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VAN DE VOORZITTER

Mede namens de andere bestuursleden van Delfia Batavorum doe ik u en de uwen graag de beste wensen 
voor het nieuwe jaar toekomen. Wij wensen u een gelukkig en gezond nieuwjaar en spreken de wens uit dat 
ook onze vereniging een voorspoedig jaar mag meemaken.

Het voorbije jaar 2002 heeft ook voor Delfia Batavorum mede in het teken van de herdenking van 400 jaar 
VOC gestaan. In enkele lezingen werden relevante onderwerpen behandeld; de jaarlijkse excursie had als 
bestemming de VOC-steden Enkhuizen en Hoorn. Helaas moest de aan de schaduwkanten van de VOC 
gewijde avond vervallen in verband met het overlijden van prins Claus.

Het bestuur kijkt vooruit en beoordeelt of gebeurtenissen in de komende jaren een thema kunnen zijn voor 
excursies, lezingen en ander activiteiten. Dat zou in het jaar 2003 het geval kunnen zijn met het 350-jarig 
bestaan van de Koninklijke Delftsch Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles. Overigens zijn suggesties en 
verzoeken van onze leden altijd welkom.

in 2002 verschenen de eerste nummers van het blad DELF, in samenwerking van vier gemeentelijke diensten 
met Delfia Batavorum en de vereniging Vrienden van het Prinsenhof. In het begin was duidelijk sprake van 
enkele kinderziekten, met name bij de verzending. Maar inmiddels zijn die overwonnen en bereiken ons vele 
blijken van waardering. Het bestuur probeert nog de termijn tussen tekstaanlevering en verzending zoveel 
mogelijk te bekorten en daardoor de actualiteit te bevorderen.

De Commissie Behoud Stadsschoon reageerde op enkele gemeentelijke plannen, zoals met betrekking tot de 
binnenstad en de Markt. Het bestuur beraadt zich op mogelijkheden om de leden meer gelegenheid te bieden 
om bij te dragen aan de meningsvorming binnen de vereniging. Wellicht komt het nog eens tot een 'Delfia 
BataForum', een forum voor gedachtewisseling over voor de vereniging (en de gemeente) relevante 
onderwerpen. Inmiddels ging onze webside van start: www.delfia-batavorum.nl

In 2002 vonden enkele bestuursmutaties plaats. Irene Leupen en Margo Poppink verlieten na vele jaren met 
zeer gewaardeerde excursies het bestuur en werden opgevolgd door Max van Noort. Frank Vroom 
beëindigde zijn activiteiten in de Commissie Behoud Stadsschoon; hij werd opgevolgd door Werner 
Schoeman, de nieuwe voorzitter van die commissie (die ook enkele nieuwe commissieleden verwelkomde).

Delfia Batavorum telt thans meer dan 1250 leden. Een groot aantal voor een Delftse vereniging. Maar gezien 
de aantallen leden van enkele zusterverenigingen in andere Hollandse steden is er bepaald nog ruimte voor 
veel meer leden. Dat zou gunstig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Delfia Batavorum. Het 
bestuur doet uiteraard zijn best om nieuwe leden te werven maar beseft dat het beste resultaat wordt bereikt 
wanneer al onze leden ieder één (of meer) persoon(en) zouden willen wijzen op Delfia Batavorum. Dat zou 
een enorme stimulans zijn voor uw bestuur!

Wil Aalbers, voorzitter.

http://www.delfia-batavorum.nl


£
AGENDA - d a ta  om  te  reserveren!

Dinsdag 14 januari 2003, aanvang 20 uur
DE SNIJKUNST VERBEELD - VIER ANATOMISCHE 
LESSEN
Lezing door de heer Dr. H.L. Houtzager over de  
medische geschiedenis gedurende de 17e en 18e eeuw. 
Plaats: Kapellezaal van het Reinier de Graaf Gasthuis 
(Gebouw H). Reinier de Graafweg 3, Delft.

Vrijdag 17 januari 2003, aanvang 16.45 uur
BIJ JOHANNES VERMEER THUIS 
Opening van het Digitale Vermeerhuis 
De kunsthistoricus drs. K. Kaldenbach, heeft met ir. A. 
Kuiper en dr. H. Zantkuyl een  drie-dimensionaal model 
van het huis van Johannes Vermeer gemaakt. U loopt er 
in rond en kunt 150 verschillende onderdelen van de 
inventaris bekijken. Beeldmateriaal voor dit project werd 
ingebracht door het Rijksmuseum in Amsterdam. De 
opening wordt muzikaal omlijst door Camerata Vermeer 
dat muziek speelt uit de tijd van Vermeer.
De entree voor d eze bijeenkomst, die een initiatief is van 
de heer Kaldenbach, bedraagt 2 euro. Een glas wijn is bij 
de entreeprijs inbegrepen.
Plaats: Maria van Jessekerk, Burgwal, Delft.

Donderdag 6 februari 2003, aanvang 20 uur
Voor de pauze:
'KREEN EN GRUIZIG'
Lezing door de heer H. Tetteroo over enkele aspecten  
van het dialect van Delft, onder andere zoals dat is te  
vinden in twee 17e eeuw se Delftse kluchten. Verder 
geeft hij enkele ideeën voor de verbetering van de  
positie van de streektaal.
Na de pauze:
TEGELTABLEAUS GEMAAKT DOOR BEWONERS 
VAN DE WIJK WIPPOLDER
Diavoorstelling door de heer M.W. Hazeveld. De 
tableaus zijn gemaakt ter gelegenheid van de renovatie 
van de Wippolder en geven een  beeld hoe volwassenen  
en kinderen het historische Delft zien. De keramist Ben 
Hosman, onder wiens leiding het tegel project is 
uitgevoerd, voorziet de voorstelling van commentaar. 
Plaats: Openbare Bibliotheek, Kruisstraat 71, Delft.
D eze avond wordt georganiseerd in samenwerking met 
de bibliotheek.

Vrijdag 7 februari 2003, aanvang 14 uur
EXCURSIE NAAR HET VREDESPALEIS TE DEN 
HAAG
'Wat in het vat zit, verzuurt niet'. Dit spreekwoord is het 
uitgangspunt van de eerste activiteit van de 
excursiecommissie in de nieuwe samenstelling (Max van 
Noort, Jan en Janny Koelstra en Marian Slotboom). 
Moest het bezoek aan het paleis in maart vorig jaar 
worden geannuleerd w egens een  zitting van het Hof, 
thans is er een  herkansing. Het Vredespaleis ligt aan het 
Camegieplein 2 te Den Haag. U komt op eigen 
gelegenheid en u bent aanwezig in de hal om 13.45 
uur met drie euro op zak. Om na afloop van de 
rondleiding nog even wat na en bij te praten staat, voor 
wie daaraan wil deelnemen, in de bar van het Kurhaus 
een drankje met bittergarnituur klaar. Kosten negen euro 
(althans vorig jaar). Ter plekke af te rekenen.
Hoe meldt u zich aan en hoe te reizen?
U kunt zich tot uiterlijk 31 januari 2003 schriftelijk 
opgeven bij Jan of Janny Koelstra, Voorstraat 12, 2611 
JP Delft. Opbellen kan ook: 015-2139546. E-mailen: 
j.koelstra@hccnet.nl of slotboom@fb.tno.nl 
Vermeld u in uw bericht of u na het bezoek aan het 
Vredespaleis ook m eegaat naar het Kurhaus? Eventuele 
afzeggingen bijtijds melden; dit voorkomt voor u en ons 
(financiële) problemen.
Komt u met de auto: in de straten rond het Vredespaleis 
is betaald parkeren wellicht mogelijk. Maar wij adviseren 
de tram: neem in Delft lijn 1 en stap in Den Haag bij 
Station Hollands Spoor over op lijn 8 of bij Centraal 
Station op lijn 17. Vanaf het Vredespaleis brengt lijn 8 u 
ook naar het Kurhaus.

Woensdag 12 maart 2003, aanvang 20 uur 
VERBETERHUIZEN IN DELFT 
Lezing door de heer A. Verbraeck over vijf particuliere 
verbeterhuizen van Delft, waarbij de nadruk ligt op 'De 
Drie Taarlingen', het grootste en oudste - van circa 1662 
- dat was gevestigd aan de Vlamingstraat.
Plaats: Cultureel Centrum Abtswoude, Aart van der 
Leeuwlaan 332, Delft.

In 'DELF' nummer 4, 2002, zijn de twee genoem de 
lezingen uitvoeriger aangekondigd.

mailto:j.koelstra@hccnet.nl
mailto:slotboom@fb.tno.nl


Zondag 6 april 2003 vanaf 11 uur
RONDWANDELING LANGS DELFTSE WINKELPUIEN 
In een  recent nummer van DELF heeft u het een  en 
ander kunnen lezen over de historische winkelpuien in 
Delft. Wij gaan op de rustige zondagochtend van 6  april 
een rondwandeling maken langs een  aantal van deze  
puien onder leiding van ir. W.F. W eve, bouwhistoricus 
van de gem eente Delft. W e verzamelen bij de familie 
Koelstra, Voorstraat 12, 2611 JP Delft. Van daar 
vertrekken wij voor de rondwandeling van circa 1 uur. 
Daarna (op eigen kosten) koffie drinken in koffiehuis 
Expreszo, Oude Kerkstraat 7/8.
U kunt u nu al aanmelden bij de familie Koelstra: tel. 
015-2139546; e-mailen: j.koelstra@hccnet.nl of
slotboom@fb.tno.nl. Haast u want het aantal deelnem ers 
is beperkt.

Woensdag 16 april 2003, aanvang 20 uur
HONDERD JAAR NOBELPRIJZEN, EEN TWEEDE 
GOUDEN EEUW IN NEDERLAND 
Lezing door prof.dr. J.J. van Loef.

Dinsdag 20 mei 2003, aanvang 20 uur
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Dinsdag 17 juni 2003
EEN RONDWANDELING DOOR EN AANSLUITEND 
EEN LEZING OVER DE BOTANISCHE TUIN VAN DE 
TU DELFT door drs.ing. B. Ursem.

Voor zover niet vermeld volgen nadere bijzonderheden 
in een  volgend convocaat of in DELF.

Op het programma staan verder:
Het Delftse tunnel project
door mevr. ir. E.l. Bijleveld-van der Hoeven.
Stalpart van der W iele door dr. C. van Leeuwen.
Twee beroemde Delftenaren: Willem van Oranje en Piet 
Hein door prof.ir. R. Gout.

EN VERDER

In het Rijksmuseum in Amsterdam is t/m 9 februari 2003  
de tentoonstelling '400 jaar VOC: De Nederlandse 
ontmoeting met Azië 1600-1950' te zien. Een aanrader.

MUURRECLAMES IN DELFT

De heer en mevrouw Hoekstra-Klein, beiden lid van 
Delfia Batavorum, houden zich al jaren bezig met de 
beschrijving van de geschiedenis van plateelbakkerijen 
in Delft. Daarnaast hebben zij ook nog tijd gevonden een  
voorlopige inventarisatie te maken van muurreclames in 
Delft van voor 1940. D eze inventarisatie is opgesteld 
voor het 'Landelijk Platvorm Muurreclames' van de 
Stichting 'Tekens aan de Wand'. De naspeuringen van 
het echtpaar Hoekstra hebben geleid tot een  
alleraardigst boekje waarin de resultaten van hun 
naspeuringen zijn afgebeeld en beschreven. Het boekje 
kan worden geleend na aanvraag bij mevrouw An 
Bergman (015-2122928). In Delft blijken veel meer 
muurteksten en muurreclames te zijn. Het bestuur van 
Delfia Batavorum ondersteunt van harte de oproep van 
echtpaar Hoekstra aan onze leden: wie loopt of fietst 
veel rond in Delft en heeft belangstelling om hun 
inventarisatie aan te vullen? Het gaat om
reclameschilderingen op muren, geschilderd voor 1940, 
en andere vormen van belettering, die geen betrekking 
hebben op het huidig gebruik van het pand. Verder 
reclame in de vorm van tegels en glas-in-lood. Buiten 
beschouwing blijven openbare instellingen, gevelstenen  
en uithangborden. W ie belangstelling heeft om m ee te 
werken wordt verzocht contact op te nemen met de 
familie Hoekstra, tel. 015-2566098.

INFORMATIE IN 2003

In het jaar 2003 zal de samenwerking met het blad ‘Delf 
worden voortgezet. Ter opfrissing van het geheugen  
volgt hier de opgave van de data van verschijnen van de 
diverse stukken.

Het blad ‘Delf verschijnt vier maal per jaar. Omdat in 
begin september de open monumentendag landelijk 
wordt gehouden, heeft de gem eente besloten een  
nummer van ‘Delf op 1 september te  laten verschijnen; 
dan kan het thema van dat nummer aansluiten op het 
thema van de open monumentendag. Vanuit die datum 
verspringen de andere nummers met telkens drie 
maanden. De data van verschijnen van ‘Delf zijn dus:
1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

Het bestuur van uw vereniging is van mening, dat 
daartussen verder contact met de leden noodzakelijk is, 
en heeft daarom besloten drie maal tussen de nummers 
van ‘Delf in een  convocaat uit te geven  zoals u dat 
gewend was. De data daarvan zijn dus:

mailto:j.koelstra@hccnet.nl
mailto:slotboom@fb.tno.nl


Half januari: convocaat met de acceptgiro’s  voor de  
contributie en het Delfia Batavorumfonds;
Half april: convocaat met de stukken voor de 
jaarvergadering;
Half oktober: normaal convocaat.
Half juli: geen convocaat vanwege de vacantie.

Informatie op papier heeft een  relatief lange tijd nodig 
voor voorbereiding en verspreiding. Een flitsende reactie 
naar de leden, zoals toen bleek dat de avond over de 
VOC niet kon doorgaan vanwege de begrafenis van 
Prins Claus, behoorde tot de onmogelijkheden. Mede 
daarom heeft het bestuur een  web-site geopend. De 
web-site maakt de berichtgeving moderner en sneller. 
Het bestuur hoopt met de combinatie van papier en 
electronica de informatie naar de leden zo  goed mogelijk 
te verzorgen.

PENNINGMEESTER GEVRAAGD

De huidige penningmeester, Jaap van Mierlo, heeft 
aangegeven zich na afloop van zijn termijn niet 
herkiesbaar te stellen. De termijn eindigt met de  
ledenvergadering in mei 2003. Het bestuur wil graag in 
contact komen met een canaiaaat die bereid is deze  
taak over te nemen.
Een candidaat moet beschikken over een  computer en 
over enige vaardigheid in het werken met het 
programma Excel. De taak omvat naast het bijhouden 
van de financiën ook het bijhouden van de leden
administratie. Het is voor de toekomst mogelijk de taak 
in de genoem de delen te splitsen.
Belangstellenden kunnen voor nadere informatie contact 
opnemen met de penningmeester, tel. 015 2134315, 
ook voor één  van d e genoem de delen.

NIEUWE LEDEN

Mevr. M.A. van der Ent, Karekiethof 4, Delft.
Mevr. F.C.E. Olivier, A. Plesmanplein 18-305, Gouda 
Dhr. en mevr. A.J.L. van den Berg,
Zuideinde 203, Delft
Mevr. M. Vrijenhoek, Noordeinde 56, Delft 
Dhr. en mevr. E.A.J. v.d. Heijden-Logt, 
Burgemeestersrand 178, Delft.
Ir. F. Koomen, Boterbloem 37, Bennekom.
Mevr. J.W.M. Pennarts-Mokveld, Doeldijk 22, Montfoort. 
Het bestuur heet hen hartelijk welkom.
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AGENDA -  d a ta  om  te  re se rv e re n !

Dinsdag 20 mei 2003, aanvang 20.00 uur
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
(ALV)
Locatie: Kapellezaal van het Reinier de Graaf 
Gasthuis (gebouw  H), Reinier d e Graafweg 3, Delft

Na d e korte ALV wordt het eerste  exem plaar van het 
Jaarboek 2002 uitgereikt, en wordt d e winnaar van de  
Le Comteprijs 2002 bekend gem aakt. Verder wordt de  
Delfia Batavorumprijs (de J.W. Blok-penning) 
uitgereikt aan d e Midden-Delfland Vereniging. Ter 
gelegenheid  daarvan zal een  bestuurslid van de  
Midden-Delfland Vereniging een  korte inleiding geven  
over d e doelstellingen en  activiteiten van d eze  
vereniging. Ook zal ir. P. Barendse iets vertellen over 
d e door hem  ontworpen w eb-site van Delfia 
Batavorum.

Dinsdag 17 juni 2003, aanvang 20.00 uur
EEN RONDWANDELING DOOR EN AANSLUITEND 
EEN LEZING OVER
DE BOTANISCHE TUIN VAN DE TU DELFT 
Door drs. ing. W.N.J. Ursem  
Locatie: Julianalaan 67, Delft 
De Botanische Tuin van de TU Delft bezit een  unieke 
collectie technische planten. Dit zijn planten met een  
specia le  betekenis voor d e m ens of voor d e industrie, 
of met ethnobotanische relevantie. Bijzonder zijn de  
gem berachtigen en  de M arantaceae, daar d eze  
kwalitatief en  kwantitatief tot d e grootste ter wereld 
behoren. Andere krooncollecties bestaan uit bananen, 
bloemriet en  lavendel. De tuin heeft thans zeven  
verschillende onderzoeksprogram m a’s  in uitvoering, 
zoa ls  dijkstabilisatie met tropische grassen, 
biologische gew asbescherm ing, taxolwinning via 
electrospraying en  d e effecten van micro-algen in 
zeew ater. R ecent is een  nieuw bijenhuis gebouwd  
met een  ruimte voor informatie en publiek. Kortom, 
d e z e  tuin biedt veel interessante 
w etenswaardigheden.

Dinsdag 11 september 2003, aanvang 20.00 uur
EMMA KIRCHNER -  FOTOGRAFE 
Lezing door mevrouw Petra Notenboom  
Locatie: O penbare Bibliotheek, Kruisstraat 71, Delft 
D eze lezing wordt georganiseerd in samenwerking 
met d e openbare bibliotheek.

In de negentiende eeu w  hield slechts een  klein aantal 
vrouwen zich bezig met het beroep van fotograaf. 
Rond 1863 w as Emma Kirchner de en ige vrouw 
tussen  25  mannen die in en om Delft werkzaam  
waren in de fotografie. Tijdens het onderzoek is 
opgevallen, dat toen ook in het buitenland weinig 
vrouwen dit beroep hebben gekozen.
Emma Kirchner werd vaak a ls  middelmatige 
portretfotografe om schreven, en  haar rol binnen twee 
com pagnonschappen als vrouw werd even  vaak  
onderschat. V ele foto’s  hebben inmiddels 
aangetoond, dat zij zeker een  goed fotografe w as.
Uit onderzoek is ook duidelijk geworden wat haar 
kracht w as om  als ongehuw de m oeder een  beroep te  
kiezen dat toen bijna uitsluitend door mannen werd 
beoefend. Ze w as ook d e stuw ende kracht en  
leerm eester van haar zw ager Frederik Grafe en  van 
haar schoonzoon Henri d e Louw.
Emma Kirchner em igreerde naar Nederland waar zij 
zelfstandig w eikte tot haar 69 e levensjaar. Zij heeft 
zich kunnen handhaven in een  beroep en  in een  
maatschappij waarin mannen destijds d e regels 
bepaalden. Haar leven zou jonge ongehuwde 
m oeders van nu kunnen inspireren om zelfstandig op 
zoek  te gaan naar een  betere toekom st. De huidige 
maatschappij biedt veel m eer kansen dan in de tijd 
waarin Emma Kirchner leefde.
Zie ook het artikel in het jaarboek 1999.

Voor de kom ende maanden staan de volgende  
lezingen op het programma:

9 oktober 2003  in Delftstede:
HET DELFTSE TUNNELPROJECT
door mevrouw ir. E.l. Bijleveld - van der Hoeven

20  novem ber 2003  in de Oud-Katholieke Kerk: 
STALPART VAN DER WIELE 
door dr. C. van Leeuwen

11 decem ber 2003 in Het Prinsenhof:
ZESHONDERD JAAR ST. AGATHAKLOOSTER 
door dr. G. V erhoeven (Anders Rozem ondlezing)

januari 2004:
TWEE BEROEMDE DELFTENAREN:
WILLEM VAN ORANJE EN PIET HEIN 
door prof.ir. M. Gout



EXCURSIE:
VAARTOCHT DOOR HET WESTLAND

Delft heeft van oudsher een  sterke binding met het 
W estland. De W estlanders kwamen naar Delft als er 
bijvoorbeeld kleding en sch oeise l m oest worden 
aangeschaft. En wie opgenom en m oest worden in 
een  ziekenhuis, kwam ook in Delft terecht. En wat 
dacht u van het belang van de Delftse veiling voor het 
W estland? D e centrumfunctie van Delft voor het 
W estland w as evident. Op hun beurt gingen de  
Delftenaren graag naar d e ‘glazen stad’ a ls z e  ee n s  
echt lekkere druiven wilden eten.

Het W estland dreigt nu in snel tem po ten offer te 
vallen aan projectontwikkelaars. K assen verdwijnen 
om plaats te  maken voor woningbouw. Gelukkig zijn 
wij thans nog in staat u het ‘oude’ W estland te laten 
zien. Dat doen w e met d e ruime en  comfortabele 
rondvaartboot ‘D e Nieuwe Gantel’, w aarm ee w e op  
zaterdagmiddag 5 juli een  schitterende vaartocht 
zullen maken. De route is nog niet precies 
uitgestippeld, maar w e beloven u een  heel 
interessante tocht. W e zullen een  paar keer 
aanleggen om  markante zaken van dichtbij in 
ogenschouw  te  nem en.

D eze excursie is vastgesteld  op zaterdag 5 juli 2003, 
en u m oet er wel een  middag voor uittrekken. Vertrek 
om  13.00 uur vanaf d e oude veilinghaven te  Monster. 
U komt op eigen  gelegenheid; wellicht is er met 
carpoolen iets te  regelen. De juiste route wordt te  
zijner tijd doorgegeven. Haast u met aanmelden: de  
boot is geen  oceaanstom er.

