplannen n.l. voor Laga en de Kruisstraat (voormalige bibliotheek).  
Het plan voor de trambaan was prachtig, maar bleek vanwege gebrek aan financiën niet 
uitvoerbaar. Bovendien diende ruimte voor de tailtrack ten behoeve van tramlijn 19 
gereserveerd te worden, hetgeen resulteerde in een hoogteverschil tussen trambaan en 
trottoir dat voor gehandicapten lastig is. CBS heeft een zienswijze ingediend tegen de 
vergunningaanvraag. Gesprek met de gemeente is gaande.  
Laga’s plannen voor uitbreiding dateren uit 2012. Protest van omwonenden heeft geleid tot 
wijziging van het bouwplan. De belangrijkste vraag blijft waarom Laga niet “ondergronds” 
gaat.  
Kruisstraat. De bedoeling van het bestemmingsplan om met de invulling van deze plek  aan 
te sluiten bij de sfeer van de binnenstad strookt niet geheel met het voorgenomen bouwplan 
van de te vestigen supermarkt. CBS heeft ingesproken op de commissievergadering.  
 

5. Korte terugblik lustrum. 
Er waren verschillende activiteiten: vijf lezingen, en vervolgens Pecha Kucha (lezingen van 400 
seconden), tien wandelingen, twee excursies, een sloepentocht, een filmavond, een 
tentoonstelling met tekeningen van onderwerpen uit de Canon voor basisschoolleerlingen, 
een open lucht- toneelstuk (Gist en Geluk) in samenwerking met Fringe, Delft Walk, Delft 
View, een lustrumvoorstelling en een feestavond. In totaal namen 2425 personen (leden en 
niet-leden ) aan het lustrum deel. 105 nieuwe leden meldden zich aan. De vraag is hoe een 
deel van deze activiteiten te continueren. In ieder geval zullen voor de lezingen meerdere 
sprekers gevraagd worden en zal de Pecha Kucha herhaald worden. 
 

6. Stichting Geschiedschrijving Delft. 
De voorzitter richt een speciaal woord van dank tot de heer Willem Merens, als voorzitter van 
het bestuur van de Stichting Geschiedschrijving Delft. Het in 2008 gestarte project 
resulteerde in november 2015 in het eerste deel van de Stadsgeschiedenis van Delft, de 
presentatie van het tweede deel vond in maart j.l. plaats.  
 

7. Mededelingen. 
- Tot de lezingencommissie is Laura Buissink toegetreden; 
- Op 11 juni zal een garageverkoop van boeken gehouden worden bij Elke Olsder, Prins 

Bernardlaan 4 in Delft (zie aankondiging op website); 
- Voor belangstellenden zijn er vanavond oude (verenigings)foto’s uit het gemeentearchief 

beschikbaar. 
 

8. Notulen ALV 2015 
De notulen worden conform vastgesteld, met dank aan Willy Claassen. 



9. Financieel Verslag 2015 
De heer Marinus Hom houdt een korte toelichting. De aanzienlijke financiële bijdrage van de 
leden aan het scholierenproject is zeer gewaardeerd. Namens de kascommissie, deelt de 
heer Maarten Jonquière mee dat de commissie instemt met het jaarverslag. Het verslag 
wordt vervolgens bij acclamatie goedgekeurd, waarna het bestuur over 2015 gedechargeerd 
wordt.  

 
10. Vaststelling begroting 2016 

Onder complimenten voor de penningmeester wordt met de begroting bij acclamatie 
ingestemd, inclusief de verhoging van de contributie.  

 
11. Verkiezing lid kascommissie 

De heer Menno Tienstra is bereid  om tot de commissie toe te treden. 
 
12. Mandaat aan de penningmeester 

Mandaat aan de penningmeester om binnen de begroting uitgaven te kunnen doen tot 
€10.000,-  Dit mandaat wordt verleend. Het bestuur wordt vervolgens décharge verleend 
voor in het verenigingsjaar 2015 gevoerde beleid. 

 
13. Statutenwijziging 

Artikel 8, lid 4 van de statuten wordt in voorgestelde zin gewijzigd. Voor alle bestuursleden 
gelden drie termijnen van drie jaar. 

 
14. Bestuurssamenstelling 

Mevrouw Janny van der Jagt wordt herbenoemd. Van Margriet van Bebber wordt onder veel 
dank afscheid genomen. Zij heeft een vernieuwing in de lezingenlijn ingezet, en de 
samenwerking met de VAK geïnitieerd. 
Joris van Bergen is eveneens aftredend.  

 
15. Overdracht en slotwoord door de nieuwe voorzitter. 

De vergadering stemt in met de opvolging van het voorzitterschap door de heer Theo 
Thomassen.  
Onder dankzegging voor de continuering van zijn (al lange) voorzitterschap tijdens het 
lustrum, zijn succesvolle inspanningen om ook jongeren bij de vereniging te betrekken en zijn 
rol bij de totstandkoming van de stadgeschiedenis, wordt Joris van Bergen tot erelid 
benoemd.  
Theo Thomassen benadrukt de functie van de lokale geschiedenis en de rol die een 
historische vereniging daarin speelt. Delfia Batavorum is geen in zich zelf gekeerde 
vereniging. Hij zal zich inspannen het huidige programma van de vereniging met kracht uit 
voeren.  
 
Om 22.30 uur wordt de vergadering gesloten.  
 


