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Anders dan andere jaren vond de algemene ledenvergadering niet in mei, maar in 

februari plaats. Vicevoorzitter Irene Jacobs nam afscheid als bestuurslid en als voorzitter 

van de Lezingencommissie. In laatstgenoemde functie werd zij  opgevolgd door Ank 

Mokveld. Peter Becker verklaarde zich bereid het vicevoorzitterschap op zich te nemen. 

Statutair aftredend secretaris Willy Claassen werd herbenoemd. 

De coronamaatregelen haalden een streep door veel geplande activiteiten in de fysieke 

wereld, maar waren ook een stimulans om onze activiteiten op een andere manier te 

organiseren en nieuwe online activiteiten te ontwikkelen. De lezing Pieter de Hoogh 

unplugged was nog een fysieke bijeenkomst, maar de lezing die volgde, over de Delftse 

verzetsheld Kees Chardon, was een online-lezing via Zoom. De excursie naar het 

Westlands Museum in Honselersdijk werd gevolgd door twee stadswandelingen over 

Joods erfgoed in corona-format. De toegang van leden van de werkgroep Achter de 

Gevels tot het archief werd beperkt, maar het onderzoek ging door, nieuwe 

bewonersgeschiedenissen werden op de website geplaatst en elke twee weken werd 

een verhaal over één van de huizen gepresenteerd op Radio Delft. De digitalisering van 

de contacten met de gemeente en andere partijen in de stad deden geen afbreuk aan 

de actieve zorg voor het erfgoed in de leefomgeving, de kritische beoordeling van het 

daarop gerichte gemeentelijke beleid en de aandacht voor vaste kritiekpunten als het 

ontbreken van een samenhangende visie op de openbare ruimte in de Binnenstad en 

de gebrekkige burgerparticipatie. De scholierenprijs werd bij gebrek aan diploma-

uitreikingen bij de prijswinnaars thuisbezorgd. De Le Comteprijs, toegekend voor het 

herstel van de historische gevelreclame van het pand Harmenkokslaan hoek Oranje 

Plantage, werd buiten vóór de herstelde gevel uitgereikt; de winnaar werd bekend 

gemaakt met een filmpje op de website. Delf en het Jaarboek werden zonder 

haperingen geproduceerd en bezorgd. De geplande lustrumactiviteiten werden een jaar 

uitgesteld, maar op de dag waarop de belangrijkste lustrumactiviteit was gepland 

konden leden meedoen aan een online pubquiz, die een groot succes bleek.  

Belangrijk voor Delft maar ook voor de vereniging was de Erfgoednota van de gemeente 

die in oktober door de gemeenteraad werd vastgesteld. Erfgoedbeleid is een zelfstandig 

beleidsterrein geworden. Erfgoed in de leefomgeving wordt niet meer gezien als kers op 

de taart, maar als een kernwaarde die andere waarden zoals duurzaamheid, sociale 

cohesie en economische ontwikkeling met elkaar verbindt. De noodzaak van 

burgerparticipatie en van samenwerking met erfgoedorganisaties als Delfia Batavorum 

wordt benadrukt. Via de gemeentelijke afdeling Erfgoed Delft is de vereniging bij de 

voorbereiding van de nota betrokken geweest. De contacten met Erfgoed Delft, een 

vanzelfsprekende bondgenoot bij het realiseren van de verenigingsdoelstellingen 

werden ook anderszins tot wederzijds genoegen aangehaald. 

 
1 Een uitgebreid activiteitenverslag zal worden gepubliceerd in het Jaarboek. 

 



Hoe dan ook staat samenwerking met andere erfgoedorganisaties hoog op de 

bestuursagenda. De vereniging speelde een actieve rol in 2017 bij de inrichting van het 

Erfgoedpodium, een samenwerkingsverband van Delftse erfgoedinstellingen. Dit jaar 

werd dit Erfgoedpodium omgebouwd tot een actief Delfts Erfgoednetwerk. Daarin wordt 

de vereniging vertegenwoordigd door Ank Mokveld, die in de voorbereidingsgroep zit, 

en de voorzitter. 

Het bestuur verstevigde zijn contacten met de TU en in het bijzonder met het 

Department on Architectural Engineering and Technology, dat zich meer dan in het 

verleden op het stedelijk erfgoed in Delft gaat richten. In de activiteiten die de studenten 

dit jaar hebben ontplooid zijn burgerparticipatie en nieuw gebouwd erfgoed 

sleutelbegrippen, wat goed aansluit op de koers die de vereniging heeft uitgezet. Verder 

was het bestuur betrokken bij de voorbereiding van breed opgezette erfgoedprojecten 

in de stad. Voor de Hugo de Grootlezing is een Comité van aanbeveling in het leven 

geroepen, waar ook de vereniging in is vertegenwoordigd. Verder blijft de vereniging 

nauw betrokken bij de voorbereidingen van het Van Leeuwenhoekjaar 2023. De 

voortrekkersrol die het bestuur had is door Delft Marketing overgenomen.  

De verruiming van de criteria voor toekenning van subsidies uit het Delfia 

Batavorumfonds is een heilzaam besluit gebleken. De vereniging kan de belangstelling 

voor de geschiedenis van Delft ook effectief en met relatief weinig middelen bevorderen 

door projecten van andere partijen financieel te ondersteunen. Goede voorbeelden 

waren dit jaar de literaire audiotours ‘Delft tussen de regels’,  die van de website van de 

vereniging kunnen worden gedownload, en het plaatjesalbum over historisch Delft van 

supermarktketen Plus. De musical Naundorff, waaraan het fonds een subsidie had 

toegekend, kon door de coronamaatregelen niet uitgevoerd worden, maar de subsidie 

daarvoor blijft gereserveerd. De actie van Rabo Clubsupport, waar de vereniging ook dit 

jaar aan meedeed, leverde een bedrag van € 694,- op. 

Het bestuur maakte goede vorderingen met de samenvoeging van afzonderlijke 

bestuurstaken tot drie bestuursportefeuilles: Erfgoed in de leefomgeving, 

Publieksactiviteiten en Publicaties en publiciteit. De verwachting is dat dit zal leiden tot 

meer slagvaardigheid en een verbetering van de onderlinge afstemming. 

Onze online-activiteiten vroegen om een uitbreiding van ons assortiment aan digitale 

hulpmiddelen. Het bestuur beschouwt deze hulpmiddelen niet louter als 

noodoplossingen. Het duurzaam versterken van de digitale infrastructuur met het oog 

op het post-coronatijdperk is een belangrijk aandachtspunt van het bestuur voor het 

komende verslagjaar.  

Het bestuur voerde ook dit jaar weer een sober financieel beleid. Dat neemt niet weg 

dat een structurele de stijging van de kosten voor onze digitale infrastructuur en onze 

publicaties tot contributieverhoging zal leiden.  

De vereniging nam onder dankzegging afscheid van Annelies Mooij, lid van de 

excursiecommissie en verwelkomde haar opvolgster Tineke Pronk en drie nieuwe leden 

van Commissie Behoud Stadsschoon: Roelf Steenhuis, Marijke Corneth en Ineke Joustra. 