Aanmelding geschiedt vóór 20  juni op de volgende  
manier:
1 U neem t contact op m et Jan of Janny Koelstra, 
hetzij schriftelijk (Voorstraat 12 2611 JP Delft) 
hetzij telefonisch (015 2139546)
hetzij per e-mail (j.koelstra@ hccnet.nl)
2 U stort e. 8,- per lid of e. 10,- per niet-lid op giro 
587345 ten nam e van Delfia Batavorum te  Delft onder 
vermelding van Vaartocht W estland
3 Bij d e opgave uw naam, adres en telefoonnummer 
vermelden.

Als u m et eigen  vervoer komt en  nog ruimte over hebt, 
en als u bereid bent om anderen een  lift te  geven, laat 
ons dat dan even  weten.

EXCURSIE:
OUDENBOSCH EN BREDA

D eze excursie wordt d e ‘grote’ jaarlijkse excursie. 
O udenbosch is vooral bekend om zijn basiliek, die 
een  ex a cte  verkleining is van d e St. Pieterskerk in 
Rom e, terwijl voor d e voorgevel het front van d e St. 
Jan van Lateranen als model werd genom en. De

beroem de architect uit de 19e eeuw  Dr. P. Cuijpers 
ontwierp het gebouw. Ervaren gidsen zullen ons hier 
rondleiden, maar wij willen u nu reeds enkele  
bijzonderheden van het gebouw  geven. De lengte is 
81 meter, de breedte 55 meter en  het hoogste punt 
van d e koepel is 83 meter. De inhoud is 16 keer 
kleiner dan d e echte St. Pieterskerk.

W e zullen teven s aandacht besteden aan het 
historische optreden van d e Zouaven. Dat waren 
jonge mannen die in 1860 Paus Pius IX te  hulp 
schoten om  de toenm alige (grote) Kerkelijke Staat te 
verdedigen tegen  het ‘Risorgimento’ van Garibaldi. 
Ook W estlandse en Delftse jongens hebben  
m eegestreden , en het is aardig om te vermelden dat 
d e grootvader van ons lid Jan Romijn -  jawel, van de  
ijzerwaren en gereedschappen -  ook Zouaaf is 
gew eest. In groepen gaan wij onder leiding van  
deskundigen het interessante Zouavenm useum  
bezoeken.

De ochtendkoffie (met gebak) en de goed verzorgde 
lunch zullen in Oudenbosch worden gebruikt.

Na de lunch vertrekken wij naar Breda, alwaar de  
VVV een  Historische Kilometer voor ons heeft 
uitgestippeld. Vreemdelingenverkeer schrijft: ‘O nze  
W V -gid s voert u door d e historische binnenstad van 
Breda. U maakt kennis met gebouw en waar u 
normaal gesproken niet naar binnen mag, plekjes 
waarvan u het bestaan niet e e n s  zou verm oeden. U 
brengt een  bezoek aan de Grote of O nze Lieve 
Vrouwe Kerk, die een  prachtig interieur heeft; hier 
liggen verschillende voorvaderen van onze Koninklijke 
Familie begraven. Vooral d e Prinsenkapel is 
bezienswaardig’.
Als alles vo lgens plan verloopt, hebt u nog drie 
kwartier om op eigen gelegenheid  thee te  drinken of 
wat te  winkelen.

De excursie is vastgesteld  op zaterdag 27  september. 
Vertrek per luxe touringcar om 8.00 uur vanaf 
Phoenixstraat bij het Agathaplein. Terugkeer om  
18.00 uur. Aanmelding geschiedt vóór 15 septem ber 
op de volgende manier:
1 U neem t contact op met Jan of Janny Koelstra: zie 
hiervoor bij het W estland
2 U stort e. 37 ,50  per lid of e. 42 ,50  per niet-lid op 
giro 587345 ten nam e van Delfia Batavorum te  Delft 
onder vermelding van Oudenbosch / Breda
3 Bij de opgave uw naam, adres en telefoonnummer 
vermelden.

N.B.: Voor excursies geldt voortaan de volgende  
regel: mocht u verhinderd zijn aan een  reeds betaalde 
excursie deel te  nem en, probeer dan eerst zelf een  
vervanger te  vinden. Lukt dit niet, dan krijgt u uw geld 
terug, echter onder aftrek van reeds gem aakte kosten, 
zoa ls voor de bus, gidsen, entreegelden etc. D eze  
bedragen zullen van excursie tot excursie verschillen.

mailto:j.koelstra@hccnet.nl


EEN DONATIE

R eeds lang leeft bij het bestuur de w ens om  de 
presentatie van uw vereniging bij evenem enten, 
zoa ls d e O pen M onumentendag, te  verbeteren. Het 
bestuur is dan ook bijzonder verheugd u te kunnen 
m eedelen , dat W estvest Netwerk Notarissen te Delft 
aan d e vereniging een  schenking heeft gedaan van  
e. 530,- voor de aanschaf van een  presentatiebord. 
Het bestuur is W estvest Notarissen zeer  erkentelijk 
voor d eze  gift.

ZOJUIST VERSCHENEN

In d e door Wik Hoekstra - Klein geschreven  serie  
boeken over d e gesch ied en is van d e Delftse 
plateelbakkerijen is deel 8 verschenen. Het 
behandelt d e plateelbakkerij ‘D e D issel’ en  de  
Theepotbakkerij Jacobus d e Caluwe. De Dissel w as  
van 1640 tot 1702 gevestigd  aan d e Molslaan. 
Daarna vestigde D e Caluwe op dezelfde plaats een  
theepotbakkerij, die na 1709 verhuisde naar de  
Gasthuislaan. In 1743 kwam een  einde aan dit 
bedrijf. Behalve veel informatie over d e bakkerijen, 
bevat het boek ook een  voor gen ealogen  zeer  
bruikbare index. De prijs is e . 22,-.

CONTRIBUTIE 2003

De leden van d e vereniging zijn ook vorig jaar 
geprezen om  hun bereidwilligheid d e contributie te  
betalen. Ook dit jaar blijkt dat de leden het goed met 
d e vereniging m enen. Van d e 981 leden hebben op  
dit moment (2 april) 895 leden hun contributie 
betaald. Het bestuur is hierm ee zeer  gelukkig.

DELFIA BATAVORUMFONDS

Sam en met d e  accept voor d e  contributie, hebben  
d e leden ook een  accept voor het Delfia 
Batavorumfonds ontvangen. Tot nu toe (2 april) 
hebben 185 leden een  schenking gedaan, voor een  
totaalbedrag van e . 3 .449,37. Dat is gemiddeld per 
schenker e . 18,64. De kleinste schenking bedroeg e. 
3,- (een  maal) en  de grootste schenking e . 100,- 
(tw ee maal). Enkele markante punten daartussen: 
e. 10,- 54 maal 
e . 14,- 13 maal 
e. 15,- 18 maal 
e . 25 ,- 29  maal 
e. 50,- 15 maal

Het bestuur dankt alle gulle gevers hartelijk.

DRINGENDE O PR O EP

Door bestuurswisseling en ziekte vallen er op het 
ogenblik gaten in d e vervulling van d e diverse taken 
binnen d e vereniging. Het bestuur wil graag in 
contact komen met leden die iets voor d e vereniging 
willen doen. Momenteel is er behoefte aan m ensen  
voor d e volgende funkties:

Het verdelen van het jaarboek
Het jaarboek wordt door d e drukker bij u thuis 
bezorgd (1200 exemplaren), en  de etiketten en  de  
enveloppen worden door het bestuur bezorgd. 
O ngeveer 750 exem plaren m oeten in Delft worden 
bezorgd; van de rest heeft ongeveer d e helft een  
bestem m ing buiten Delft, en  d e andere helft gaat 
naar het bestuur. D egen e die het jaarboek verdeelt, 
regelt dit. Het ged eelte  voor buiten Delft wordt 
verpakt en naar d e post gebracht. Het ged ee lte  voor 
in Delft wordt verdeeld in stapeltjes per buurt, en  de  
verdeler zoekt m ensen om  de stapeltjes te 
bezorgen. Dat zoeken is een  kwestie van 
telefoneren met d e m ensen wier nam en op de  
enveloppen staan. Vervolgens bezorgt u het 
stapeltje bij de bezorger. Een maal per jaar, vlak na 
de A lgem ene Ledenvergadering, is d eze  kwestie 
aan d e orde.

Het uitbrengen van het convocaat
De tekst van het convocaat wordt geschreven door 
d e secretaris. D egen e die het convocaat uitbrengt, 
ontvangt een  floppy met d e  tekst. Het uitbrengen 
van het convocaat bestaat uit het maken van d e lay- 
out en d e moederprint, het laten copiëren in het 
juiste aantal (ongeveer 1050 stuks; het juiste aantal 
wordt door het bestuur opgegeven), het bezorgen  
van dit pakket bij iemand die het convocaat vouwt 
en in d e  enveloppen steekt, het w eer ophalen van 
dit pakket en  afleveren bij de post. Het bestuur levert 
uiteraard de etiketten en de enveloppen. Sinds de 
deelnam e aan ‘Delf speelt dit drie maal per jaar: in 
d e eerste  helft van januari, in d e  eerste helft van  
april en  in d e  eerste helft van oktober.
Voor het maken van copiën heeft de vereniging een  
vaste relatie met de Copie-Sjop op het W estvest.

Het vouwen en insteken
Het vouwen en  insteken wordt nu genoem d als een  
van de aktiviteiten in de reeks, maar is in feite een  
aktiviteit op zich. De vereniging heeft ongeveer 15 
jaar met een  vaste  kracht hiervoor gewerkt, maar die 
is door ziekte helaas niet m eer hiertoe in staat. 
Daarom is het bestuur op zoek  naar iemand, die 
thuis ongeveer 1050 stuks convocaat wil vouwen en  
insteken. Ook hiervoor geldt, dat d e aktiviteit drie 
maal per jaar plaats vindt, zoa ls bij ‘het uitbrengen 
van convocaat’ aangegeven .



Het bezorgen van post
Regelm atig m oet er post worden bezorgd in Delft, 
vooral in de tw eede helft van het jaar. Het is 
goedkoper a ls dat in eigen beheer kan gebeuren. 
Daarom zoekt het bestuur iemand die toch veel 
fietst, en in overleg en zonder tijdsdruk dit op zijn 
routes wil m eenem en.

Aanmelding
D egen e die zich voor één  van d eze  taken 
beschikbaar wil stellen, wordt verzocht contact op te  
nem en met d e secretaris.

NIEUWE LEDEN

De heer M.C. Lelie, Broerhuisstraat 44, Delft 
De heer drs. E.J. van Baarle, Vivaldihof 69,
Alphen aan den Rijn
De heer mr.drs. A.C.C. Cats, Delftweg 35e, Rijswijk 
De heer W.C.H. Fahmer, Storklaan 24, Delft 
De heer en mevrouw E.F.W. Ruijgh -  van der Ploeg, 
Bagijnhof 7, Delft
De heer H. Tetteroo, Boliviastraat 20, Delft 
De heer H.M. van Rijn, Roland Holstlaan 1060, Delft

Het bestuur heet hen van harte welkom.



Historische Vereniging Delfia Batavorum
Secretaris:
Dr. W.C.M. Zwennis 
Pater Doumenstraat 9 
2286 PP Rijswijk 
tel: 070 3935257

Penningmeester: 
Ir. J.F. van Mierlo 
Soendastraat 3 
2612 EK Delft 
tel: 015 2134315

Gironummer: 
587345 
ten name van: 
Delfia Batavorum 
te Delft

AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 20 MEI 2003

1 Opening door de voorzitter
2 Verslag van de A lgem ene Ledenvergadering d.d. 22 mei 2002
3 M ededelingen
4 A. Financieel jaarverslag van d e penningm eester (zie bijgevoegde stukken)

Jaarrekening 2002
Balans 2002 en overzicht fondsen 2002  

B Verslag van kascontrolecom m issie en decharge van het bestuur
5 Begroting 2003 (zie bijgevoegd stuk)
6 Verkiezing van een  nieuw lid van d e kascontrolecom m issie
7 Voorstel voor verhoging van de contributie 2004 (zie toelichting)
8 Bestuursmutaties (zie toelichting)
9 Rapportage door de Com m issie voor de Le Comteprijs 

door ir. W. W eve, voorzitter van de com m issie
10 Uitreiking van de Le Comteprijs
11 Uitreiking van d e  Delfia Batavorumprijs aan de Midden Delfland Vereniging
12 Aanbieding van het jaarboek Delfia Batavorum 2002

door dr. H.L. Houtzager, voorzitter van d e redactiecomm issie
13 Rondvraag

PAUZE

14 Korte lezing over d e doelstellingen en  activiteiten van d e Midden-Delfland Vereniging 
door de heer G. van Oord, voorzitter van d e vereniging

15 Korte informatieve voordracht over de vorig jaar gestarte w eb-site van Delfia Batavorum 
door ir. P. Barendse, ontwerper van de web-site

16 Sluiting door de voorzitter

TOELICHTING OP PUNT 7 VAN DE AGENDA

Het bestuur wordt geconfronteerd met voortdurend stijgende kosten, zoa ls voor de verzending van 
DELF en d e organisatie van de lezingen. Ook het aantal activiteiten is de laatste jaren toegenom en, 
zoa ls de Le Comte prijs en de opening van de web-site. Om d e balans tussen  inkomsten en  uitgaven 
te  herstellen is een  contributieverhoging noodzakelijk; z ie  ook de bijgevoegde documentatie. Het 
bestuur stelt voor, d e contributie m et ingang van het jaar 2004  te  verhogen tot e. 19,- voor het 
enkelvoudig lidmaatschap. De contributie voor een  tw eede persoon in hetzelfde gezin blijft e. 4,-. Ook 
na d eze  verhoging blijft de contributie van Delfia Batavorum tot d e laagste van een  aantal historische 
verenigingen in on ze  omgeving.

TOELICHTING OP PUNT 8 VAN DE AGENDA

Dr. H.L. Houtzager, mevrouw drs. A.M.G. Sterringa en ir. J.F. van Mierlo hebben drie jaar zitting in het 
bestuur gehad, en  treden statutair af. Beiden eerstgenoem den stellen zich herkiesbaar. D e heer Van 
Mierlo is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor, in zijn plaats tot penningm eester te  benoem en de  
heer G.J. Augustinus, Insulindeweg 30 te Delft.

Tegencandidaten kunnen worden gesteld  door ten minste tien leden. De namen van de  
tegencandidaten m oeten ten minste drie dagen voor de aanvang van d e  a lgem ene ledenvergadering 
schriftelijk aan de secretaris worden m edegedeeld , volgens artikel 4  van de statuten.



Historische Vereniging Delfia Batavorum

VERSLAG VAN DE 67E ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN IN DE KAPELLEZAAL 
VAN HET REINIER DE GRAAF GASTHUIS TE DELFT OP 22 MEI 2002

1 Opening

De voorzitter, drs. W.H.M. Aalbers, opent d e vergadering om 20  uur en heet d e ca. 125 aanw ezigen  
welkom. Hij memoreert het overlijden van drs. A.J.H. Rozem ond op 19 novem ber 2001. Met zijn 
overlijden heeft Delfia Batavorum een  gevoelig verlies geleden. Anders Rozem ond w as secretaris van 
d e vereniging van 1973 tot 1986. Jarenlang verzorgde hij ook d e kroniek in het jaarboek. Voor zijn 
verdiensten werd hij in 1985 benoem d tot erelid, en ontving hij in 1994 d e Delfia Batavorumprijs. Ter 
nagedachtenis aan d e overledene heeft het bestuur besloten een  jaarlijkse Anders Rozem ondlezing in 
te stellen. Op 1 januari 2002 overleed plotseling d e echtgenote van d e secretaris, mevrouw Boukje 
Zwennis - d e Vries. Met hun overlijden zijn tw ee trouwe leden aan d e vereniging ontvallen, aldus de  
voorzitter. Staande herdachten d e aanw ezigen beide overledenen.

2 Verslag van de a lgem ene ledenvergadering van 15 mei 2001 

Het verslag van d e secretaris wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3 M ededelingen

* Het bestuur dankt d e leden die vorig jaar d e enquête hebben ingevuld, voor hun medewerking. 
Binnenkort wordt een  samenvatting van de resultaten vermeld in het m ededelingenblad.
* Het eerste  nummer van ‘Delf, het opnieuw uitgegeven Cultuurhistorisch Bulletin Delft, met daarin 
ook d e m ededelingen van onze vereniging, is verschenen. De redactie worstelt nog met een  aantal 
kinderziekten, die naar verwachting snel tot het verleden zullen behoren. Dan zal d e  nieuws
voorziening aan d e leden sterk zijn verbeterd.
* Dit jaar zullen enkele lezingen en  d e dagexcursie in het teken staan van d e herdenking, dat 400  jaar 
geleden  de VOC werd opgericht.

4  Financiële stukken

4a  De penningm eester geeft een  toelichting op de jaarrekening 2001, de balans 2001 en  het 
overzicht van d e fondsen. De stukken worden hierna met applaus goedgekeurd.
4b De begroting 2002  wordt zonder opmerkingen geaccordeerd.

5 Verslag van d e kascom m issie en  decharge van het bestuur

De voorzitter leest het verslag voor van d e kascontrolecom m issie. De com m issie heeft de financiële  
administratie gecontroleerd en in orde bevonden. Op voorstel van d e voorzitter wordt door de  
aanw ezigen decharge van het bestuur verleend.

6  Verkiezing van een  nieuw lid van de kascom m issie

D e heer J.W. Zuiderwijk heeft driejaar zitting gehad in d e com m issie, en  treedt statutair af. De heer J. 
van Dalen verklaart zich bereid zijn plaats in te nem en. De com m issie bestaat thans uit d e heren A.W. 
Brouwer (voorzitter), W.A.G. van Leeuwen en  J. van Dalen.

7 Bestuursm utaties

Mevrouw W.J.B.I. Leupen - van den Bosch en mevrouw M. Poppink - d e Kleer zijn z e s  jaar lid van het 
bestuur gew eest. Zij hebben besloten zich niet m eer herkiesbaar te  stellen. De voorzitter dankt hen 
voor d e uitstekende wijze waarop zij m et veel su cces  een  groot aantal excursies hebben  
georganiseerd en  geleid. Hij overhandigt d e vertrekkende bestuursleden bloem en, en  zegt toe, dat het 
bestuur op een  later tijdstip uitgebreider afscheid van hen zal nemen.



Op voorstel van het bestuur wordt de heer M. van Noort benoem d tot lid van het bestuur. Sam en met 
ir. J. Koelstra en mevrouw J. Koelstra - van der Struif zal hij de excursies gaan organiseren.
Mevrouw A. Bergman heeft tw ee perioden van drie jaar zitting in het bestuur. Zij heeft zich herkiesbaar 
gesteld. Er zijn geen  tegencandidaten. Met applaus wordt zij door d e vergadering herbenoemd.
Verder deelt d e voorzitter m ee, dat ir. F. Vroom heeft besloten zijn plaats in het bestuur ter 
beschikking te stellen. Over zijn opvolging zal spoedig worden bericht.

8 Rapportage van de com m issie voor d e Le Comteprijs 2001

Ir. W. W eve, voorzitter van de com m issie, geeft een  overzicht van de twintig verfraaiingen die in Delft 
in 2001 gereed  zijn gekom en en door d e com m issie zijn beoordeeld. De com m issie heeft unaniem drie 
nominaties aan het bestuur voorgedragen. Dit zijn in willekeurige volgorde:
* Sint Barbarastichting, voor het plaatsen van een  nieuwe ingangspoort in de muur van Sociëteit 
Alcuin aan d e O ude Delft 55/57
* G em eente Delft, taakveld Onroerend Goed M anagement en het vakteam Beheer Gemeentelijke 
Onroerende Zaken, voor het behoud en  d e restauratie van het brandspuithuisje van de voormalige 
gem een te  Vrijenban aan de Nieuwe Plantage 113
* De heer J.C. van Dijk, voor de restauratie van d e voorgevel en de reconstructie van de  
sam en geste ld e  kapvorm van het pand Voldersgracht 6/6A

9 Uitreiking van de Le Comteprijs 2001

De voorzitter benadrukt, dat alle projecten die in 2001 gereed zijn gekom en, bijdragen aan de  
verfraaiing en d e verlevendiging van het stadsbeeld. De aanwijzing van de drie genom ineerden  
betekent geen szin s dat d e andere objecten van minder betekenis zijn. V ervolgens deelt hij m ee, dat 
het bestuur heeft besloten d e Le Comteprijs 2001 toe te  kennen aan d e heer J.C. van Dijk. Hierna 
overhandigt de voorzitter de drie genom ineerden een  oorkonde en  bloem en en  aan d e winnaar tevens  
d e prijs, een  speciaal vervaardigd Delfts blauw bord.

10 Aanbieding van het jaarboek 2001

Mevrouw drs. M.A. van der Meer, secretaris van d e redactiecomm issie, treedt op w egen s afwezigheid  
van dr. H.L. Houtzager, voorzitter van de redactiecom m issie. Zij presenteert het eerste exemplaar van 
het jaarboek 2001. Zij geeft een  overzicht van de gevarieerde inhoud en  wijst speciaal op het artikel 
over Johannes Verm eer van d e historicus drs. K ees Kaldenbach. Verder dankt zij d e auteurs en de  
adverteerders die gezamenlijk d e uitgave van het jaarboek mogelijk hebben gemaakt. De reactie- 
com m issie heeft besloten het jaarboek 2001 op te  dragen aan drs. J.L.W. van Leur ‘vanw ege zijn inzet 
voor uiteenlopende Delftse instellingen, waaronder Etnografisch Museum Nusantara en  d e Openbare 
Bibliotheek’. W egen s afwezigheid van de heer Van Leur wordt het eerste exem plaar van het jaarboek 
overhandigd aan d e secretaris, met het verzoek het aan de heer Van Leur te  overhandigen.

11 Rondvraag

Van d e rondvraag wordt geen  gebruik gemaakt.

12 Pauze

13 Lezing over het O ude Gasthuis /  Koningsveld

Dr. G. V erhoeven hield een  interessante lezing over het ontstaan van het O ude Gasthuis uit de 
invloed van het klooster Koningsveld, dat in d e dertiende eeu w  reeds stond op de plaats waar nu de  
gelijknamige woningcom plexen verrijzen, en over de verdere gesch ieden is van het Gasthuis en de  
relatie met d e stad Delft.

14 Sluiting

D e voorzitter dankte d e aanw ezigen voor hun bijdragen aan d e gedachtenw isseling en sloot de  
vergadering.



DELFIA BATAVORUM RESULTAATREKENING 2002

Samenvatting 
Resultaatrekening 2002

onderwerpen 2002 grootb. 1 jan. in uit resultaat
nummer 2002 verenig.

’1 Organisatie
.01 en .021.1 contributie

1.2 secretariaat .03 en 04
1.3 convocaten .05 en .06
1.4 geldzaken 107 en 108
1.5 abonnementen .09 en .10
1.7 algemeen vermogen vereniging 113 en 1.14 

subtotalen

2 Commissies 120t/m130

3 Aktiviteiten 140 t/m 180
lezingen, vergadering 
excursies 
jaarboek 
diversen

subtotalen

4 Fondsen
4 1 Detfia Batavorumfonds 181 en 182
42 Blokfonds 183 én 184
43 Le Comtefonds 185 en 186
44 lustrumfonds 187 en 188
4.5 fonds onderhoud schildering 189 en.190

subtotalen

totalen vereniging

14.960,56 135,65 14.824,91
2.104.40 -2.104,40

113,47 7.279,55 -7 166,08
148,22 -148,22
169,50 -169,50

17.812,03 548,61 2.500,00 -1.951,39

17.812,03 15.622,64 12.337,32 3285,32

284,39 -284,39

•
264,80 798,28 -533,48

4 599,70 4610,25 -10,55
2.095,00 8.223,09 -6.128,09
1.042,05 1.061,14 -19,09

8.001.55 14 692,76 -6.691,21

20 833,34 4.737,22 28,90 4.708,32
4.122,08 126,96 9,96 117,00

28,75 500,88 215,07 285,81
643,82 2.019,83 2.019,83

2.538,97 78,20 78,20

28 166,96 7463,09 253,93 7 209,16

45.978,99 31.087,28 27.568,40 3.518,88

vrij vermogen van de vereniging per31-12-'02

31 dec. 
2002

25.541,
4 239, 

314, 
2.663, 
2.617,17

35.376,12

49.497,87

14.121,75

8 8 S 8



Toelichting bij de Samenvatting 
Resultaatrekening 2002 
(en balans 2002)

Naar aanleiding van de structuur van 
de vereniging, is in de resultaat
rekening onderscheid gemaakt in vier 
afdelingen: de organisatie, de 
commissies, de activiteiten en de 
fondsen. Deze afdelingen zijn 
gedetailleerd naar de samenstellende 
delen. Met behulp van grootboek- 
nummers is van elk klein deel na te 
gaan, welke uitgaven en inkomsten op 
dat onderdeel zijn gerealiseerd. In het 
overzicht dat u thans in handen hebt, is 
een samenvatting gemaakt van al te 
kleine delen.

De bedragen, die in de kolommen zijn 
ingevuld, zijn afkomstig uit het 
kasboek, uit de afspraken met de 
jaarvergadering om diverse fondsen te 
vullen vanuit de algemene middelen, 
en uit de verdeling van de genoten 
rente over de diverse fondsen. De 
kolom 'resultaat vereniging’ geeft het 
verschil tussen de kolommen ‘in’ en 
‘uit’, en maakt dus direct duidelijk of 
een activiteit voor de vereniging geld 
heeft opgeleverd dan wel gekost. De 
telling klopt dus in horizontale zin: de 
waarde in de kolom 'in' min de waarde 
in de kolom ‘uit’ levert de waarde in de 
kolom 'resultaat vereniging’.

De telling klopt ook in verticale zin: per 
kolom is de som van de bedragen van 
het blok genoteerd in de regels 
'subtotaal'. In die regel geldt dus ook 
dat het resultaat van het gehele blok 
voor de vereniging direct afleesbaar is.

De vetgedrukte regel ‘totalen 
vereniging' bevat de som van de regels 
'subtotaal'.

De grootte van het algemene 
vermogen van de vereniging per 31 
december 2002 wordt berekend als het 
verschil tussen het bekende totaal- 
vermogen en de som van de bekende 
vermogens van de fondsen.

Uit de opstelling wordt duidelijk, dat het 
blok 'organisatie' ongeveer de helft 
heeft opgeleverd van wat het blok 
‘activiteiten’ heeft gekost. Hieruit blijkt, 
dat er geen evenwicht meer is tussen 
uitgaven en inkomsten.

Uit de regel 'totalen’ blijkt, dat het 
vermogen van de vereniging is 
gestegen van e. 46.000,- naar 
e. 49.500,-. Dat is niet slecht. De 
stijging zit echter uitsluitend in de 
fondsen; vooral de stijging van het 
Delfia Batavorumfonds met ruim e. 
4.700,- is spectaculair. Het algemeen 
vermogen van de vereniging echter is 
gedaald van e. 17.800,- naar e. 
14.100,-

De fondsen bevatten geld met een 
bepaalde bestemming. Het bestuur 
mag uitsluitend voor die bestemmingen 
uit zo’n fonds putten. De fondsen staan 
dus naast de dagelijkse gang van 
zaken.

Ditzelfde overzicht kan worden 
gebruikt als de balans 2002, omdat de 
vereniging geen vorderingen of 
schulden heeft. Het gaat dan om de 
vermogens van de vereniging en van 
de fondsen per 1 januari 2002 en per 
31 december 2002. De bedragen zijn 
direct afleesbaar.



Onderwerp begroting realisatie beqrotinq
2002 2002 2003

uitgaven:
secretariaat 2.500 2.100 2.500
convocaten 6.427 7.166 7.500
commissies 300 500
10 lezingen 1.021 533 750
jaarboek 5.672 6.128 6.250
reserveringen in fondsen 2.268 2.500 2.500

totaal uitgaven: 17.888 18.727 20.000

inkomsten:
contributies 14.634 14.825 14.825
rente 1.360 548 600

totaal inkomsten: 15.994 15.373 15.425

(geraamd) tekort: 1.595 3.354 4.575

De bedragen in de kolom 'begroting 2002’ 
zien er enigszins raar uit voor een 
begroting, omdat ze zijn omgerekend 
vanuit de vorige begroting, die nog in 
guldens was gesteld.

De bedragen in de kolom 'realisering 
2002’ zijn afkomstig uit de 
resultaatrekening, met passering van

subtiliteiten en enigszins naar boven 
afgerond.

Dat de post ‘rente’ zoveel kleiner is dan 
vorig jaar komt omdat vroeger alle rente 
werd opgevoerd, en nu alleen de rente 
over het vrij vermogen van de vereniging



Zoals uit de verantwoording over 2002 
duidelijk is geworden, moet de vereniging 
helaas constateren, dat de inkomsten niet 
toereikend zijn om de uitgaven te dekken. 
De begroting voor het jaar 2003 is nog 
veel somberder, en dat verlies is niet meer 
te ontkomen. Het feit, dat de leden royale 
schenkingen aan het Delfia Batavorum- 
fonds doen, heeft daarmee niets te 
maken; bij de vaststelling van de hoogte 
van de contributie wordt uitsluitend ‘het 
huishouden' van de vereniging in 
beschouwing genomen.

De vereniging heeft als uitgangspunt in de 
financiering, dat de contributie juist hoog 
genoeg moet zijn om de uitgaven te 
dekken, en dat we de contributie zo laag 
mogelijk willen houden. In dit kader voert 
het bestuur een terughoudend beleid, 
waarin alleen wordt ingestemd met 
uitgaven die redelijk noodzakelijk zijn. 
Aangezien aan de kant van de uitgaven 
niet meer valt te verminderen zonder de 
taken van de vereniging aan te tasten, en 
aangezien we niet kunnen (en willen) 
blijven teren op de reserves, zullen we aan 
de kant van de inkomsten een verhoging 
moeten realiseren.

Twee jaar geleden heeft de vereniging een 
verhoging van de contributie ingesteld met 
als doel de deelname aan de 
wederopstanding van het blad ‘Delf’. 
Voorlopige nacalculatie toont aan, dat het 
gevraagde bedrag net te laag is geweest 
voor de uitgaven. Vanuit de vereniging

bezien, is die deelname dus een extra 
kostenpost geworden. De meeste leden 
waarderen de deelname echter positief, 
zodat de deelname wordt doorgezet.

Verdere argumenten voor een verhoging 
van de contributie zijn zowel de lange duur 
waarin geen verhoging is toegepast (ten 
minste vanaf 1990; de inflatie bedroeg in 
2001 4,5% en in 2002 3,5 %) alsook de 
vergelijking met de zusterverenigingen 
waarvan sommige meer dan het dubbele 
van ons bedrag vragen. Ook is uit de 
resultaten van de enquête gebleken, dat 
veel leden geen bezwaar hebben tegen 
een iets hoger niveau van de contributie.

Vanuit deze overwegingen vraagt uw 
bestuur thans een verhoging van de 
contributie van e. 5,- per betaling, die moet 
ingaan in 2004. Het enkelvoudige 
lidmaatschap zal dan e. 19,- gaan 
bedragen, en het dubbele lidmaatschap 
e. 23,-. Het bestuur hoopt, dat met deze 
verhoging ten minste het evenwicht tussen 
inkomsten en uitgaven kan worden 
hersteld. Hierbij wordt uitgegaan van het 
huidige patroon van uitgaven; er is 
uiteraard niet voorzien in (kostbare) 
nieuwe activiteiten. Heel voorzichtig wordt 
zelfs gedacht aan een langzaam herstel 
van de reserves.

Het effect van deze verhoging zal pas over 
twee jaar, in de verantwoording over 2004, 
zichtbaar worden.
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AGENDA- d a ta  om  te  reserveren!

Donderdag 9 oktober 2003, aanvang 20 uur
HET DELFTSE TUNNELPROJECT.
Lezing door mevr. ir. E.l. Bijleveid-van der Hoeven. 
Locatie: Zalencentrum Delftstede, Phoenixstraat 66, 
Delft.

Het thema van deze lezing werd u meegedeeld in 
ons lijfblad DELF, nummer 3,2003.

Zaterdag 27 september 2003
EXCURSIE NAAR OUDENBOSCH EN BREDA

Er zijn nog enkele plaatsen in de bus beschikbaar 
voor deze excursie. Het programma luidt in het kort: 
vertrek uit Delft om 8 uur vanaf de Phoenixstraat bij 
het Agathaplein. Daarna naar Oudenbosch alwaar 
na koffie met gebak het Zouavenmuseum en de 
Basiliek wordt bezocht. Na de lunch gaat de rit naar 
Breda waar wij onder leiding van WV-gidsen enkele 
markante plekken van de historische binnenstad 
zullen bezoeken.
U kunt u telefonisch aanmelden bij Jan(ny) Koelstra 
(tel. 015-2139546). Haast u want de inschrijving sluit 
zo rond 15 september. De deelnemersprijs bedraagt 
€  37,50 voor leden en €  42,50 voor introducés. Te 
voldoen op giro 587345 t.n.v Delfia Batavorum, 
Delft, o.v.v. excursie Oudenbosch.

N.B. Voor excursies geldt voortaan de volgende 
regel. Mocht u om welke reden dan ook verhinderd 
zijn aan een (reeds betaalde) excursie deel te 
nemen, probeer dan eerst een vervanger te vinden. 
Lukt dit niet dan krijgt u uw geld terug. Evenwel 
onder aftrek van reeds gemaakte kosten, zoals voor 
de bus, gidsen, entreegelden, etc. Deze bedragen 
zullen natuurlijk van excursie tot excursie 
verschillen.

Dinsdag 4 november 2003
350 JAAR KONINKLIJKE PORCELEYNE FLES.

Dit jaar bestaat de Delfts aardewerkfabriek 
Koninklijke Porceleyne Fles N.V. 350 jaar. Aan deze 
gebeurtenis wordt met verschillende activiteiten 
aandacht gegeven. In Museum Het Prinsenhof is 
vanaf 19 september de tentoonstelling 'Delfts blauw 
in alle kleuren: 350 jaar aardewerk van de 
Koninklijke Porceleyne Fles' te zien. Verder 
verschijnt de begeleidende publicatie 'Delfts 
aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product, 
De Porceleyne Fles'. In samenwerking met Museum 
Het Prinsenhof, De Vrienden van Het Prinsenhof, de 
Delftse kringen en anderen organiseert Delfia 
Batavorum ’s  middags 4 november in de Van der 
Mandelezaal van het Prinsenhof een symposium 
over het ondernemersschap van de Porceleyne Fles 
door de eeuwen heen. Deskundige sprekers zullen 
belichten welke maatregelen en initiatieven het 
bedrijf heeft genomen om door de eeuwen heen te 
overleven. Hoe was de positie ten opzichte van 
concurrenten, de omgang met bedrijfsgeheimen, het 
inspelen op markt- en productontwikkeling, enz. 
Binnenkort kunt u een extra aankondiging over deze 
bijzondere gebeurtenis verwachten.

Donderdag 20 november 2003, aanvang 20 uur
STALPART VAN DER WIELE.
Lezing doordr. C. van Leeuwen.
Locatie: Oud-Katholieke Kerk, Bagijnhof 21, Delft.

Er is sprake van een groeiende belangstelling voor 
het werk van de Delftse dichter Joannes Stalpart 
van der Wiele (1579-1630). Niet alleen houdt de 
vakneeriandistiek zich met hem bezig, maar ook het 
grote publiek kan met hem kennis maken. Zo is er 
een CD van Camerata Trajectina verschenen met 
liederen van Stalpart. Ook andere



muziekgezelschappen, zoals Vox Delflandiae, 
hebben zijn werk op hun repertoire gezet. Stalpart 
was een priester die beoogde om met zijn werk de 
katholieke gemeenschap in Delft te stichten en te 
ondersteunen. Hij deed dat met fraaie, beeldende en 
niet zelden humoristische teksten.
Charles van Leeuwen die in 2001 is gepromoveerd 
op de heiligenliederen van Stalpart, zal ons in deze 
lezing vertrouwd maken met Stalparts poëzie. Met 
name zal hij deze avond ingaan op de specifieke 
Delftse elementen in de liederen. Waarom mogen 
we de in Den Haag geboren Stalpart toch een 
'Delftse dichter1 noemen? En hoe hebben deze 
liederen in Delftse huisgezinnen gefunctioneerd? 
Uiteraard zullen we ook horen hoe deze liederen 
hebben geklonken!.

Zondag 23 november 2003, aanvang 11 uur 
WANDELING LANGS HUIZEN EN STAND
BEELDEN VAN EERTIJDS BEROEMDE DELFTSE 
VROUWEN

Het zijn niet alleen Delftse mannen geweest die de 
geschiedenisboeken hebben gehaald. Een aantal 
vrouwen hier ter stede heeft evenzeer geschiedenis 
geschreven. Enkele namen: Jonkvrouwe Ricardis, 
Clara van Sparwoude, Geertrui van Oosten, Maria 
Duyst (Vrijvrouwe van Renswoude), Jo van 
Ammers-Kuller, et cetera). We maken de wandeling 
onder leiding van ervaren gidsen. Verzamelen om 
11 uur bij Jan(ny) Koelstra, Voorstraat 12, Delft. 
Aanmelden per telefoon (015-2139546). Het aantal 
deelnemers is beperkt, dus snel handelen is 
gewenst. De kosten bedragen €  2,- per persoon, 
contant te voldoen. De wandeling duurt ongeveer 
anderhalf uur. Na afloop bestaat de gelegenheid om 
gezamenlijk en op eigen kosten in de binnenstad 
nog iets te drinken en nog wat na en bij te praten. 
EEN ECHTE AANRADER!

Donderdag 11 december 2003, aanvang 20 uur
De Anders Rozemondlezing: ZESHONDERD JAAR 
SINT AGATHAKLOOSTER, doordr. G. Verhoeven. 
Locatie: Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Sint 
Agathaplein 1, Delft.

Omstreeks 1380 ontstond rond de Delftse priester 
Jacob Jan een religieuze vrouwengemeenschap. Zij 
betrokken omstreeks 1400 een huis tegenover de 
Oude kerk. In 1403 werden de zusters 'besloten', 
waarmee zij een echt klooster gingen vormen,

gewijd aan Sint Agatha. Dit werd het grootste, rijkste 
en machtigste klooster van Delft. In 1572 werden de 
kloosters opgeheven. Sint Agatha werd de residentie 
van Willem van Oranje, tot hij hier in 1584 werd 
vermoord. Daarna dienden de gebouwen onder 
meer nog als Latijnse School, Laken- en Saaihal, 
kazerne, Kamer van Charitaten, enz. Sinds ruim een 
eeuw doen zij dienst als Stedelijk Museum Het 
Prinsenhof. Het zeshonderdjarig jubileum is in het 
najaar van 2003 aanleiding voor een tentoonstelling 
over de geschiedenis van het klooster en voor deze 
lezing voor Delfia Batavorum.

Op het programma staan verder nog de volgende 
lezingen:

Maandag 12 januari 2004, aanvang 20 uur.
TWEE BEROEMDE DELFTENAREN: WILLEM 
VAN ORANJE EN PIET HEIN, 
door prof.ir. M. Gout.

Dinsdag 10 februari 2004.
LEVEN EN WERK VAN HAN VAN MEEGEREN, 
door prof.dr.ir. F.H. Kreuger.

Dinsdag 9 maart 2004.
DE MISLUKTE TERUGKEER VAN GERRIT 
PAAPE NAAR DELFT, 
door dr. P. Altena.

MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Ons bestuurslid mevrouw An Bergman heeft in april 
een heupkop-operatie ondergaan waarvan zij 
gelukkig goed is hersteld. Helaas is zij enkele weken 
geleden getroffen door een ernstige hartaanval. Na 
een opname van enkele weken in het Reinier de 
Graaf Gasthuis wordt zij op dit ogenblik verpleegd in 
Stefanna Woonzorgcentrum aan de Aart van der 
Leeuwlaan in Delft. Haar medebestuursleden 
wensen An een zo goed mogelijk of volledig herstel 
toe.
Mevrouw Bergman heeft haar plaats in het bestuur 
noodgedwongen en met onmiddelijke ingang 
opgegeven. Maar zij heeft wel het plan om de 
Kroniek voor het jaarboek te blijven verzorgen. In de 
eerstvolgende bestuursvergadering zal worden 
overlegd wie haar overige taken zal ovememen.



VERLOREN? GEVONDEN!
Na afloop van de vaartocht door het Westland op 5 
juli is in de uitspanning De Zweth in Kwintsheul een 
portemonnaie gevonden. De eigenaar wordt 
verzocht contact op te nemen met nummer 0174- 
290125.

TERUGBLIK EXCURSIE VAARTOCHT

De vaartocht door het Westland mocht zich 
verheugen in een grote opkomst. Met twee boten 
gingen 100 belangstellenden langs de kassen van 
het Westland.
Uit de reacties bleek deze excursie een groot succes 
te zijn. De gemaakte foto’s  zijn te bekijken (en 
eventueel door u zelf af te drukken) via onze 
website: www.delfia-batavorum.nl

GUN UW BOEKEN EEN TWEEDE LEVEN

Het bestuur doet graag een beroep op haar leden 
om boeken die overtollig zijn gewonden aan uw 
vereniging te schenken. Heeft u 'dubbele' 
exemplaren, is er ruimtegebrek in uw boekenkast of 
heeft u boeken in de kast staan waarvoor u geen 
belangstelling meer heeft dan willen wij deze graag 
bij u ophalen. Tijdens de lezingen wordt er een 
boekentafel mee ingericht. De opbrengst gaat naar 
de penningmeester en de nieuwe eigenaar is er blij 
mee. Onze voorkeur gaat uit naar boeken ove Delft 
of met een historisch onderwerp. Een telefoontje of 
e-mail (benwz@wanadoo.nl) naar de secretaris en 
hij komt graag bij u langs. Bij voorbaat hartelijk dank.

NIEUWE LEDEN

De heer H.J.C. Bosman, Varossieaupalet 79, Alphen 
a/d Rijn.
De heerds. L. den Breejen, Oostsingel 198, Delft.
De heer J. de Bruin, p/a Café De Klomp, 
Binnenwatersloot 5, Delft.
De heer E. Konijnendijk, Delfgauwse Park 30, Delft. 
De heer H. Koster, Oosteinde 191, Delft.
De heer en mevr. A.A. van Leeuwen-Plooy, 
Conradlaan 23, Delft.

Het bestuur heet hen hartelijk welkom.

http://www.delfia-batavorum.nl
mailto:benwz@wanadoo.nl
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VAN DE VOORZITTER

N am ens het bestuur van de  Historische 
Vereniging Delfia Batavorum w ens ik graag 
alle leden en  hun dierbaren een  gezond en 
gelukkig 2004. Ook uw vereniging w ens ik 
uiteraard een  voorspoedig nieuwjaar toe. 
Het voorbije jaar kende voor Delfia 
Batavorum enkele hoogtepunten. V ers in 
ons g eheugen  ligt nog het in novem ber 
gehouden  sym posium  in het Prinsenhof ter 
gelegenheid van het 350-jarig bestaan  van 
de Porceleyne Fles. Ook de  A nders 
Rozem ondlezing in decem ber ondervond 
een  zee r grote belangstelling. Wij zijn de 
Vereniging Vrienden van het Prinsenhof 
erkentelijk voor de  sam enwerking, evenals 
de  Porceleyne Fles en  het Prinsenhof.
In sep tem b er nam en velen deel aan  de  
succesvolle excursie n aar O udenbosch en 
Breda. In 2003 vond ook de  uitreiking 
plaats van de  Delfia Batavorumprijs, de  
J.W . Blokpenning. De Midden-Delfland 
Vereniging werd d aarm ee  geëerd  vanw ege 
h aar 25-jarig bestaan . Tw ee schrijvers 
boden tijdens een  lezing een  exem plaar 
aan  van hun publikaties, welke m ede tot 
stand  kwam door s teun  van het Delfia 
Batavorum fonds.
Zoals gebruikelijk heeft het bestuur voor 
het ja a r 2004 al vele voorbereidingen 
getroffen, m et nam e voor lezingen en 
excursies. U leest daarover m eer in het 
convocaat en  het blad DELF. Inmiddels zijn 
ook voorbereidingen getroffen voor het 70- 
jarig b estaan  in 2005: e r is een  
lustrum com m issie sam engeste ld  en  een  
lustrum them a bepaald.

Leden die aan  de  activiteiten van uw 
vereniging willen m eew erken, al is het m aar 
eenm alig, zijn s teed s  welkom. In een  
actieve vereniging zijn immers vele klussen 
te  verrichten: denk aan  ondersteuning van 
het werk van de com m issies, de  
verspreiding van het jaarboek, de  werving 
van adverteerders, de  technische 
organisatie rond de  lezingen, enz. Voorts 
zijn suggesties en opm erkingen welkom.
Het bestuur komt maandelijks bijeen, u 
hoeft dus niet te  w achten tot de  (zeer 
geanim eerde) jaarvergadering.
O ns ledental kruipt langzaam  n a a rd e  1300. 
Is het g een  leuk idee, dat leden zouden 
zorgen voor een  groei naar 1400 als 
veelvoud van 70 bij het 70-jarig b estaan ?  
G oed voor de  vereniging en  onze mooie 
stad  Delft en plezierig voor uw bestuur. 
Sinds het aftreden van penningm eester 
J a a p  van Mierlo tijdens de  laatste  
jaarvergadering, ontm oet ik in het bestuur 
vice-voorzitter Greetje Van W alsum, 
secretaris Wim Zwennis, penningm eester 
G é Augustinus, bibliothecaris en  w ebm aster 
Annem arth Sterringa en  de  voorzitters van 
de  redactiecom m issie en 
excursiecom m issie en de Com m issie 
Behoud S tadsschoon, respectievelijk Hans 
Houtzager, Max van Noort en  W erner 
Schoem an. H elaas m oet An Bergm an zich 
om gezondheidsredenen beperken tot de  
sam enstelling van de  jaarlijkse kroniek en 
de  publiciteit. Haar in het bijzonder w ensen 
wij een  gezond nieuwjaar.

WILAALBERS



AGENDA- d a ta  om  te  re se rv e ren !

Dinsdag 10 februari 2004, aanvang 20 uur

LEVEN EN WERK VAN 
MEESTERVERVALSER HAN VAN 
MEEGEREN, door prof.dr.ir. F.H. Kreuger 
Locatie: Cultureel Centrum Abtswoude, Aart 
van der Leeuwlaan 332, Delft

De grootste vervalsing aller tijden zou nog altijd 
als origineel kunstwerk in het museum hangen 
als de maker ervan niet om andere reden 
gearresteerd was. Zijn bedrog betrof niet alleen 
de kunst, maar ook de vrouwen in zijn leven. In 
beide gevallen met desastreuze gevolgen. De 
hoofdpersoon in de lezing is de figuur van Han 
van Meegeren, de maker van de beroemde en 
beruchte Emmaüsgangers in Museum 
Boymans te Rotterdam. En nog altijd hangen 
er 'oude' meesters van zijn hand in de musea. 
Maar waar? Deze lezing licht een tipje van de 
sluier op.
De door prof. Kreuger geschreven 
schelmenroman 'Het Bedrog', met Van 
Meegeren als hoofdfiguur, is in de pauze 
verkrijgbaar.

Dinsdag 9 maart 2004, aanvang 20 uur

DE MISLUKTE TERUGKEER VAN GERRIT 
PAAPE NAAR DELFT, door drs. Peter Altena 
Locatie: Oud Katholieke Kerk, Bagijnhof 25, 
Delft

Gerrit Paape was in de periode 1782-1787 in 
Delft veruit de luidruchtigste patriot. Na zijn 
ballingschap in Frankrijk keerde hij in 1795 wel 
voor familiebezoek even terug naar Delft. In 
1796 werd hij er nog gevierd in radicale kring, 
maar warmer werden zijn betrekkingen niet. 
Zelfs moest Paape verdragen dat hij 
genomineerd en afgeserveerd werd als koster 
van de Oude Kerk van Delft. Waar en waarom 
ging het mis tussen Paape en Delft?

Dinsdag 23 maart 2004, aanvang 20 uur

MARIA DUYST VAN VOORHOUT, 
VRIJVROUWE VAN RENSWOUDE, door 
mevrouw drs. Marianne Langenbach.

Locatie: Oud Katholieke Kerk, Bagijnhof 25, 
Delft

In 1754 stierf Maria Duyst kinderloos op 92- 
jarige leeftijd. Zij liet een testament na waarin 
zij, na aftrek van een aantal legaten, haar grote 
vermogen vermaakte aan drie protestantse 
weeshuizen, respectievelijk te Den Haag, 
Utrecht en Delft. Dit leidde tot ontsteltenis bij 
haar familie.
Waarom juist deze steden? Zij was geboren in 
Delft, had langdurig in Den Haag gewoond en in 
Utrecht heeft zij haar laatste jaren 
doorgebracht.
Zij liet ieder weeshuis 500.000 gulden na, 
bedoeld om hiervan begaafde jongens die wees 
waren te laten studeren. Het aardige is dat niet 
alleen techniek, wiskunde en dergelijke aan bod 
kwamen maar ook tekenen en schilderen.
In een 'generaal reglement' werd onder andere 
voorgeschreven dat er een aparte woning 
gebouwd moest worden voor de a.s. 
kwekelingen. De regenten van het bestaande 
weeshuis dienden die functie ook te vervullen bij 
de te stichten Fundatie.

De historica Marianne Langenbach is jarenlang 
chatelaine geweest van het monumentale 
fundatiegebouw in Utrecht en heeft over Maria 
Duyst gepubliceerd. In Delft is geen 
fundatiegebouw meer. Het eerste 
fundatiegebouw lag aan de Oude Delft 49 
(1754-1803). Het is thans eigendom van de 
stichting 'Hendrick de Keyser1. De rekeningen 
van de drie Fundaties van Renswoude werden 
vanaf de 19e eeuw gecontroleerd door de 
burgemeesters van de drie steden tezamen en 
dat is nog steeds zo. Huib van Walsum zal als 
oud-auditeur van rekening op deze avond een 
schakel leggen naar de huidige Fundatie.

Donderdag 22 april 2004, aanvang 20 uur

HET GENOOTSCHAP CHRISTO SACRUM TE 
DELFT (1779-1838). PRIVATISERING VAN DE 
GODSDIENST OMSTREEKS 1800, door dr. 
E.G. Arnold.
Locatie: Waalse Kerk, Oude Delft 181, Delft. 
Deze avond wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Historische Vereniging 
Holland. De historicus dr. R. van der Laarse 
treedt op als referent.



In de lezing wordt de geschiedenis behandeld 
van het Delftse godsdienstige genootschap 
Christo Sacrum, ook bekend als Kriskras. 
Christo Sacrum werd in Delft opgericht door de 
'ware christen en beste burger1 Jacob Hendrik 
Onderdewijngaart Canzius en enkel deftige 
Delftse burgers, die daarmee hun verlichte 
verantwoordelijkheid namen. Arnold's studie 
vormt een belangrijke bijdrage aan de kennis 
van een periode die tot nu toe onderbelicht is 
gebleven.

De dissertatie van dr. Arnold heeft dezelfde titel 
als de lezing en vormt deel 40 van de reeks 
Hollandse Studiën. Het is een uitgave van de 
Historische Vereniging Holland en is op de 
avond van de lezing te koop voor 24 euro. De 
normale prijs bedraagt 32 euro.

D in sd ag  25 m ei 2004, a an v a n g  20 uu r

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Locatie: Kapellezaal van het Reinier de Graaf 
Gasthuis te Delft.
Uitreiking van het eerste exemplaar van het 
Jaarboek 2003 en van de Le Comteprijs 2003. 
Na de pauze zal voor ons spreken de Delftse 
stadsarcheoloog drs. E.J. Bult.

EXCURSIES

Z o n d ag  22 feb ru ari 2004, a an v a n g  11 
u u r

O ns lid D aan de  Quartel heeft een  studie 
gewijd aan  DE BRUGGEN IN DE 
DELFTSE BINNENSTAD, in het bijzonder 
de  gesch ieden is daarvan. Hij heeft over dit 
onderw erp een  in teressan te  rondwandeling 
sam engesteld . Natuurlijk gaan  wij z e  onder 
zijn leiding niet allem aal bezoeken; Delft 
heeft e r namelijk bijna tachtig. Afhankelijk 
van d e  w eersom standigheden wordt 
gekozen voor een  korte of wat langere 
rondwandeling. V erzam elen om 11 uur bij 
Jan(ny) Koelstra, V oorstraat 12, Delft. 
A anm elden per telefoon (015-2139546).
De kosten bedragen  tw ee euro per 
persoon. Na afloop b estaa t de  
mogelijkheid om gezam enlijk en  op eigen

kosten een  kopje koffie te  drinken en  nog 
w at na te  praten. Een ech te  aanrader!

Z o n d ag  18 april 2004, a an v a n g  12 u u r

BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING 
MARIA DUYST, VRIJVROUWE VAN 
RENSWOUDE IN HET HAAGS 
HISTORISCH MUSEUM. HIERNA EEN 
RONDWANDELING DOOR HISTORISCH 
DEN HAAG

Dit ja a r herdenken wij dat 250 jaar geleden 
Maria Van Duyst, Vrijvrouwe van 
R ensw oude overleed. Maria van Duyst 
(1662-1754) w as de  ech tgenote van 
Frederik Adriaan baron van R eede, Vrijheer 
van R ensw oude en na zijn dood in 1738 
diens opvolger als Vrijvrouwe van 
R ensw oude (in de  provincie Utrecht). Zij 
overleed kinderloos en  liet haar fortuin na 
aan  de w eeshuizen van Utrecht, Delft en 
Den Haag. De Fundatie van R ensw oude 
stelde begaafde w ezen in s taa t een  
opleiding in de  'vrije kunsten' te  volgen.
Ook nu nog worden bescheiden 
(studie)beurzen versterkt aan  jongelui die 
daarvoor in aan  aanm erking komen.
Aan d eze  wel zee r bijzondere vrouw zal het 
H aags Historisch M useum een  
tentoonstelling wijden. V erzam elen om 
11.45 uur bij het m useum , Korte Vijverberg 
7, Den Haag. Wij bezoeken de 
tentoonstelling onder leiding van een  gids. 
D aarna m aken we - w ederom  onder leiding 
van een  gids - nog een  rondwandeling door 
het m ooiste gedeelte  van Den Haag. Neem 
vooral uw m useum jaarkaart mee! Na afloop 
gaan  we gezamenlijk en voor eigen 
rekening nog e rgens een  kopje koffie 
drinken.
Wij adviseren u per tram te  komen. Lijn 1, 
uitstappen halte Kneuterdijk. Even langs de 
Hofvijver lopen en u bent bij het m useum . 
A anm elden bij Jan(ny) Koelstra (015- 
2139546). De kosten bedragen  circa 5 euro 
per persoon.



Z ate rd ag  17 juli 2004, tijd stip  w o rd t nog  
b e k en d  g e m aa k t

BEZOEK AAN HET UNIEKE FORT IN 
HOEK VAN HOLLAND

In 1881 ging de  ee rs te  sp ad e  voor dit 
unieke vestingwerk d e  grond in. Letterlijk, 
w ant het fort kwam diep onder de  grond te 
liggen. Jarenlang heeft m en er a an  gewerkt 
en toen het klaar w as bood het plaats aan  
bijna 300 m anschappen . Het fort m oest de  
M aasm ond en  de havens van Rotterdam  
verdedigen. Het bouwwerk verouderde 
uiteraard in de  loop der jaren, m aar in 1938 
werd het vestingwerk w eer gevechtsklaar 
gem aakt. W at heet. Bij de  inval van de  
Duitsers in mei 1940 w aren de  kanonnen al 
na het e e rs te  schot onklaar geraakt. Op de 
dertiende van die m aand vond hier de 
allerlaatste kabinetsvergadering plaats in 
aanw ezigheid van Koningin Wilhelmina.
Het fort g aa t th ans als N ederlands 
Kustverdedigings M useum door het leven. 
Het m useum  ontvangt geen  subsidie en 
wordt geleid door vrijwilligers.
Er zijn heel w at dioram a's ingericht, de  
zog en aam d e  'doorkijkjes-op-het w are- 
leven' Zo krijgt u een  idee van de  
werkelijkheid van toen.
Dit unieke (en im m ense) bouwwerk is een  
bezichtiging m eer dan w aard. A anm elden 
per telefoon bij Jan(ny) Koelstra (015- 
2139546). De mogelijkheid wordt nog 
overwogen om het bezoek aan  het fort te 
com bineren m et een  bezoek aan  het 
in teressan te  Informatiecentrum 
Stormvloedkering, ev en een s in Hoek van 
Holland. Het vervoer dient m et eigen auto 
te  geschieden . N ader bericht volgt, m aar u 
kunt zich nu reeds opgeven.

CONTRIBUTIE 2004

In de  laatste  A lgem ene Ledenvergadering 
is de  contributie voor het jaa r 2004 
vastgesteld  op 19 euro. Tw ee leden op 
hetzelfde ad res  betalen 23 euro. Het 
bestuur heeft tevens besloten dit jaa r de

geldende bedragen  niet op de  acceptgiro 
die u hierbij ontvangt, af te  drukken. Dit 
geeft onze leden de  gelegenheid 
desgew enst een  hoger bedrag in te  vullen, 
da t als extra aan  de  kas ten goede  komt. 
Het bestuur stelt uw extra gift zee r op prijs.

DELFIA BATAVORUM FONDS

Uit dit fonds kan het bestuur subsidie 
verstrekken ter stimulering van activiteiten 
die aansluiten bij de  doelstellingen van uw 
vereniging, speciaal w anneer dat 
beslissend is voor het realiseren van die 
activiteiten.
Behalve de  acceptgiro voor de contributie 
ontvangen de  leden nog een  acceptgiro 
w aarm ee zij een  vrijwillige bijdrage voor het 
fonds kunnen doen. Ook voor d eze  bijdrage 
is het bestuur u zee r erkentelijk.

NIEUWE LEDEN

De heer en  mevr. drs. H.A.M. A driaanse- 
van Dijkman, M enno ter Braaklaan 285, 
Delft.
Mevr. A.J. Augustinus-van Vuuren, 
Insulindeweg 30, Delft.
De heer H.A. Bremer, Koningsplein 81,
Delft.
De heer en  mevr. C.M.L. Cornelissen-van 
Dijk, Solkuillaan 24, V eenendaal.
De heer K.F. van Dijk, Heimond 33, De Lier. 
De heer P.J. van der Meer, van 
K inschotstraat 8a, Delft.
Mevr. A.A. Polko-van der Berg, Letland 36, 
Delft.
Mevr. A.H.W. Schm etz, Louis 
C ouperuslaan 14, Delft.
Mevr. dr. A.B.M. Twaalfhoven en de heer 
mr. J.R. Groen, Vlamingstraat 73/75, Delft. 
De heer J.J. van der Veen, 
Spiegelm akerstraat 3, Delfgauw.
De heer A.R. de Vries, V oorstraat 78-B, 
Delft.
Mevr. P. de  Vries, W esterstraat 14, Delft. 
Mevr. mr. C.J. W elle Donker-Delfos Visser, 
Koningsplein 21, Delft.
Het bestuur heet hen hartelijk welkom.
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AGENDA- d a ta  om  te  re se rv e ren ! 

LEZINGEN

Dinsdag 25 mei 2004, aanvang 20 uur.
ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Na de (korte) ALV wordt het eerste exemplaar 
van het Jaarboek 2003 uitgereikt. Tevens 
wordt de winnaar van de Le Comteprijs 2003 
bekend gemaakt. Na de pauze zal voor ons 
spreken drs. Epko J. Bult, stadsarcheoloog 
van Delft over 'EEN JUWEELTJE IN HET 
VEEN’. De agenda van de ALV is elders in 
deze nieuwsbrief vermeld.
Locatie: Kapellezaal van het Reinier de 
Graaf Gasthuis (Gebouw H),
Reinier de Graafweg 3, Delft.

Thema van de lezing: Tijdens het
archeologisch onderzoek tussen 1996 en 
1998 in de Vinexlocatie van de Zuidpolder van 
Delfgauw werden vele grondsporen en 
vondsten uit de late middeleeuwen 
aangetroffen. Deze hebben een verrassend 
inzicht gegeven in de ontginnings- 
geschiedenis van Delfgauw. Het onderzoek is 
bijna afgerond en de resultaten worden nu 
eerst goed duidelijk. Aan de hand van de 
keramiekvondsten kan de aanvang van de 
bewoning op de klei in de tweede helft van de 
12e eeuw worden gesteld. Tot de opvallende 
vondsten behoren ruitersporen en zilveren 
deniers uit het midden van de 13e eeuw. Een 
ander opvallend verschijnsel is dat onder de 
verschillende begraven kadavers van 
huisdieren twee runderen voorkomen die 
zodanig zijn begraven dat wordt vermoed dat 
het om een heidens ritueel gaat.
Op één locatie week het karakter van de 
vindplaats duidelijk af. Na de sloop van de 
boerderij aan de Zuideindseweg 74 werden de 
resten van de oudste voorgangers van de

boerderij aangetroffen. Het bijzondere was dat 
deze voorgangers in de vroege 11e eeuw op 
elzebroekveen werden gebouwd en dat 
onderdelen van de houtconstructie van de 
gebouwen bewaard zijn gebleven. Het oudste 
gebouw was drieschepig met een lengte van 
ongeveer 17,25 m en een breedte van 11 m. 
In het huis lag een kleivloer met daarop een 
haardplek.
In de tweede helft van de 11® eeuw werd het 
erf op meerdere momenten in de tijd met 
veenplaggen tot een huisterp van tenminste 
135 cm hoogte opgehoogd. Aan deze 
ophoging is het te danken dat de organische 
resten zo goed bewaard zijn gebleven. 
Opvallend is dat de west- en de oostgevel van 
een tweede gebouw uit verticale wanden 
bestond die met een messing en 
groefverbinding aan elkaar waren bevestigd. 
Een dendrochronologische datering van deze 
houten wand leverde een bouwdatum van 
1076 AD ± 8 jaar op.
De derde bewoningsfase dateert vanaf het 
tweede kwart van de 12e eeuw, toen op de 
flank van de veenterp in één keer een dik 
pakket klei werd gestort. De boerderij werd 
vervolgens naar deze plek verplaatst en bleef 
op die plek tot de recente sloop.
De opvallendste vondst van deze opgraving is 
een pseudo muntfibula van messing 
gebaseerd op een gouden Byzantijnse 
nonisma uit de 11® eeuw.
Aan de hand van pollenmonsters en 
zadenanalyse is duidelijk geworden hoe het 
landschap er moet hebben uitgezien en hoe de 
eerste bewoners er gebruik van hebben 
gemaakt. Deze locatie vormt daarmee een 
juweeltje in het veen dat onze kennis over de 
Middeleeuwen in de streek sterk heeft 
vergroot.



9 juni 2004, aanvang 20 uur.
ING. WIM A.G.VAN LEEUWEN OVER HET 
VERMEERDELFTCENTRUM.
Locatie: benedenzaal van zalencentrum 
Delftstede, Phoenixstraat 66, Delft.
Thema van de lezing: Johannes Vermeer, 
wellicht de beroemdste Delftenaar aller tijden. 
Moet Delft deze schilder uit de Gouden Eeuw 
in zijn armen sluiten? Wie was deze schilder? 
Wat weten wij van hem? De afgelopen 
maanden zijn er plannen gemaakt om aan de 
Voldersgracht op de locatie van de te slopen 
Jan Vermeerschool, een VermeerDelftcen- 
trum te realiseren. Wim van Leeuwen, 
initiatiefnemer, oud-wethouder en oud- 
raadslid presenteert de plannen voor het 
VemeerDelftcentrum. Geen museum erbij in 
Delft, maar een multi mediacentrum waar 
toeristen op een moderne wijze kennis 
kunnen maken met de schilder Johannes 
Vermeer, zijn 34 schilderijen en zijn stad Delft.

Verder staan op het lezingenprogramma:

10 november 2004
Ir. W erner Schoeman over historiserend 
bouwen.

9 decem ber 2004
De Anders Rozemond lezing door mr. dr. M. 
Woelderink.

27 januari 2005
Mevrouw dr. Ingrid van der Vlis over de 
geschiedenis van de stationsbuurt in Delft.

EXCURSIES

Zaterdag 17 juli 2004, aanvang 14 uur
BEZOEK AAN HET FORT AAN DEN HOEK 
VAN HOLLAND
De originele kanonnen ontbreken, maar voor 

de rest ligt het 123 jaar oude fort er prima bij. 
De fortgracht is schoon, het liftgebouw is weer 
van de originele camouflagebeschildering 
voorzien en de drie karakteristieke 
pantserkoepels zitten weer op het dak. Maar 
het fort is meer dan een in goede staat 
verkerend verdedigingswerk. Met dank onder 
meer aan het Legermuseum in Delft dat tal 
van historische uniformen en wapens in 
bruikleen heeft gegeven. Deze voorwerpen 
zijn in het fort verwerkt in prachtige doorkijkjes

die stuk voor stuk een deel van de 
geschiedenis van het verdedigingswerk en zijn 
omgeving verbeelden. Zo ziet de bezoeker 
bijvoorbeeld Duitse parachutisten in het 
Staelduinse bos, de Welsh Guards in Hoek 
van Holland en natuurlijk ook Nederlandse 
soldaten in alle rangen en standen. Er is ook 
een Duitse minionderzeeër, een Biber te zien. 
Het éénmansduikbootje werd in 1990 
gevonden op de bodem van de Nieuwe 
Waterweg en verkeerde nog in zeer goede 
staat. Het is nu een van de pronkstukken van 
het museum.
In 1881 ging de eerste spade voor dit unieke 
vestingwerk de grond in en na acht jaar kon 
het in gebruik worden genomen. Waarom zo’n 
groot fort? In die tijd kon een eventuele vijand 
in drie uur naar Rotterdam opstomen en dat 
moest worden voorkomen. De voor die tijd 
meest moderne middelen werden toegepast: 
koepels van pantserstaal, beton en 
achterlaadgeschut van de firma Krupp. De 
zwaarste kanonnen konden granaten 
verschieten van 215 kilo en hadden een bereik 
van 7,5 kilometer.
In 1927, nog geen veertig jaar na de 
ingebruikname, werd het Hoekse fort door het 
leger verlaten. Het verdedigingswerk was door 
de uitvinding van de brisantgranaat en de 
komst van het luchtwapen door de tijd 
achterhaald. Toch zou het nog eens echt 
tegen de vijand in actie komen. Duitse 
luchtlandingstroepen landden op 10 mei 1940 
in het Staelduinse bos, in de rug van de 
verdedigers. De kanonnen moesten draaien en 
daarbij sprongen de oude en slecht 
onderhouden stoomleidingen. De enkele 
schoten die konden worden gelost boezemden 
de Duitsers niettemin veel ontzag in. Drie 
dagen nadien was hert fort nog het toneel van 
een historische bijeenkomst: de laatste
vergadering van het kabinet De Geer voor 
vertrek naar Engeland. Daarna werd voor een 
periode van vijf jaar Hoek van Holland 
omgebouwd tot een belangrijke vesting van de 
Atlantikwall.
Laat deze unieke gelegenheid niet voorbij 
gaan en breng met ons, begeleid door gidsen, 
een bezoek aan dit unieke historische 
bouwwerk. De bijdrage in de kosten is vijf euro 
per persoon. Wilt u zo mogelijk uw 
museumjaarkaart, 65+ kaart, RABO- of NS 
kortingskaart meenemen?



U kunt u aanmelden bij Jan(ny) Koelstra, 015- 
2139546 of per e-mail: j.koelstra@hccnet.nl. 
Bij de aanmelding s.v.p. vermelden uw 
naam, telefoonnummer, het aantal 
personen en welke excursie het betreft.

Het is de bedoeling dat u met eigen vervoer 
naar Hoek van Holland gaat (eventueel 
carpoolen). In Hoek van Holland borden 
‘Harwich’ volgen. Na de spoorwegovergang 
rechtsaf Stationsweg/Havens 1000 volgen tot 
u links het fort ziet aan de Stationsweg 82 
(tel. 0174-382898). Parkeerruimte in nabije 
omgeving aanwezig.

Zaterdag 25 september 2004
GROTE JAARLIJKSE EXCURSIE NAAR 
DORDRECHT
Dordrecht is een der oudste steden van 
Holland. Het kende een grote bloei in de 14e 
eeuw, sterk bevorderd door het Stapelrecht. 
Veel tegenspoed in de eeuw daarna, denk 
aan de stadsbrand in 1457. Inde volgend 
eeuwen handhaaft Dordrecht zich als 
welvarende stad, maar wordt in belangrijkheid 
overtroffen door Amsterdam en later ook 
Rotterdam. Gelukkig is veel van het oude 
Dordrecht bewaard gebleven. De 
Excursiecommissie zal trachten deuren te 
openen van historische gebouwen die 
normaal niet toegankelijk zijn.
NOTEER DE DATUM NU REEDS IN UW 
AGENDA!

12 oktober 2004
Op deze dag is het 350 jaar geleden dat het 
Delftse Kruithuis ontplofte. Aan dit gebeuren 
zullen we zeker aandacht schenken, maar de 
besprekingen hierover zijn nog niet afgerond.

Voor zover niet vermeld volgen nadere 
bijzonderheden over de lezingen en excursies 
in volgende nieuwsbrieven en/of DELF.

EXCUSES
De grote belangstelling voor de bijzonder 

interessante lezing door prof. F.H. Kreuger 
over Han van Meegeren in Cultureel Centrum 
Abtswoude op 10 februari heeft het bestuur 
voor moeilijke momenten gesteld. Op last van

de brandweer mochten er niet meer dan 80 
personen in de zaal. Een aantal 
belangstellenden heeft de lezing staande 
aangehoord (de beheerder gaf bij uitzondering 
toestemming voor een klein aantal 
staanplaatsen. Maar enkelen moesten 
onverrichterzake naar huis terugkeren. Het 
bestuur biedt allen die een vergeefse reis 
hebben gemaakt of tijdens de lezing hebben 
gestaan haar welgemeende excuses aan.

BIBLIOTHEEK
Annemarth Sterringa, onze bibliothecaresse, is 
elke donderdag van 14 tot 17 uur aanwezig in 
onze bibliotheek die is ondergebracht in de 
Openbare Bibliotheek aan de Kruisstraat 71 in 
Delft. U kunt daar in het boekenbezit van 
Delfia Batavorum snuffelen en ook boeken 
lenen. Na telefonisch overleg met Annemarth 
Sterringa (015-2140902) kunt u ook op andere 
tijden terecht.

NIEUW E-MAIL ADRES 
Zoals u misschien al eerder heeft gelezen 
heeft uw vereniging een nieuw e-mail adres. 
Stuur uw vragen en opmerkingen naar
info@delfia-batavorum.nl

INTERNATIONAL STEVEN HOOGENDIJK 
AWARD 2004
Het Bataafsch Genootschap der 
Proefondervindelijke Wijsbegeerte te 
Rotterdam is een van de oudste 
wetenschappelijke genootschappen van 
Nederland. Het is opgericht in 1769 door 
Steven Hoogendijk, en nog steeds actief op 
het snijvlak van geneeskunde en techniek, met 
nadruk op het gebied der Proefondervindelijke 
Wijsbegeerte (=experimentele wetenschap). 
Een aantal jaren geleden heeft het Bataafsch 
Genootschap besloten met een pretentieuze 
wetenschappelijke prijs internationale 
doorbraken op het gebied Medical Engineering 
te eren. De daar toe ingestelde International 
Steven Hoogendijk Award (ISHA) for Medical 
Engineering wordt om de drie jaar toegekend, 
en omvat naast de eervolle toekenning een 
geldprijs van 15.000 euro. De ISHA werd in 
2001 toegekend aan Ir. J. Sommers, Prof.Dr. 
N. Blom en Prof. D.J. Sahn MD voor hun 
wereldwijd baanbrekend werk bij het
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ontwikkelen van de principes van Acoustische 
Echoscopie.
Voor de ISHA 2004 is gekozen het onderwerp 
Kunstmaterialen en Kunstmiddelen. De prijs 
zal op 18 juni 2004 om 15.30 te Rotterdam 
worden uitgereikt voor wereldwijd
baanbrekend werk op het gebied van 
prothesen welke rechtstreeks worden 
gekoppeld aan neurale systemen,
bijvoorbeeld voor herstel van de functie van 
handen of de urineblaas.
Graag geeft het Bataafsch Genootschap aan 
leden van Delfia Batavorum met een 
wetenschappelijke belangstelling de 
gelegenheid om deze prijsuitreiking bij te 
wonen. Belangstellenden kunnen zich daartoe 
wenden tot Ir. H.J. Vos, 2e secretaris van het 
Bataafsch Genootschap der Proefonder
vindelijke Wijsbegeerte (h -j .vos@ p lanet .n l) of 
Merulaweg 11, 3062 BM Rotterdam. W anneer 
er nog plaats is krijgen zij daarna nadere 
gegevens over de prijsuitreiking en een 
toegangskaart. Aan de prijsuitreiking en het 
daarop volgende aperitief zijn geen kosten 
verbonden.

TOEZENDING VAN HET CONVOCAAT PER 
E-MAIL
Het bestuur treft voorbereidingen om het 
convocaat en andere mededelingen aan de 
leden die dat wensen te verzenden per e-mail. 
Het bespaart de vereniging, en dus u, kosten 
en het gaat snel. Het bestuur zal er voor zorg 
dragen dat de e-mail adressen niet in andere 
handen komen, zodat u gevrijwaard bent van 
ongewenste post. Het zal nog enige tijd duren 
voordat het zover is, maar we willen nu al de 
e-mail adressen verzamelen van hen die mee 
willen doen.
Hebt u belangstelling zend dan uw 
e-mailadres naar info@delfia-batavorum.nl

Mevrouw A.C. van Gellecum, Dirklangenstraat 
110, Delft.
Mevrouw A.M.A. van Gestel, 2e 
Sweelinckstraat 203, Den Haag.
De heer J.L.T. Groneman, Wilhelminalaan 
103, Delft.
De heer ing. A.P. Hoogendam en mevr. M. van 
Holst, Aart v.d. Leeuwlaan 1020, Delft.
Mevrouw S. Imbach, Jan Campertlaan 141,
Delft.
De heer J.A. Janssen, Van der Kamlaan 49,
Delft.
Mevrouw C. te Lintei Hekkert, Havannastraat 
7, Delft.
De heer en mevr. R. Lutke-Schipholt, Delftweg 
87, Rijswijk.
De heer ing. T. Mantel, Van Rijslaan 75, Delft.
Mevrouw A.E. Mooij-Groenhof, Oostsingel 52,
Delft.
Mevrouw P.A. Naaborg-van der Struif,
Westplantsoen 200, Delft.
De heer en mevr. R.C. Naaborg,
Buitenwatersloot 55, Delft.
Mevrouw Y.E.M. van Riet-Scholtz, Voorhaven 
15, Den Hoorn.
Familie In ’t Veen, Hovenierstraat 23, Delft.
Mevrouw M. van Veen, Marga Klompélaan 34, 
Pijnacker.
De heer M.J. Vlek, Balistraat 8, Delft.
Mevrouw J.P. Wenneker, Mahlerstraat 85,
Delft.
Mevrouw J. Wildenburg-de Jong, Annastraat 
22, Delft.

Het bestuur heet hen hartelijk welkom.

NIEUWE LEDEN
Mevrouw B. Admiraal, Roland Holstlaan 816, 
Delft.
Mevrouw J.T.M Blonk-Bergsma, Koningsveld 
13, Delft.
De heer J. de Bruin, Pr. Mauritsstraat 96, 
Delft.
Mevrouw G.L. Doorduyn, Bosboom 
Toussaintplein 33, Delft.

mailto:h-j.vos@planet.nl
mailto:info@delfia-batavorum.nl
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AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 25 MEI 2004

IN DE KAPELLEZAAL VAN HET REINIER DE GRAAF GASTHUIS (GEBOUW H) TE DELFT 
Aanvang 20 uur

1. Opening
2. Notulen van de ALV van 15 mei 2003
3. Mededelingen
4. Financiële jaarverslagen

Jaarrekening 2003
Balans 2003 en overzicht fondsen 2003
Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur

5. Verkiezing van een lid van de kascommissie
6. Begroting 2004 en perspectief 2005
7. Bestuursmutaties

Wim Zwennis is negen jaar als secretaris lid geweest van het bestuur. Hij is 
statutair niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen 
mevrouw Ansje Jonquière-Kamps. Mevrouw Greetje van Walsum-Kieft heeft drie 
jaar zitting gehad in het bestuur. Zij stelt zich herkiesbaar voor een tweede periode. 
Het bestuur stelt voor haar te herbenoemen.

8. Rapportage door de heer Wim van Leeuwen, voorzitter van de Commissie voor de Le 
Comteprijs

9. Uitreiking van de Le Comteprijs 2003
10. Aanbieding van het Jaarboek 2003 door de voorzitter van de Redactiecommissie
11. Rondvraag

PAUZE

12. ‘Een juweeltje in het veen’.
Lezing door de heer Epko Bult, archeoloog van de gemeente Delft

13. Sluiting

Hierbij ontvangt u de notulen van de ALV van 2003, de financiële stukken over het jaar 2003 en de 
begroting 2004.
Het verslag van de secretaris over het jaar 2003 is zoals gebruikelijk opgenomen in het Jaarboek 
2003.

Na de vergadering biedt het bestuur de aanwezigen een glas wijn of frisdrank aan.

Leden die hun contributie hebben betaald kunnen in de pauze of na de vergadering het nieuwe 
jaarboek in ontvangst nemen.
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VERSLAG VAN DE 68STE ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 20 MEI 2003 IN 
DE KAPELLEZAAL VAN HET REINIER DE GRAAF GASTHUIS TE DELFT

1. Opening

De voorzitter, Wil Aalbers, opent de vergadering. Hij heet de circa 130 aanwezigen welkom, in het 
bijzonder de ereleden en de genomineerden voor de Le Comteprijs 2002. Het bestuur is voltallig 
aanwezig.

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 mei 2002

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Mededelingen

De voorzitter feliciteert vier leden van Delfia Batavorum die ter gelegenheid van de verjaardag van 
koningin Beatrix een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.
Op 4 november is het 350 jaar geleden dat de Koninklijke aardewerkfabriek de Porceleyne Fles 
werd opgericht. Ter gelegenheid daarvan zal Delfia Batavorum in samenwerking met Museum Het 
Prinsenhof en Vereniging Vrienden van het Prinsenhof een symposium organiseren.
Voor de komende vaarexcursie naar het Westland is de belangstelling zo groot dat een tweede 
boot zal worden ingezet.
Leden die een nieuw lid aanbrengen ontvangen een exemplaar van de litho 'Dans rond de 
Meiboom’.

4. Financieel jaarverslag 2003

De penningmeester beantwoordt enkele vragen over de kas en de verschillende fondsen.

5. Verslag van de kascontrolecommissie en decharge van het bestuur.

De heer Brouwer, lid van de kascommissie, deelt me dat de commissie de boeken heeft 
gecontroleerd en in orde bevonden. Hij complimenteert de penningmeester voor de verzorgde en 
heldere wijze waarop de financiële stukken zijn opgesteld. Daarna wordt het bestuur door de 
aanwezigen gedechargeerd.

6. Begroting 2003

De begroting 2003 toont een tekort van 4500 euro, veroorzaakt door stijgende kosten en 
toegenomen activiteiten, waaronder deelname aan het blad DELF. Het voorstel uit de vergadering 
om de contributie met terugwerkende kracht over het jaar 2003 te verhogen wordt afgewezen. De 
statuten laten een dergelijke actie niet toe.

7. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie

De heer Paul.Bender heeft zich voor de vergadering bereid verklaard zitting te nemen in de



k ascom m issie . Er m elden zich g een  andere kandidaten. D e vergadering gaat m et applaus  
akkoord m et zijn benoem ing.

8. Voorstel voor contributieverhoging

Het bestuur stelt voor de contributie voor leden en  g ez in sled en  te verhogen  tot 19, resp. 4  euro  
per jaar. D e voorzitter herinnert eraan dat in 1990  d e contributie voor het laatst werd verhoogd. Op 
d e vraag of d e  verhoging niet te klein is, antwoordt hij dat alleen  tot verhoging wordt b eslo ten  als 
dit strikt noodzakelijk is. Het voorstel om leden te vragen vrijwillig m eer te betalen dan de  
contributie stuit op adm inistratieve problem en. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.

9. B estuursm utaties

Mevrouw Annemarth Sterringa, en  d e heren H ans H outzager en  Jaap  van Mierlo hebben  ee n  
periode van drie jaar zitting in het bestuur. D e tw ee eerst g en o em d en  hebben  zich herkiesbaar  
g este ld . Op verzoek  van de voorzitter verlaten zij d e  zaal. D e vergadering stem t vervo lgens onder 
ap pau s in m et het voorstel hen te h erbenoem en  en  als p en n in gm eester te  b en oem en  d e  h eer G é  
Augustinus.

10. Uitreiking van d e Le Comteprijs 2002

D e heer Wim W eve, voorzitter van d e C om m issie voor d e  Le Comteprijs, g ee ft e e n  toelichting op 
d e projecten die genom ineerd  zijn voor d e prijs. De voorzitter maakt vervolgens d e winnaar 
bekend: d e heer C. K oreneef voor d e restauratie van d e pui Hippolytusbuurt 43. D e winnaar 
ontvangt ee n  oorkonde en  d e prijs b estaan d e uit e e n  Delfts blauw bord. B ehalve d e winnaar 
ontvangen  ook d e beide genom ineerden  bloem en. D e h eer K oreneef spreekt vervolgens een  
dankwoord voor d e z e  onverw achte toekenning.

11. Uitreiking van de Delfia Batavorumprijs.

Het bestuur h eeft b esloten  de prijs to e  te kennen aan d e M idden-Delfland Vereniging voor 'haar 
jaren lange inzet voor het behoud van M idden-Delfland en  haar streven om  aan dit geb ied  e e n  
grotere bekendheid  te g e v e n ’, aldus d e voorzitter.

12. Aanbieding van het Jaarboek 2002

De voorzitter van d e redactiecom m issie g ee ft een  overzicht van d e inhoud van het jaarboek. Hij 
dankt d e auteurs, m aar ook de adverteerders die het mogelijk hebben  gem aakt ook dit jaar w eer  
ee n  fraai verzorgd jaarboek uit te  geven . T ev en s m em oreert hij het vertrek van d e h eer Harry van 
L eeuw en uit d e  redactiecom m issie . Het Jaarboek 2 0 0 2  wordt op ged ragen  aan m evrouw Lidy 
T h y sse  ‘v a n w eg e  haar grote inzet voor het beheren  en  toegankelijk m aken van het erfgoed  van de  
schilder Paul Tétar van Elven in het naar hem  g en o em d e  m useum  te  Delft’.

13. Rondvraag

D esgevraagd  ze g t d e  voorzitter toe dat de so m s  late bezorging van het con vocaat de aandacht 
heeft van het bestuur. Een der aan w ezigen  stelt voor om  ee n  ‘Anti-Le Comteprijs ‘in te  stellen  voor 
d e s lech tste  restauratie in Delft. Verder wordt voorgesteld  dat kopers van ee n  m onum ent zich  
laten adviseren  door deskundigen  van Delfia Batavorum.
Na d e p au ze bedankt d e  voorzitter van de M idden-Delfland V ereniging voor de ontvangen  
Blokpenning en  toont het bestuurslid Frits van O oststroom  e e n  aantal dia’s  van Midden Delfland. 
Ten slotte vertelde P eter B arendse over d e totstandkom ing van d e w eb-site  van o n ze  vereniging.

14. Sluiting

D e voorzitter sluit d e  vergadering onder dankzegging aan d e aan w ezigen  voor hun bijdragen.
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AGENDA -  d a ta  om  te  re se rv e re n ! 

LEZINGEN

Woensdag 10 november 2004, 
aanvang 20 uur.
BOUWEN IN HISTORISCHE BINNEN
STEDEN -  MEER DAN HISTORISEREND 
OF HIGH-TECH door IR. JOB ROOS 
(Braaksma & Roos architecten te Den Haag) 
en IR. JORIS MOLENAAR (Molenaar & Van 
Winden architecten te Delft)
Locatie: benedenzaal van zalencentrum 
Delftstede, Phoenixstraat 66, Delft, 
(tramlijn 1, halte Prinsenhof).

De Commissie Behoud Stadsschoon van 
Delfia Batavorum vindt dat de ervaringen met 
reeds gerealiseerde nieuwbouw in de 
binnenstad van Delft het noodzakelijk maakt 
om ons meer te oriënteren op wat er buiten 
onze stadsgrenzen is gerealiseerd. 
Aanleidingen waren ook de recente 
ontwikkelingen rond het Gasthuisterrein. 
Bovendien heeft de gemeente Delft, in 
samenwerking met de ontwerpersvereniging 
Delft Design, een prijsvraag georganiseerd 
voor de renovatie van twee panden en de nog 
te bebouwen kavel op de kruising van 
Achterom, Asvest en Zuiderstraat.
Ir. Roos zal de problematiek in historisch 
perspectief plaatsen en laten zien hoe 
hiermee de laatste vijftig jaar is omgegaan. Ir. 
Molenaar zal vanuit eigen praktijkervaring 
specifieker ingaan op de architectonische 
mogelijkheden. Beide sprekers zullen hun 
voordracht met vele inspirerende voorbeelden 
van buiten Delft toelichten, variërend van 
historiserend tot high-tech.

Donderdag 9 december 2004, 
aanvang 20 uur.
JAARLIJKSE ANDERS ROZEMOND LEZING
Titel: LEVEN MET ARCHIEVEN
door DRS. B. WOELDERINK, Oud-directeur
van het Koninklijk Huisarchief
Locatie: Waalse Kerk, Oude Delft 181, Delft.

Éénmaal per jaar organiseert Delfia Batavorum 
een bijzondere lezing die naam draagt van de 
in 2001 overleden gemeentearchivaris van 
Delft, Anders Rozemond. Dit jaar heeft het 
bestuur tot zijn vreugde drs. Bernard 
Woelderink, sinds kort oud-directeur van het 
Koninklijk Huisarchief, bereid gevonden ons 
over dit, in het algemeen alleen voor 
wetenschappelijk onderzoek toegankelijk 
archief, te vertellen.
Het Koninklijk Huisarchief bevindt zich in een 
gebouw in de tuin van paleis Noordeinde. In de 
periode 1896 tot 1899 werd het in neo
classicistische stijl gebouwd naar een plan van 
Koningin-Regentes Emma. Er bevonden zich 
de archieven, de bibliotheek en de historische 
collecties van het Koninklijk Huis.
Het gebouw was een eeuw later natuurlijk 
verouderd en veel te klein. Er was dringend 
behoefte aan een depot waar de vele 
waardevolle stukken en voorwerpen die in de 
loop der eeuwen door de leden van het Huis 
van Oranje waren bewaard - de persoonlijke 
archieven zijn vanaf de 13e eeuw aanwezig - 
naar de eisen des tijds konden worden 
opgeslagen en onderhouden. Maar het 
monumentale uiterlijk van het Paleis en de 
paleistuin mocht niet worden aangetast. Er is 
met grote zorgvuldigheid een plan gemaakt. 
Daardoor kon in de jaren 1997 en 1998 het 
oorspronkelijke archiefgebouw in de oude 
luister worden hersteld. Het depot, dat door zijn



omvang anders zeker het monumentale 
aanzicht zou hebben geschaad, werd naast 
het gebouw ondergronds aangebracht. Het is 
een prachtig functioneel onderdeel van 
meerdere verdiepingen geworden. Het woord 
"verdieping” is hier bij uitstek op zijn plaats. 
Wat treft u in het archief aan: natuurlijk het 
archief zelf, verder de kunstverzameling, 
ontvangen cadeaus, foto’s, curiosa, 
enzovoort.
Maar wij kunnen beter komen luisteren naar 
de heer Woelderink.
Graag tot 9 december in de W aalse Kerk.

D onderdag 27 januari 2005, 
aanvang 20 uur.
DE GESCHIEDENIS VAN DE 
STATIONSBUURT IN DELFT door Dr. I. VAN 
DER VLIS
Locatie: O penbare B ib lio th e e k ,
K ruisstraat 71, Delft.

2005: ONS VEERTIENDE LUSTRUM
Zoals u al in de laatste DELF heeft kunnen 
lezen, vieren wij volgend jaar ons veertiende 
lustrum. In januari ontvangt u meer informatie 
over van de geplande activiteiten. Maar twee 
data kunt u nu al noteren: de middag van 27 
april en de avond van 28 oktober.
De oude traditie, het aanbieden van een 
cadeau aan de bevolking van onze stad, zal 
ook bij dit lustrum worden voortgezet. U leest 
daarover meer in de bijgesloten brief-met- 
acceptgiro. Want, ja, voor een cadeau is 
natuurlijk geld nodig. Daarom ons vriendelijk 
verzoek: draag allen bij aan de realisatie van 
uw lustrumcadeau en vul vandaag nog de 
acceptgiro in.

LUSTRUMACTIE: DE HOUTSNEDEN
VAN KEES VERHOEVEN 
Bij de lezing door de heer Woelderink op 9 
december a.s. heeft u de mogelijkheid de 
houtsneden van de kunstenaar Kees 
Verhoeven, waarover u meer heeft kunnen 
lezen in DELF no 3 van dit jaar, te bekijken en 
te bestellen. Een klein aantal is al ter plekke 
te koop. De prent van de Oostpoort kost 45 
euro, de kleinere prent van de Bloedbrug 30 
euro.
Hier volgt een gedeelte uit een brief die Ria 
Verhoeven, dochter van Kees Verhoeven, aan

Delfia Batavorum schreef.
” Het levensverhaal van Kees Verhoeven is 
exemplarisch voor veel van zijn 
leeftijdsgenoten: opleiding, in zijn geval een 
avondopleiding aan de Koninklijke Academie, 
ploeteren om een bestaan op te bouwen, 
crisis, oorlog, langzaam omhoog kruipen.
Je zult maar pas getrouwd zijn, dat was in 
1931, en net een beetje op gang komen na 
een waarderende kritiek van Jos de Gruyter 
naar aanleiding van een grote tentoonstelling 
bij Bas Van Pelt en dan, op het dieptepunt van 
de crisis, niet meer verkopen. Daar staan je 
mooie spullen, de etspers en al je andere 
materiaal.
Mei 1940, het bombardement van Rotterdam. 

Het is wonderlijk dat deze gebeurtenis Kees 
geen windeieren heeft gelegd. Hij had namelijk 
juist de laatste hand gelegd aan een grote ets 
van Rotterdam. Deze ging nu vlot van de hand 
en dit fraaie werkstuk heeft het jonge gezin 
goeddeels door de oorlog heen geholpen. 
Gelukkig heeft Kees de laatste jaren van zijn 
lange leven de waardering mogen ervaren die 
figuratieve kunstenaars nu weer ten deel valt.”

EXCURSIES

TERUGBLIK OP DE EXCURSIE NAAR 
DORDRECHT DOOR EEN ENTHOUSIASTE 
DEELNEMER
Wij schrijven zaterdag 25 september. Vijftig 
dam es en heren gingen verwachtingsvol de 
bus in als letterlijk de eerste stap van onze 
excursie naar Dordrecht. Maar de bus stopte al 
in Rotterdam waar het gezelschap overstapte 
in een van de boten van ”Fast Ferry”, een 
uiterst snelle catamaran, die een lijndienst 
onderhoudt tussen Rotterdam en Dordrecht. 
Wij reisden nu eens niet via de snelweg A-16, 
maar over het water wat wel zo interessant 
was. Een goede keuze en een goed begin.
Na het debarkeren werd in Het Veerhuis koffie 
met toebehoren genuttigd. Korte tijd later 
presenteerden zich hier de gidsen die ons 
zouden rondleiden. Op hun aantal was niet 
beknibbeld; elke gids nam zes of hooguit 
zeven Batavorianen voor zijn of haar rekening. 
Wat een prachtige binnenstad heeft Dordrecht 
toch! Mooie huizen en open vaarwater waar de 
ontelbare plezierboten het hart van de stad 
extra luister bijzetten.
De lunch in het historische pand De Reiziger



was prima verzorgd. Als aangenaam 
intermezzo vertelde mevrouw Van Walsum 
nog als een volleerd declamatrice het 
sprookje over het ontstaan van dit 
middeleeuwse onderkomen.
Op naar de volgende activiteit: het stadhuis 
dat speciaal voor ons op deze dag was 
opengesteld. De rondleiders vertelden onder 
meer dat dit gebouw in 1383 door Vlaamse 
kooplieden in gebruik was genomen als 
markthal voor hun handel in lakense stoffen 
en dat het in 1544 zijn huidige bestemming 
kreeg als stadhuis. Een zeer bezienswaardig 
monument.
Via leuke straatjes en een charmant bruggetje 
bereikte het gezelschap het museum Simon 
van Gijn. Met koptelefoon en informatieboekje 
volgden wij daar onze weg. Wie door het huis 
dwaalde van deze bankier en verzamelaar 
(1836-1922) ontdekte hoe “leven op stand” er 
honderd jaar geleden uitzag, van keuken tot 

zolder en van provisiekast tot bibliotheek. Wij 
waren even te gast in huize Van Gijn -  de 
bewoner scheen elk moment thuis te kunnen 
komen. Terecht dat één van onze leden 
opmerkte dat dit een waardig afsluiting was 
van een zeer geslaagde excursie waarvoor 
oprechte dank aan de Excursiecommissie.

LIDMAATSCHAP VOOR HET LEVEN
Uw bestuur heeft, met toestemming van de 
algemene ledenvergadering d.d. 25 mei 2004, 
besloten een lidmaatschap voor het leven 
mogelijk te maken. Het voordeel voor hen die 
hiervan gebruik willen maken is dat zij met 
een éénmalige betaling hun contributie voor 
de toekomst hebben voldaan. Voor de 
vereniging geldt een wat nadrukkelijker 
binding met de betrokken leden.
De penningmeester zal de betalingen 
onderbrengen op een aparte rekening, 
waarop ook de renteopbrengsten worden 
gestort. Jaarlijks worden de dan geldende 
contributiebedragen overgeboekt naar de 
contributierekening.
Met ingang van 2005 bedraagt de "contributie 
voor het leven”:
Lid jonger dan 60 jaar: 500 euro
2e lid, jonger dan 60 jaar, 

op hetzelfde adres: 125 euro
Lid ouder dan 60 jaar: 300 euro
2e lid, ouder dan 60 jaar, 

op het zelfde adres: 75 euro

Leden die in deze regeling zijn geïnteresseerd 
worden verzocht dit aan onze penningmeester 
kenbaar te maken (tel. 015-2125759; e-mail: 
g.j.augustinus@planet.nl of per brief). Begin 
januari ontvangen zij dan een rekening ter 
zake.

SCHENKINGEN AAN DELFIA BATAVO- 
RUM MET FISCALE VOORDELEN
Het bestuur wil u graag wijzen op enkele 
mogelijkheden van schenkingen aan uw 
vereniging met fiscale voordelen.

• Éénmalige schenkingen
Het is u misschien bekend dat schenkingen 
aan bepaalde instellingen, waaronder Delfia 
Batavorum, aftrekbaar zijn van de 
inkomstenbelasting. De schenking dient dan 
tussen de 1% en 10 % van uw onzuiver 
inkomen te bedragen. Éénmalige schenkingen 
kunt u overigens jaarlijks herhalen. In dit 
laatste geval is echter ook interessant de

• Periode schenking of lijfrenteschenking 
Deze jaarlijkse schenking is volledig 
aftrekbaar, zonder minimale of maximale 
bedragen. U dient de schenking wel 
gedurende minimaal 5 jaar te doen en 
notarieel vast te laten leggen. Met notaris mr. I 
Kijlstra te Delft hebben wij hierover afspraken 
gemaakt. Bij giften van minimaal 100 euro per 
jaar zijn er voor u geen kosten aan verbonden.

• Legaten
Het bestuur wil ook deze mogelijkheid om 
onze vereniging te steunen onder uw aandacht 
brengen. In uw testament kunt u onze 
vereniging een legaat toekennen. Onze 
vereniging valt onder het lage 
successierechttarief van 11 %. Nadere
informatie kunt u krijgen bij notaris Kijlstra, bij 
uw eigen notaris of bij onze penningmeester, 
Gé Augustinus.
Vanzelfsprekend bent u geheel vrij zelf aan uw 
gift een bestemming te geven, bij voorbeeld 
het Delfia Batavorumfonds, het lustrumfonds 
of de verenigingsactiviteiten. Het bestuur heeft 
de verwachting dat een aantal leden onze 
vereniging graag op één van genoemde wijzen 
wil steunen.

mailto:g.j.augustinus@planet.nl


CAREL FABRITIUS EN DE DELFTSE 
DONDERSLAG
Een sluier van geheimzinnigheid over het 
leven van de schilder Carel Fabritius (1622- 
1654) bestaat al sinds zijn tragische dood in 
1654 bij de ontploffing van het Delftse 
kruitmagazijn. Een schilder die, als hij ouder 
was geworden dan tweeëndertig jaar, 
mogelijk zijn stadgenoot Vermeer had kunnen 
evenaren of zelfs overtreffen. Een in de kiem 
gesmoord genie.
In het Haagse Mauritshuis is tot en met 9 
januari 2005 een tentoonstelling van zijn hele 
oeuvre te zien. Over het aantal van zijn 
werken moet u zich overigens geen 
overdreven voorstelling, maken: 12 stuks in 
totaal. Dat lijkt weinig, maar toen Christopher 
Brown in 1981 zijn monografie over Fabritius 
schreef waren het er nog maar acht. Eén 
daarvan is inmiddels ook weer afgeschreven. 
Het bekendste schilderij ”Het Puttertje” is 
inmiddels schoongemaakt. De distelvink, die 
in 1654 waarschijnlijk werd geschilderd als 
uithangbord of als deurtje van een vogelkooi, 
wordt het puttertje genoemd om zijn 
behendigheid om zelf water te putten. Dat 
deed hij door een kettinkje strak te trekken 
met een vingerhoed eraan., dat in het water 
hing. Een ander kunstje was dat het vogeltje 
zelf zijn voederbak kon openmaken. Niet 
alleen in de 17e eeuw maar ook bij de 
Romeinen zorgde dit geliefde huisdier voor 
veel vermaak. Andere schilderijen zijn nog 
”Het Portret van Abraham de Potter” (1649), 
”De Schildwacht” (1654) en zijn "Zelfportret” 
(1654).
Omdat deze expositie na 9 januari uit Den 
Haag vertrekt willen wij u graag wijzen op de 
tentoonstelling van deze beroemde 
stadgenoot.

NIEUWE LEDEN
De heer F.J.M. van den Akker, Rembrandtlaan 
46, Best.
Mevrouw M. Blom en de heer B.J. Wilton, 
Paxlaan 3, Delft.
De heer E. Blom,
Bosboom Toussaintplein 33, Delft.
De heer en mevr. R. Buimer,
Arthurvan Schendelplein 144, Delft.
De heer R.W.M. Dukker,
Jan Joostenplein 32, Delft.
Gidsenservice Delft, Voorstraat 88, Delft.
De heer ir. H. Halsema,
Trompetstraat 104, Delft.
De heer J.F.G. la Haye,
Busken Huëtpad 11, Delft.
De heer ir. W. van Horssen,
Maasboulevard 179, Rotterdam.
Mevrouw M.J. van Houwelingen,
Veenakker 6, Nootdorp.
De heer en mevr. R.R. Kruize-Limburg, 
Wijnhaven 9A, Delft.
Mevrouw E. van der Meer,
Oostplantsoen 133, Delft.
Mevrouw P.E. Overvoorde,
Bosboom Toussaintplein 169, Delft.
Mevrouw J.E. van der Struif,
Jacob Gilleshof 5, Delft.
De heer P.C. Vogelaar, Oude Delft 139, Delft. 
Het bestuur heet hen hartelijk welkom.

CONVOCAAT PER  E-MAIL
Onze leden die hebben aangegeven dat zij het 
convocaat per e-mail willen ontvangen krijgen 
het deze keer ook per post toegezonden. Als 
u zich heeft opgegeven voor toezending per e- 
mail en u heeft het niet lan gs d eze  w eg  
ontvangen, wilt u dit dan s.v.p melden 
aan:convo@delfia-batavorum.nl ? We kunnen 
dan fouten in ons bestand corrigeren. Bij 
voorbaat onze dank.

mailto:convo@delfia-batavorum.nl


DELFIA BATAVORUM

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 27 MEI 
2004 IN DE KAPELLEZAAL VAN HET REINIER DE GRAAF GASTHUIS TE 
DELFT

Aanwezig het bestuur en circa 130 leden.

Opening
1. De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan het erelid prof. J. 
van Loef en aan de genomineerden voor de Le Comteprijs 2003. Tevens verwelkomt hij 
mevrouw An Bergman die ondanks haar ziekte belangrijke taken voor de vereniging blijft 
verrichten.
2. Notulen van de ALV van 15 mei 2003
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.
3. Mededelingen
* Het bestuur heeft de twee leden van Delfia Batavorum gefeliciteerd die onlangs een 
koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.
* Het bestuur heeft besloten aan de zes als best geslaagde leerlingen van de drie Delftse 
VWO-scholen voor het vak geschiedenis een boek over de Porceleyne Fles te schenken.
* Er wordt regelmatig overleg met enkele zusterverenigingen over gemeenschappelijke 

problemen.
4. Financiële jaarverslagen
* Prof. Van Loef vraagt waar de bibliotheek van Delfia Batavorum is ondergebracht en 
wie het beheer heeft. (In de Openbare Bibiliotheek; bibliothecaresse: mevr. Annemarth 
Sterringa).
* De heer De Quartel vraagt naar de besteding van de ontvangen subsidie van de Van der 
Mandele Stichting. (Aanschaf van boeken voor de VWO-scholen; zie hiervoor).
* De heer Van der Krogt mist in het financiële verslag de inkomsten van de advertenties 
in het jaarboek. (Worden volgend jaar vermeld).
* De heer Grakist uit zijn zorg over het vermogen van de vereniging. Z.i. is het jaarboek te 
duur in vergelijking met het kapitaal. Wellicht is verhoging van de contributie 
noodzakelijk.
De voorzitter geeft hierna het woord aan de heer Wim van Leeuwen, voorzitter van de 
kascommissie. Hij deelt mee dat de commissie accoord is met de financiële verslagen. Hij 
verleent onder applaus decharge aan het bestuur. De voorzitter bedankt de heer Van 
Leeuwen voor zijn werk in de kascommissie en overhandigt hem als dank een fles wijn.
5. Verkiezing van een lid van de kascommissie
Als opvolger van de heer Van Leeuwen wordt benoemd als lid van de kascommissie de 
heer J. Naaborg.
6. Begroting 2004 en perspectief 2005
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2004. Hij stelt namens het 
bestuur voor met ingang van 2005 de contributie te verhogen met 1 euro voor een gewoon 
lid en tevens voor een tweede lid op hetzelfde adres. Het voorstel van één der aanwezigen 
om de contributie de inflatie te laten volgen wordt niet praktisch uitvoerbaar geacht. De 
vergadering gaat accoord met het voorstel van het bestuur om te trachten extra inkomsten 
te genereren, zoals een lidmaatschap voor het leven, giften en legaten. De penningmeester 
wijst er op dat extra giften, ook voor het Delfia Batavorumfonds, aftrekbaar zijn voor de 
inkomstenbelasting.
7. Bestuursmutaties



Na negen jaar secretaris te zijn geweest treedt Wim Zwennis statutair als zodanig af. Hij 
wordt opgevolgd door mevrouw Ansje Jonquière-Kamp. Wim Zwennis blijft wel zorg 
dragen voor het convocaat en de DELF. Mervrouw Greetje vanWalsum-Kieft heeft een 
periode van driejaar ziting in het bestuur. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt 
onder applaus herbenoemd.
8. Rapportage door de voorzitter van de Commissie voor de Le Comteprijs
De heer Wim Weve geeft een toelichting bij de dit jaar beoordeelde objecten. Hij 
memoreert dat de prijs sinds 1999 wordt uitgereikt en dat de keuze van de drie nominaties 
elk jaar een moeilijke is, maar dat het bestuur bij het kiezen van de winnaar het eveneens 
niet makkelijk zal hebben. Voor 2003 zijn de genomineerde verfraaiingen: het vernieuwde 
dak van de St. Hippolytuskapel aan de Oude Delft; het uitsteekbord aan de gevel van 
apotheek Kipp aan de Oude Delft en het standbeeld van Willem van Oranje in de tuin van 
Museum Het Prinsenhof.
9. Uitreiking van de Le Comteprijs 2003
De voorzitter deelt mee dat het bestuur na uitvoerig beraad heeft besloten de Le 
Comteprijs 2003 toe te kennen aan de Stichting Sint Hippolytuskapel voor het herstel van 
het dak van de kapel in zijn oorspronkelijke vorm. Hij reikt de prijs, een Delfts blauw 
bord, uit aan mevrouw P. van der Heijden, lid van het stichtingsbestuur. De winnaar en de 
beide genomineerden ontvangen bloemen. Namens het Stichtingsbestuur dankt mevrouw 
Van der Heijden het bestuur van Delfïa Batavorum voor de prijs.
10. Aanbieding van het Jaarboek 2003 door de voorzitter van de Redactiecommissie 
Wegens afwezigheid van de voorzitter wordt het eerste exempaar van het Jaarboek 2003 
uitgereikt door de secretaris van de Redactiecommissie, mevrouw Ria van der Meer. Zij 
geeft een overzicht van de inhoud van het Jaarboek en dankt alle auteurs en medewerkers 
aan de vaste rubrieken voor hun bijdragen. Verder deelt zij mee dat de Commissie heeft 
besloten het Jaarboek 2003 op te dragen aan de heer P. van Koppen ''vanwege het feit dat 
hij zich als grafisch vormgever vele jaren belangeloos heef ingezet voor onze 
Vereniging". Hierna overhandigt zij het eerste Jaarboek aan de heer Van Koppen en 
verder boeken aan de voorzitter van Delfïa Batavorum en aan de auteurs.
11. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

Na de pauze gaf drs. Epko Bult, archeoloog van de gemeente Delft, een lezing met als titel 
"Een juweeltje in het veen".



Historische Vereniging Delfia Batavorum

Financieel verslag 2004

Staat van baten en lasten
2003 Begroting 2004

Baten Lasten Baten Lasten

Contributie 15.144,79 20.000,00
Rente Pb kapitaalrek 448,32 250,00

Bestuurskosten 2.026,75 2.500,00
Bijeenkomsten 2.609,32 2.500,00
Excursies 362,17 p.m.
Jaarboek 7.674,31 7.500,00
Delf 5.885,93 5.500,00
Le Comteprijs 200,59 250,00
Dotatie aan lustrumfonds 2.000,00 2.000,00
Nadelig/voordelig saldo 4.441,62

20.396,90 20.396,90 20.250,00 20.250,00



Staat van baten en lasten
2004 Begroting 2005

Baten Lasten Baten Lasten

21.482,40
277,54

21 . 000,00
250,00

43,05

21.802,99

2.805,02 3.000,00
3.319,07 3.500,00

p.m.
5.037,78 7.500,00
5.947,07 6.000,00

84,60 250,00
2.000,00 1.000,00
2.609,45

21.802,99 21.250,00 21.250,00



Historische vereniging Delfia Batavorum

Balans per 31-12-2004
31-12-2003 31-12-2004
Debet Credit Debet Credit

Inventaris 1,00 1,00
Vermogen vereniging 9.994,72 12.604,17
Delfia Batavorumfonds 31.981,66 34.409,01
Blokfonds 4.378,21 4.495,07
Lustrumfonds 4.740,94 11.609,90
Fonds onderhoud muursch. 2.419,57 2.492,61
Transistoria 77,00 60,00

Postbank rekcrt. 1.107,96 * 78,83
Postbank kapitaalrek. 60.000,00 47.000,00
Postbank rentemeerrek. 24.500,00
Debiteuren 399,07 38,00
Crediteuren 7.915,93 5.947,07

61.508,03 61.508,03 71.617,83 71.617,83



Dclfia Batavorum fonds
Saldo 01/01/04 31.981,66
Bij: Rente Pb kap.rek. 861,85
Boekverkoop 318.50
Bijdragen leden 3.020,50
Af: Project Delfts blauw 986,--
Fundatie v Renswoude, 
bijdrage in jubileumpublicatie 680,--
Litho’s Kees Verhoeven 
aanmaakkosten 15 ex 212,50
verkoop 2004 3 ex 105,— 107,50
Saldo 31/12/04 34.409,01

De opbrengst van de litho’s van Kees Verhoeven is bestemd voor het Delfia Batavorumfonds. De 
aanmaakkosten komen daardoor ten laste van het fonds.

Blokfonds
Saldo 01/01/04 4.378,21
Bij: Rente Pb kap.rek. 116,86
Saldo 31/12/04 4.495,07

Lustrumfonds
Saldo 01/01/04 4.740,94
Bij: Rente Pb kap.rek. 131,47
Dotatie 2 .000 ,-
Lustrumgiften leden 4.737,49
Saldo 31/12/04 11.609,90

Fonds onderhoud muur
schildering Cameretten
Saldo 01/01/04 2.419,57
Bij: Rente Pb kap.rek. 73,04
Saldo 31/12/04 2.492,61

Debiteuren
De vorderingen waren op 29 maart 2005, de datum waarop het bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld, alle 
voldaan.

Crediteuren
De verschuldigde bedragen zijn alle voor 29 maart 2005 betaald.

Kascontrole
Een goedkeurende verklaring van de Kascommissie m.b.t. dit verslag is in het bezit van, zowel de 
penningmeester, als de voorzitter van de vereniging.

Toelichting begroting 2005 

Contributie
De vereniging telde per 01-01-2005 1.010 leden a € 20,— en 243 leden a € 5,— .
De te verwachten contributieopbrengsten zijn te stellen op € 21.000,—.

Overige posten
Bij de overige posten is uitgegaan van de realisatie 2004, met enige bijstelling op grond van 
reële verwachtingen.



Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting financieel verslag 2004 

Staat van baten en lasten

Door de contributieverhoging geven de financiën van de vereniging een evenwichtiger beeld. Het totaal van de 
rekening komt nagenoeg overeen met hetgeen er begroot is. Enkele nadrukkelijke verschillen worden hieronder 
toegelicht. Het voordelig saldo is ten bate gebracht van het vermogen van de vereniging. Vooruitlopend op de 
contributieverhoging per 01/01/2005 is aan de leden verzocht een extra bedrag aan contributie te betalen. Velen 
hebben aan dat verzoek gevolg gegeven, hetgeen ruim € 1.000,— opgeleverd heeft.

Rente Postbank kapitaalrekening
De rente bedroeg € 1.460.76. Op basis van de beginsaldi is dit bedrag als volgt verdeeld.
Normale exploitatie 19% 277.54
Delfia Batavorumfonds 59% 861,85
Blokfonds 8% 116,86
Lustrumfonds 9% 131,47
Fonds onderh. muursch. 5% 73,04

Bestuurskosten
In het afgelopen jaar zijn er bedrukte enveloppen aangeschaft ad € 500,-- en is er een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten ad € 270,—.

Bijeenkomsten
In deze post zijn ook de kosten van ons convocaat opgenomen.
Aangeschaft zijn een microfoon met statief € 170,—. Een van de bijeenkomsten heeft meer kosten gevraagd, 
i.v.m. de voorbereiding door de sprekers € 170,-.

Jaarboek
Deze uitgave heeft aanmerkelijk minder gekost dan vorig jaar. Het Jaarboek 2003 bevat minder bladzijden, dat 
scheelt aan drukkosten ong € 1.800,--. In het Jaarboek zijn 27 advertenties opgenomen. Dat waren er 6 meer dan 
in 2002, hetgeen een meeropbrengst van € 700,-- betekent.
De specificatie is als volgt:
Drukkosten 7.674,93
Portikosten 336,35
Redactiekosten 232,50
Verkopen + 216,—
Advertenties + 2 .990 ,-

Delf
De rekening voor Delf bedraagt € 5.947,07. Dit bedrag is te verdelen in drukkosten 4 x 1.020 ex a € 0,70 =
€ 2.856,— en € 3.091, 07 portikosten. Vorig jaar stond in de toelichting dat in dit laatste bedrag een narekening 
over 2002 begrepen was van ongeveer € 600,—. Vandaar een lager begrotingsbedrag. Dit bleek achteraf niet waar 
te zijn. De toen en nu vermelde portikosten zijn de kosten voor 4 nummers Delf.

Balans

Inventaris
Dit is een symbolisch bedrag, waarmede al onze roerende bezittingen geregistreerd zijn. 
Deze bezittingen staan vermeld op de inventarislijst.

Vermogen vereniging
Saldo 01/01/04 
Bij: Voordelig saldo 
Saldo 31/12/04

9.994,72
2.609.45

12.604,17



Historische Vereniging Delfia Batavorum
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VAN DE VOORZITTER

Ook dit jaar maak ik graag van de gelegenheid  
gebruik om, ook nam ens de m edebestuursleden, u 
en uw dierbaren een  heel gelukkig Nieuwjaar toe 
te w ensen . Daarnaast w en s ik alle 1300 leden een  
interessant en plezierig verenigingsleven in ons  
veertiende Lustrumjaar toe. Over de opening 
daarvan op w oensdag 27 april leest u m eer in 
bijgaande mededeling; over d e slotbijeenkomst op  
vrijdagavond 28 oktober zult u nog nader 
vernemen.
In het jaar 2004  vonden wederom vele activiteiten 
plaats. Van de excursies noem  ik met nam e die 
naar Hoek van Holland en de excursie naar 
Dordrecht. Van de lezingen noem  ik de lezing over 
Hugo Grotius. Het w as goed  dat de m ens Hugo de 
Groot w eer e e n s  onder de Delftse aandacht werd 
gebracht en niet alleen zijn standbeeld en de  
plaats daarvan op de Markt.
Nog heel duidelijk in de herinnering ligt de  
lezingenavond over bouwen in historische 
binnensteden. Wij nem en de uitdaging aan om  
jaarlijks over dit onderwerp een  them a-avond te 
organiseren.
Tijdens de zeer druk bezochte A lgem ene  
Ledenvergadering werd de Le Comteprijs 
uitgereikt aan de Stichting Sint Hippolytuskapel 
voor de restauratie van het dak van de kapel aan 
de Oude Delft 118. Nooit w as de concurrentie 
tussen  de genom ineerden zo groot als nu. De 
Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, die 
het standbeeld van Willem van Oranje in de tuin 
van het Prinsenhof mogelijk had gemaakt, heeft 
ook hoge ogen  gegooid.
in 2004 kreeg d e samenwerking met
zusterverenigingen in Hollandse steden verder 
gestalte. In Gouda stond het onderwerp 'water in 
binnensteden’ centraal. In Alkmaar dat juist de  
viering van 750 jaar stadsrechten achter de rug 
had, werden ervaringen en mogelijkheden 
uitgewisseld. Bovendien hield Emile Quanjel, lid 
van onze C om m issie Behoud Stadsschoon, een  
voordracht over bouwen in historische
binnensteden. Graag willen wij ook samenwerking 
m et zusterverenigingen in de regio aangaan.
Nieuw in 2004  w as de uitreiking van de Delfia 
Batavorum-eindexamenprijzen. Drie gediplom eer
den van het Christelijk Lyceum Delft, het Grotius

College, respectievelijk het Sint Stanislascollege, 
dus in totaal negen scholieren, ontvingen een  
exem plaar van het fraaie gedenkboek ter 
gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de 
Koninklijke Porceleyne Fles. Het bestuur wil dit 
gebaar de kom ende jaren herhalen ter 
aanm oediging van de belangstellling voor het vak 
G eschiedenis en voor de cultuurhistorische 
betekenis van Delft; en natuurlijk ook als een  beetje 
promotie van onze gem eente.
De vereniging verwelkomde een  nieuwe secretaris: 
Ansje Jonquière-Kamps volgde Wim Zwennis op, 
die na vele jaren bestuurswerk nu tot onze vreugde 
de zorg voor de periodieken op zich nam: het 
verenigingsconvocaat en ons deel in “DELF”, het 
Cultuurhistorisch Bulletin Delft.
Het is so m s niet makkelijk om bij alle geweld in 
binnen- en buitenland en grote natuurrampen de 
aandacht te richten op d e stad Delft en de 
doelstellingen van Delfia Batavorum. Het verdedigen 
van het historisch erfgoed staat overigens niet gelijk 
aan het krampachtig vasthouden van het oude. 
Maar de door zeer velen gew aardeerde binnenstad 
is juist een  unieke troef voor Delft om een  sterke 
positie in te nemen. Want in potentie heeft Delft veel 
te bieden: het wereldberoem de Delfts blauw, het 
blauw van Vermeer, de grachten en kanalen, de 
band met het Koninklijk Huis en onder m eer een  
uitzonderlijke concentratie van instellingen op het 
gebied van waterm anagem ent, zowel regionaal als 
internationaal: Delft Blue!
Delft moet, zoals onze nieuwe burgem eester mr.drs. 
G.A.A. Verkerk, die inmiddels lid is geworden, heeft 
gezegd , zijn zegeningen tellen. Uit bescheidenheid  
gebeurt dat niet. Maar juist als middelpunt van de 
Zuidvleugel van de Randstad kan Delft een  
uitdagende positie innemen. Met nam e in de 
binnenstad is het voor velen goed toeven, juist tegen  
de achtergrond van d e historische erfenis. Blijft over 
de taak om toe te zien dat die niet als kip-met-de- 
gouden -e ieren  wordt geslacht!
Delfia Batavorum wil bijdragen aan een  goede  
sam enhang tussen oud en nieuw. Dat gebeurt door 
middel van gevraagde en ongevraagde adviezen, 
door publicaties en excursies. Tijdens lezingen en 
de d iscu ssies daarna kunnen onze leden hun 
zienswijzen inbrengen. M ede daarom hopen wij u 
vaak te m ogen ontm oeten in een  goed 2005.

Wil Aalbers, voorzitter

mailto:nfo@delfia-faatavorum.nl
http://www.delfia-bat


LEZINGEN

De A nders R ozem ondlezing
In verband m et het overlijden van Prins 
Bernhard heeft drs. B. W oelderink, oud- 
directeur van het Koninklijk Huisarchief zijn 
voorgenom en  Anders R ozem ondlezing m et 
als titel 'Leven m et archieven’ die gepland  
stond voor 9 d ecem b er 2004 , m oeten  
a fzeg g en . Het bestuur heeft getracht zo v eel 
mogelijk leden  tijdig over het uitstel te 
informeren. Het bestuur biedt hen die mogelijk 
tev erg eefs  naar d e W aalse  Kerk zijn gekom en  
daarvoor zijn e x c u s e s  aan. D e lezing zal nu 
plaatsvinden op dinsdag 1 maart 2005 , 
aanvang 20  uur. Zelfde locatie: de W aalse  
Kerk, O ude Delft 181, Delft.

De g e s c h ie d e n is  van d e  D elftse  
sta tion sb u u rt
D onderdag 27  januari 2005 , aanvang 20  uur 
Locatie: O penbare Bibliotheek, Kruisstraat 71, 
Delft.
Spreker is d e  historica m evrouw dr. Ingrid van  
der Vlis.
Het them a van d e lezing heeft u kunnen lezen  
in DELF num m er 4, 2004 . D eze  avond wordt 
georgan iseerd  in sam enw erking m et de  
O penbare Bibliotheek.

A lgem en e L edenvergadering 2005
De datum van d e  A lgem en e L eden
vergadering die in DELF num m er 4, 2 0 0 4  is 
verm eld, is gewijzigd. D e bijeenkom st wordt 
nu geh ou d en  op 24  mei 2005 , aanvang 2 0 .0 0  
uur. Locatie: K apellezaal van het Reinier de  
Graaf G asthuis (gebouw  H), Reinier de  
G raafw eg, Delft.

EXCURSIES

E xcursie naar d e  P orceleyn e F les
D insdag 22  februari 2005 , aanvang 14 uur 
Iedereen kent d e z e  fabriek wel van naam  en  
ook het Delfts blauw is wijd en  zijd bekend. 
Maar er is m eer. K unstenaars uit d e  hele  
wereld besch ilderen  in prachtige kleuren 
allerhande sier- en  gebruiksvoorwerpen. 
Borden en  vazen , m aar ook bijvoorbeeld  
(thee)serv iezen . D e prachtige tegeltab leau s  
zijn e v e n e e n s  d e m oeite van het bezichtigen  
m eer dan waard. D e afdeling bouwkeram iek  
zorgde er in het verleden voor dat heel wat 
g eb ou w en  schitterend w erden ‘a a n g ek leed ’ 
m et werk van d e z e  afdeling. Gelukkig is daar 
nog het n odige van bewaard.

V ele leden van o n ze  vereniging ze g g e n  de 
P orceleyne F les te kennen. Maar hebben  zij dit 
unieke bedrijf ook daadwerkelijk wel e e n s  
bezocht? Ook als het in bedrijf is?  Grijp nu uw 
kans. Op eigen  gelegen h eid  gaat u naar de  
Rotterdam se w eg  196. D e toegang  is €  2 ,50, 
maar om dat wij ook een  gids hebben  bespro
ken komt daar nog iets bij, althans a ls wij met 
minder dan twintig personen zijn. De rond
leiding duurt circa een  uur.
Entree ter plekke te voldoen.
U kunt u (graag m et en ig e  sp oed ) telefonisch  
aanm elden  bij An Bergm an (tel. 015-2122928). 
E-mailen kan ook: anne@ w anadoo.n l

E xcursie naar het torenuurwerk
Vrijdag 22  april 2005 , aanvang 11 uur 
Het is e e n  te lang verhaal om in kort bestek  te 
vertellen h oe e e n  partij oud schroot het in 1664  
vervaardigde uurwerk van het D elftse stadhuis 
bleek  te zijn. Christiaan H uygens had enkele  
jaren daarvoor het slingeruurwerk uitgevonden  
en laat nu juist dit torenuurwerk het eerste  zijn 
m et een  dergelijke slinger. Een industrieel en  
archeologisch  object van grote betekenis, ( z i e  

J a a r b o e k  1 9 9 9 ,  b l z .  4 7 - 5 3 ) .  Door d e inspanning 
van velen  is het uurwerk prachtig gerestaureerd  
en heeft het een  voorlopige plaats gevon d en  op 
d e ee rste  verdieping van d e N ieuw e Kerk. Het 
is d e  bedoeling dat het later ee n  bijzondere 
plaats krijgt in één  van d e openbare gebouw en, 
bijvoorbeeld het nieuw te bouwen stadskantoor. 
Wij hebben een  tweetal direct bij d e  restauratie 
betrokken personen  bereid gevon d en  iets over 
dit unieke uurwerk te  vertellen, waarna u het 
m et e igen  ogen  kan aanschouw en.
H oe ziet het programma er uit?
O ntvangst om 11 .00  u in d e  ontvangkam er van  
d e Maria van Jessekerk . T oegan g  via de 
Ingang Jozefstraat, voorheen  M olenpoort! 
Voordrachten door ir. Loek Romijn, voorzitter 
van d e Vereniging tot Behoud van Toren
uurwerken en door d e heer T.J. van Loenen, 
stadsuurwerkmaker, d ie o n s zal vertellen wat 
dit vak nu eigenlijk inhoudt. Daarna wordt het 
torenuurwerk bezichtigd. U wordt e e n  kleine 
bijdrage gevraagd  voor d e koffie en  de entree  
tot d e toren.
U kunt u (graag met en ig e  sp oed ) telefonisch  
aanm elden  bij An Bergm an. Zie hiervoor.

E xcursie naar het sch ip  ’DE DELFT’
Juni of juli (datum nog niet bekend)
In D elfshaven wordt m om enteel het VOC-schip  
D e Delft nagebouw d. De Delft w a s ee n  oorlogs
schip dat d e sch ep en  van d e handelsvloot naar 
Indië m oest b escherm en . Het is z e e r  interes
sant om on s onder deskundige leiding te laten

mailto:anne@wanadoo.nl


kennis maken met de scheepsbouw van 
weleer. Op bepaalde dagen is er soms een 
optreden van bijvoorbeeld een koor dat 
zeemansliederen ten gehore brengt. De data 
van de diverse optredens zijn bij de werf nog 
niet bekend. Zodra wij iets meer weten stellen 
wij u op de hoogte.

De rest van het jaar: een  am bitieu s  
program m a
De Excursiecommissie heeft ideeën te over. 
Bijvoorbeeld een bezoek aan het Rijks
museum in combinatie met de Hermitage, en 
bezoek aan het Gemeentearchief van Delft; 
wandeltochten door Delft (gevelstenen, 
hofjes, bovenlichten), de jaarlijkse grote 
excursie, et cetera. U hoort van ons!

HET VERMEERCENTRUMDELFT
De afgelopen maanden heeft de Stichting 
‘Vermeer in Delft’ hard gewerkt aan de 
realisatie van het plan tot herbouw van het 
Sint Lucasgildehuis aan de Voldersgracht. Het 
VermeercentrumDelft zal dan hierin worden 
gevestigd.
Van veel leden van Delfia Batavorum 
ontvangt het bestuur positieve reacties, maar 
ook uw financiële steun is nodig. Dit kan door 
lid te worden van ‘Vrienden van Vermeer’. 
Een folder hiervoor met veel informatie is als 
bijlage bij dit convocaat ingesloten.
Beschikt u over internet, kijk dan beslist ook 
eens bij www.vermeerdelft.nl. U blijft dan op 
de hoogte van de ontwikkelingen van het 
toekomstige centrum.
De Stichting ‘Vermeer in Delft’

LUSTRUMACTIE
HOUTSNEDEN KEES VERHOEVEN
De eerste houtsneden zijn al verkocht. Ze zijn 
werkelijk prachtig geworden.
Rosemarijn van Limburg Stirum heeft de 
afdrukken gemaakt op zeer hoogwaardig 
papier, waardoor zij heel fraai uitkomen. 
Doordat de lezing van 9 december j.l., waarbij 
het de bedoeling was u de houtsneden te 
tonen, wegens het overlijden van Prins 
Bernhard moest worden uitgesteld, zult u het 
moeten doen met de afbeeldingen van de 
houtsneden in DELF (3e kwartaal 2004). U 
dient hierbij te bedenken dat de kleinste 
afbeelding nu juist de grootste houtsnede 
weergeeft, die van de Oostpoort (56/32 cm). 
Derhalve geeft de grootste afbeelding, de 
Bloedbrug, de kleinste houtsnede weer (24/18 
cm). De prijzen zijn respectievelijk 45 en 30

euro. Voor alle zekerheid: de grootste
houtsnede is de duurste.
De houtsneden zijn niet ingelijst; de 
lijstenmakerij/kunsthandel Paul Hoogduijn, 
Nieuwe Langendijk 27, Delft, heeft zich bereid 
verklaard om op het inlijsten 20 tot 25 % korting 
te geven, afhankelijk van de gekozen lijst.
Op 27 januari kunt u beide houtsneden bekijken 
in de Openbare Bibliotheek bij de lezing van 
Ingrid van der Vlis over de geschiedenis van de 
stationsbuurt.
De houtsneden zijn te bestellen bij 
mevrouw G. van Walsum-Kieft, Voorstraat 45b, 
2611 JK Delft, tel. 015-2130718, 
emailadres: hvwalsum@worldonline.nl

O proep
Indien u tot diegenen behoort die regelmatig de 
lezingen en/of excursies van Delfia Batavorum 
meemaken, is het volgende verzoek misschien 
voor u van toepassing. Toen de lezing op 9 
december jl. wegens het overlijden van Prins 
Bernhard niet kon doorgaan heeft het bestuur 
getracht zoveel mogelijk leden tijdig te 
informeren. Er bleek echter slechts een klein 
aantal e-mailadressen en telefoonnummers 
bekend te zijn. Het bestuur wil daarom een 
bestand van e-mailadressen en telefoonnum
mers aanleggen zodat in voorkomende 
gevallen zoveel mogelijk leden kan worden 
geinformeerd over onvoorziene en plotselinge 
wijzigingen in het programma. Daarom ons 
verzoek: wilt u, indien u beschikt over een e- 
mailadres dit doorgeven aan: convo@delfia- 
batavorum.nl? Wilt u dit ook doen als u het ons 
al eerder heeft gemeld? Heeft u geen e-mail 
dan willen wij graag uw telefoonnummer 
noteren. Tijdens de komende lezingen zal er 
een lijst liggen waarop u uw e-mailadres of uw 
telefoonnummer kunt opgeven. Het bestuur zal 
er zorg voor dragen dat uw gegevens 
uitsluitend worden gebruikt voor het hierboven 
genoemde doel en dat zij niet in handen van 
derden komen. Bij voorbaat veel dank voor uw 
medewerking.

N ieuw e leden
De heer dr. C.A. Hazeu, Schutterstraat 27, Delft. 
De heer M.A.P.W. Kruijk, Betuwe 23, Lelystad. 
De heer J.W.T.M. Reckman, Cubalaan 1, Delft. 
De heer mr.drs. G.A.A. Verkerk, 
van Alkemadelaan 47, Den Haag.
Mevr. en de heer J.M. de Vette-Smits, 
Staalmeesterstraat 30, Delft.

Het bestuur heet hen hartelijk welkom.

http://www.vermeerdelft.nl
mailto:hvwalsum@worldonline.nl
mailto:convo@delfia-batavorum.nl
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Historische Vereniging Delfia Batavorum
Secretaris:
A. Jonquière-Kamps 
Voorstraat 23 
2611 JK Delft 
Tel: 015 2145830

Penningmeester: 
G.J. Augustinus 
Insulindeweg 30 
2612 EM Delft 
Tel: 015 2125759

Gironummer: 
587345 
ten name van 
Delfia Batavorum 
te Delft

Internet:
www.delfia-batavorum.nl
e-mail:
info@delfia-batavorum.nl

UITNODIGING

Het bestuur van de Historische Vereniging Delfia Batavorum nodigt u hierbij 
graag uit voor de feestelijke opening van het veertiende lustrumjaar 2005. 
Deze zal plaatshebben op

woensdag 27 april 2005 vanaf 15.00 uur 
in het stadhuis te Delft

Het programma is als volgt:

15.00 Zaal open
15.30 Opening door de voorzitter van de lustrumcommissie, ir. K.M. van der Laan 
15.35 Toespraak door de voorzitter van Delfia Batavorum, drs. W.H.M. Aalbers 
15.45 Feestelijke toespraak door de heer Th. Laurentius, kunsthandelaar en 

specialist in Rembrandt-etsen, met als onderwerp:

Zeventig jaar vooruitgang in het echtheidsonderzoek van kunst en antiek

16.20 Vertoning van enkele historische films 1930-1940 
16.35 Uitreiking J.W. Blokpenning
16.45 Aanbieding van het lustrumgeschenk aan de burgemeester van Delft, 

mr.drs. G.A.A. Verkerk
17.00 Receptie in de Burgerzaal van het stadhuis
18.00 Einde

Wij verzoeken u uw deelname aan deze feestelijke bijeenkomst vóór 1 maart 2005 te melden 
bij mevrouw A. Bergman:

ANTWOORDSTROOKJE
Te zenden naar mevrouw A. Bergman, J. Catsstraat 92, 2613 HD Delft

Ja, ik kom naar de feestelijke opening van het Lustrum 2005 op 27 april 2005

N aam ...................................................................................Aantal personen..........
Adres/Woonplaats....................................................................................................

U kunt u ook telefonisch opgeven: 015-2122928 of per e-mail anne@wanadoo.nl

http://www.delfia-batavorum.nl
mailto:info@delfia-batavorum.nl
mailto:anne@wanadoo.nl


Historische Vereniging Delfia Batavorum
Secretaris:
Mevr. A. Jonquière-Kamps 
Voorstraat 23 
2611 JK Delft 
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Penningmeester 
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28e jaargang nummer 2 mei 2005

AGENDA -  data om te reserveren!

Dinsdag 24 mei 2005, aanvang 20 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Locatie: Kapellezaal van het Reinier de Graaf Gasthuis (gebouw  H), Reinier de Graafweg te Delft.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen van d e ALV van 25  mei 2004
3. M ededelingen
4. Jaarrekening 2004
5. Balans 2004  en overzicht fondsen 2004
6. Verslag van de kascom m issie en decharge van het bestuur
7. Begroting 2005
8. Verkiezing van een  lid van d e kascom m issie
9. Bestuursmutaties

De heer Max van Noort heeft drie jaar zitting in het bestuur. Hij stelt zich herkiesbaar voor een  volgende  
periode.
Ir. W erner Schoem an heeft het bestuur m eegedeeld  dat hij door zijn drukke werkzaam heden niet 
voldoende tijd kan besteden aan de C om m issie Behoud Stadsschoon. Hij treedt daarom af als 
voorzitter van d e CBS waardoor teven s zijn functie in het bestuur beschikbaar komt. Zijn 
voorzittersplaats in d e CBS zal worden ingenom en door de heer ir. Winfred de Fraiture, thans gewoon  
lid van d e CBS. Het bestuur stelt voor Winfred de Fraiture tevens te benoem en tot lid van het bestuur. 
Tegenkandidaten voor beide bestuursfuncties kunnen worden gesteld  door tenm inste tien leden. De 
nam en van tegenkandidaten m oeten tenm inste drie dagen vóór de aanvang van de vergadering 
schriftelijk aan de secretaris zijn m edegedeeld . (Artikel 8, lid 4  van de statuten).

10. Rapportage door ir. Wim W eve, secretaris van de C om m issie voor d e Le Comteprijs
11. Bekendmaking van d e winnaar van de Le Comteprijs 2004 en  uitreiking van de prijs
12. Aanbieding van het Jaarboek 2004 door dr. Hans Houtzager, voorzitter van de R edactiecom m issie
13. Rondvraag
14. Sluiting

Na d e pauze spreekt mevrouw drs. Ria van der Meer over "Oproer in Delft”.

Thema van de lezing: In het m eestal zo  rustige Delft is in d e loop van d e eeuw en verschillende keren een  
volksoproer uitgebroken naar aanleiding van de prijsverhoging van graan en graanproducten. Hoe verliep zo ’n 
opstand en  h oe reageerde de overheid?

Ria van der Meer is secretaris van de R edactiecom m issie van het Jaarboek. Zij geeft cursussen  over de  
gesch ied en is van Delft.

De agenda en  overige stukken voor de ALV zijn bijgesloten.

PAUZE

http://www.delfia-batavorum


Zaterdag 2 juli 2005

EEN UNIEKE EXCURSIE NAAR DE 
HERBOUW VAN HET SCHIP ‘DE DELFT’.

Met de scheepsw erf ‘De Delft’ is Rotterdam een  
unieke en  spectaculaire attractie rijker. Daar wordt 
namelijk, niet ver van d e plek in Delfshaven waar 
ook het origineel tot stand kwam, het achttiende- 
eeu w se  zeilschip 'De Delft’ m et haar imposante 
afmetingen nagebouwd. Imposant is wel het juiste 
woord, want uiteindelijk krijgt het schip een  lengte 
van 63 meter, een  breedte van 13,5 meter en een  
hoogte van ev en een s  63  meter. 'De Delft’ wordt 
daarm ee een  van de grootste replica’s  ter wereld!

De aanleiding voor d e herbouw w as d e vondst van 
een  wrak voor d e kust van Scheveningen.
Het bleek hier te gaan om het Hollandse 
oorlogsschip 'De Delft’ dat in 1797 verging tijdens 
d e slag bij Kamperduin. Het schip maakte deel uit 
van de B ataafse vloot die in onvoldoende staat van 
paraatheid w as uitgevaren om m et de Fransen een  
poging tot een  landing in Ierland te ondernem en. 
Ver kwam men niet, want d e oppermachtige 
E ngelsen wisten niet alleen dit plan te verhinderen, 
maar namen ook nog e e n s  een  aantal schepen  in 
beslag waaronder ‘De Delft’.

Het slepen  ging hun wat moeilijker af, want nog 
voordat d e  Hollandse kust uit zicht w as zonk de  
e e n s  zo  trotse driemaster naar de zanderige  
N oordzeebodem .

In het kader van een  werkervaringsproject werken 
leerlingen onder ervaren leiding aan d e bouw van 
het schip. Spant voor spant, plank voor plank en  
nagel voor nagel komt het schip op de scheepsw erf 
langzaam  w eer tot leven. De brochure vermeldt: 
“O nze enthousiaste gidsen begeleiden u tijdens de  
ontdekkingstocht over de werf. Geniet na in het 
restaurant van een  kopje koffie terwijl u uitkijkt op 
de drukbevaren M aas”. Maar er is meer. Op ons  
speciale verzoek zal er in aansluiting op de  
rondleiding een  koor optreden dat zeem ansliederen  
ten gehore brengt: Ketelbinkie, De klok van 
Arnemuiden, Daar bij d e haven, Er w as e e n s  een  
m eisje loos, enz.

De Excursiecom m issie organiseert een  bezoek aan 
dit unieke project. Laat d e z e  kans niet voorbij gaan  
en schrijf snel in.

Programma:
aankom st tussen  13.00 en  13.30 uur. Beslist niet 
later. Eerder m ag wel, want in het restaurant kunt u 
koffie drinken of lunchen

13.30 - ± 14.30 uur rondleiding 
1 4 .3 0 - ±  15.15 uur zeem anskoor

Aanmelden: bij An Bergman. Telefoon 015-
2122928. E-mailen kan ook: anne@ wanadoo.nl

Vervoer: U komt op eigen gelegenheid.
Is dat per auto, dan volgt u de borden Historisch 
Delfshaven, daarna de borden Lloydkwartier. 
Havennummer 240-241. Er is sprake van betaald 
parkeren; (uitrij)tickets zijn op de werf te koop. Een 
uitvoeriger routebeschrijving volgt later.
Komt u m et de trein, neem  dan vanaf Rotterdam 
CS lijn 8 richting Spangen, halte Oostkousdijk 
(stopt voor de deur).

Kosten: ongeveer z e s  euro per persoon.

Dinsdag 6 september 2005, aanvang 20 uur

DE STAD HAARLEM, HISTORISCHE EN 
BOUWKUNDIGE ONTWIKKELING EN ZIJN 
BURGERS door dr. Pieter Biesboer, conservator 
oude kunst van het Frans Hals Museum te 
Haarlem.

Locatie: St. Hippolytuskapel, Oude Delft 118, Delft

Dr. B iesboer is auteur van vele publicaties, 
waaronder catalogi van tentoonstellingen over 
Frans Hals, Jacob van Ruisdael en Pieter C laesz. 
De prachtige, culturele stad Haarlem staat dit jaar 
bijzonder in de belangstelling van Delfia Batavorum 
omdat de grote excursie naar d eze  stad gaat. De 
lezing belooft zeer de m oeite waard te worden, ook 
voor hen die niet met de excursie m ee kunnen.

Zaterdag 10 september 2005

OPEN MONUMENTENDAG MET ALS 
THEMA RELIGIEUS ERFGOED

Het bestuur is met een  stand aanw ezig in de 
Burgerzaal van het Delftse stadhuis.

Zaterdag 24 september 2005

GROTE EXCURSIE NAAR HAARLEM

Nadere bijzonderheden worden vermeld in het 
volgende nummer van DELF dat begin septem ber  
verschijnt. Vooraanmelding voor d eze  excursie kan 
nu al bij An Bergman.

Vrijdag 28 oktober 2005

SYMPOSIUM TER GELEGENHEID VAN HET 
14E LUSTRUM OVER DE GESCHIEDENIS 
VAN KONINGSVELD

Locatie:
De Senaatszaal van de T echnische Universiteit 
Delft

mailto:anne@wanadoo.nl


VAN DE PENNINGMEESTER

Van een  aantal leden is de contributie over het jaar 
2005 nog niet ontvangen. Wilt u, indien u twijfelt of 
u het bedrag (20 euro voor een  lid en 5 euro voor 
een  gezinslid) nog niet heeft betaald dit even  
nagaan? O nze kosten gaan door, daarom  
ontvangen w e het bedrag graag zo  spoedig  
mogelijk.

IMPRESSIE VAN DE EXCURSIE NAAR DE 
PORCELEYNE FLES

Ruim 60  van onze leden, m eer dan verwacht, 
werden op 22 februari j.l. rondgeleid door het 
com plex van de NV Koninklijke Delftsch 
Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles (anno 1653), 
zoa ls d e officiële naam luidt. In de fabriek hoorden 
w e over d e  herkomst en de sam enstelling van de  
grondstoffen, het maken van de mallen van gips en  
het gieten van het ruwe product. De oven s waarin 
d eze  worden gebakken tot biscuit werden ons  
getoond, even als de wijze van emaillering en het 
beschilderen. Met als uiteindelijk resultaat het 
beroem de Delfts blauw. In het laboratorium vindt de  
controle op d e grondstoffen en  d e kwaliteit van de  
producten plaats, maar ook d e ontwikkeling van 
nieuwe materialen, enz. Bij de rondleiding werd 
veel aandacht gegeven  aan de inrichting, de  
aankleding van de lokalen en  d e daarin opgenom en  
collectie voorwerpen. Bij de gesch ieden is van het 
bedrijf klonk d e naam van Adolf Le Comte, één  van 
d e eerste  ontwerpers, ons bekend in de oren. Het 
m useale deel omvatte tal van voorwerpen die het 
bedrijf heeft geproduceerd, daarbij waren ware 
kunststukken in Jugend Stil, maar ook in moderne 
kunststijlen. Voor de bouwsector waren diverse 
producten gefabriceerd, speciale tegels  
bijvoorbeeld, maar ook prachtige wandtableaux in 
opdracht. Al m et al hebben w e van heel veel m oois 
kunnen genieten. Reden voor een  herbezoek, 
eventueel m et gasten. De excursiecom m issie  
verdient veel dank voor d e z e  m ooie en interessante  
excursie.

Een enthousiaste deelnem er.

EXCURSIE NAAR HET TORENUURWERK 
KLONK ALS EEN KLOK

Heel wat leden van on ze  vereniging beklommen 
vrijdag de 2 2 ste  april ruim 120 treden van de  
Nieuwe Kerk om er het gerestaureerde  
zeven tien d e-eeu w se torenuurwerk te bekijken dat 
ooit het Stadhuis sierde. Voorafgaande werd in de  
Maria van Jessekerk  tekst en uitleg gegeven . De 
Deiftsche Courant maakte er d e dag later op de  
voorpagina melding van m et als blikvanger een  
m ooie kleurenfoto.

Arnold Verschuyl verhaalde hoe hij in de 
opslagruimte onder de Sebastiaansbrug een  kist 
met raderen ontdekte die bij nadere beschouwing  
het in 1939 uit het Stadhuis gesloopte uurwerk uit 
1662/1663 bleek te zijn. Het ging hier om een  
bijzondere tijdwijzer die door de Delftenaar 
Coenraet Harmenszoon Brouckman (ca. 1616- 
1679) werd gem aakt en voorzien werd van het 
slingerwerk dat Christiaan Huygens had bedacht. 
Provisorisch werd het uurwerk in elkaar g eze t door 
on ze stadsuurwerkmakers Toine en Gert van 
Loenen a lsm ede door Loek Romeijn, voorzitter van 
de stichting tot behoud van torenuurwerken. De 
definitieve restauratie werd later verricht door de 
firma Eijsbouts in Asten. Na Arnold Verschuyl 
hielden Toine van Loenen en  Loek Romeijn een  
boeiende inleiding, waarna in tw ee groepen het op 
de eerste  verdieping van de Nieuwe Kerk 
geplaatste uurwerk werd bezichtigd. Jan Som ers, 
de restauratiebegeleider van d e Maria van 
Jessekerk verzorgde tweem aal een  enthousiaste  
rondleiding door zijn prachtig gerestaureerde kerk. 
Tot slot: een  bordje bij het uurwerk m et een  paar 
regels verhelderende tekst zou aan te bevelen zijn 
en het nog te bouwen stadskantoor is wellicht een  
prima onderkomen voor Brouckmans meesterwerk.

Een g o ed e  beurt van d e Excursiecommissie!

OPENING VAN HET 14e LUSTRUM

W oensdagm iddag 27 april 2005 w as het in de 
Burgerzaal van het stadhuis een  drukte van 
belang. Iedereen ontmoette iedereen en  zo  werd 
dit tot een  gezellig voorafje aan wat een  bijzonder 
geslaagd e middag zou worden.. In de 
raadzaal.opende d e voorzitter van de
lustrumcommissie, Max van der Laan het officiële 
gedeelte  van d eze  middag. O nze voorzitter,Wil 
Aalbers heette, nam ens het bestuur alle
aanw ezigen van harte welkom, in het bijzonder 
burgem eester Verkerk en de heer en  mevrouw  
Laurentius. In zijn toespraak zei hij zeer  verheugd 
te zijn met het grote aantal aanw ezigen en gaf hij 
onder m eer een  overzicht van het ledenaantal in de 
afgelopen zeventig jaar. Voor W.O. II telde Delfia 
Batavorum z o ’n 29  leden, thans staan er op onze  
ledenlijst m eer dan 1300.personen.

Hierna werd het woord gegeven  aan dhr. 
Laurentius die op een  buitengewoon humoristische 
wijze vertelde over zijn ervaringen m et het aanbod 
van Rembrandt-etsen waarvan hij aan de hand 
van papieronderzoek via allerlei technieken kan 
aantonen of er sprake is van een  originele ets.

Zoals bij elk lustrum van Delfia Batavorum w as er 
ook dit keer een  gesch en k  voor d e stad Delft. 
Uiteraard w as het d e burgem eester, die dit in 
ontvangst mocht nem en. Delfia Batavorum heeft 
een  in zeer  slechte staat zijnde gevelsteen  boven  
de ingang van het Huis van Savoye laten restau
reren, zodat d eze  nu w eer voor vele jaren bewaard



blijft. In zijn dankwoord, opperde de burgem eester, 
dat wat hem betrof Delfia Batavorum elk jaar wel 
een  lustrum mag vieren, want in plaats van 
geschenken  te ontvangen, geeft men ze.im m ers 
w eg.

Een zeer  verbouwereerde Harry van Leeuwen werd 
door de voorzitter naar voren geroepen om de  
Blokpenning te ontvangen, die hem werd 
toegekend als dank voor alles wat hij voor Delft en  
Delfia Batavorum heeft betekend.

B eneden in d e Burgerzaal vond een  erg gezellige  
receptie plaats. Met een  drankje en een  hapje werd 
heel wat afgepraat. Tussendoor draaide in de  
burgem eesterskam er een  film met oude 
stadsbeelden.

De middag werd opgeluisterd door het duo Skaug- 
Marras dat m usiceerde op piano en  viool..

Ik ben het e e n s  met de burgem eester, zoiets zou ik 
ook wel jaarlijks willen m eem aken. 
Lustrumcommissie bedankt. Het w as oer-gezellig!

An Bergman

EN VERDER

* De heer en mevrouw Jan en Janny Koelstra 
hebben hun fraai gerestaureerde huis 'De 
G hecapte P oel’ aan de Voorstraat onlangs verlaten 
en zijn verhuisd naar Leusden, waar zij vóór enkele  
jaren al eerder ook woonden. Gelukkig blijven 
beiden lid van de Excursiecom m issie. De 
com m issie is sinds enkele m aanden tevens  
uitgebreid met een  nieuw lid: de heer Ger van den  
Akker. Het bestuur w enst hem veel plezier bij het 
organiseren van excursies voor onze leden.

* De dag dat u terecht kunt bij on s boekenbezit in 
d e bibliotheek is gewijzigd. Voortaan kunt u onze  
boeken inzien en lenen op m aandag van 14 tot 17 
uur. O nze bibliothecaresse, mevrouw Annemarth 
Sterringa is dan voor u aanw ezig in de Openbare 
Bibliotheek aan de Kruisstraat 67  te Delft.

* Eén van on ze  leden schonk ons en ige tijd geleden
een  com plete verzameling van Openbaar 
Kunstbezit, het bekende kunsttijdschrift met een  
schat aan informatie over allerlei aspecten  van 
kunst. De serie begint in 1957 en loopt door tot 
2002: 46  banden, inclusief index. Wie
belangstelling heeft om voor een  klein bedrag (dat 
bestem d is voor het Delfia Batavorumfonds) de  
boeken over te nem en wordt verzocht contact op te 
nem en met Wim Zwennis (070-3935257; e-mail 
benw z@ w anadoo.nl) die tevens bereid is in Delft of 
direct om geving thuis te bezorgen.

* In de serie G esch ieden is van de Delftse 
Plateelbakkerijen, die verschijnt onder redactie van

Mevrouw Wik Hoekstra-Klein, is onlangs deel 10 
verschenen. Hierin wordt de gesch ieden is van De 
Drie Vergulde A stonnekes die tussen  1655 en 1803 
aan de Lange G eer en het Achterom was 
gevestigd, beschreven. Het uitgebreide en van 
uitvoerige documentatie voorziene deel kost 17,50  
euro en is in Delft te koop bij het Gem eentearchief, 
Museum Het Prinsenhof en antiekhandel de  
Porcelijne Lampetkan.

NIEUWE LEDEN

Mevrouw M. Cats-Martin,
Delftweg 35E, Rijswijk.

Mevr. mr. I. Doornick-van Santbrink, 
Kanaalweg 10, Delft.

Mevrouw J.C. v.d. Drift-Langeveld, 
Marterstraat 39, Delft.

De heer drs. G.M. Geurtjens,
Koornmarkt 68A, Delft.

Mevr. O. Jonker-Adema,
Machteld van Meterenlaan 105, Delft.

De heer en mevr. J.H. Kelderman, 
Phoenixstraat 56, Delft.

De heer drs.ir. P.D. van der Koogh, 
O ostsingel 178D, Delft.

Mevr. G.F.A. Kunz-Droge,
Venkel 6, Hoogkarspel.

De heer en mevr. E. van der Laan, 
Dertienhuizen 19, Delft.

De heer Ph. Poppink,
Phoenixstraat 52, Delft.

Mevr. M.W.T. Purmer,
Liberiastraat 13, Delft.

Mevr. J. de Quartel-Moon,
Spoorsingel 26, Delft.

De heer en mevr. T.M. Reijn-Cornelissen

De heerdr. H.M.C. Schellekens, 
Eschweilerhof 6, Eindhoven.

Mevr. drs. I. Steffers,
O ude Langendijk 25, Delft.

De heer ir. P. W assenberg,
Hugo d e Grootplein 5, Delft.

Het bestuur heet hen hartelijk welkom.

mailto:benwz@wanadoo.nl
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AGENDA-data om te reserveren!

Vrijdag 28 oktober 2005, 
aanvang 20 uur p recies

LUSTRI)MSYMPOSIUM OVER DE 
GESCHIEDENIS VAN HET KLOOSTER 
KONINGSVELD

O n ze leden  h eb b en  het programma van d eze  
avond inm iddels ontvangen .
O nder leiding van avondvoorzitter mr. H.V. 
van W alsum  zullen vier deskundige sprekers 
versch illende kanten van de g esch ied en is  van 
K oningsveld belichten.

• ar. Gerrit V erhoeven  spreekt over  
‘KONINGSVELD BIJ DELFT, THEORIE 
EN PRAKTIJK VAN HET 
KLOOSTERLEVEN’,

• dr. H.L. H outzager over 'DE ROL DIE 
KERK EN STAAT HEBBEN GESPEELD  
BIJ DE STICHTING VAN HET 
KLOOSTER KONINGSVELD TE DELFT’,

• d e  resultaten van ‘ARCHEOLOGISCH  
ONDERZOEK NAAR KONINGSVELD’ 
w orden gep resen teerd  door drs. Epko J. 
B ult.

• Als laatste  zal ir. Wim F. W eve iets 
vertellen over ‘HET MILITAIRE 
MAGAZIJN KONINGSVELD’.

De b ijeenkom st beloofd ee n  groot su c c e s  te 
worden; o n g ev ee r  2 3 0  personen  hebben zich  
aan g em eld  om  d e  avond bij te w onen. Wilt u 
er ook bij zijn en  heeft u zich nog niet 
o p g eg ev e n , dan kan dit nog. Stuurt u s.v.p. 
ee n  berichtje naar mevr. An Bergm an  
(J. C atsstraat 92, 2 6 1 3  HD Delft; 
0 1 5 -2 1 2 2 9 2 8 ; e-m ail anne@ w anad oo .n l). 
Locatie: Aula TU Delft, Mekelweg 5, Delft

Voor hen die op 28  oktober naar het 
sym posium  komen en niet over e ig en  vervoer 
beschikken, is wellicht d e v o lg en d e informatie 
over het openbaar vervoer van belang.
Vanaf het station Delft is het hoofdgebouw  van 
de T ech n ische Universiteit aan d e M ekelw eg in 
en k ele minuten bereikbaar m et bus 121. 
Vertrek: tw ee minuten over het halve uur, dus 
om 18 .32  uur, 19 .32  uur, enz. D e halte is voor 
d e Aula. Voor d e  terugreis naar het station  
vertrekt d e bus e v e n e e n s  om  tw ee  minuten 
over het halve uur, dus om  2 1 .3 2  uur, 22 .32  
uur, enz. D e laatste bus gaat om  0 .30  uur! 
O verigens: car-poolen wordt van harte
aanbevolen .

LEZINGEN

Dinsdag 22 novem ber 2005, aanvang 20 uur

HOOGBOUW IN EN OM HISTORISCHE 
BINNENSTEDEN -  TUSSEN GESTUURDE 
NOODZAKELIJKHEID EN ONGEWENSTE 
GEBEURTENIS door ir. M.M. Schmitt, 
stad ssted en b ou w er van de g e m e e n te  Den 
Haag en ir. T. V isser, hoofd regio W est van de  
Rijksdienst voor de M onum entenzorg

Locatie: Delftstede, Phoen ixstraat 66, Delft

Aanleiding voor d e z e  lezin gen  zijn de  
ervaringen m et reed s g erea liseerd e  hoogbouw  
rond de D elftse b innenstad en de  
ontwikkelingen rond bijvoorbeeld het 
Zuidpoortgebied en  de S p oorzon e. De 
g em een te  probeert de m eningsvorm ing over  
hoogbouw  te peilen door inzet van bijvoorbeeld  
de C om m issie Duurzaam heid. D e pers heeft 
haar e igen  beeldvorm ing. D aarnaast is er de  
m ening van de D elftse burger gestuurd door 
em otie en  kennisontwikkeling. Dit maakt het 
vo lgen s de C om m isie B ehoud S tad sch oon

mailto:info@delfia-batavorum.nl
http://www.delfia-batavorum.nl
mailto:anne@wanadoo.nl


noodzakelijk om  on s m eer te oriënteren op 
wat er buiten o n ze  stad sgren zen  is 
gerealiseerd .
Eén van d e sprekers zal de ontwikkeling van 
h oogbou w  in historisch perspectief plaatsen. 
T ev en s zal hij tonen h oe  hierm ee in de  
laatste d ecen n ia  op verschillende m anieren  
is o m g eg a a n . De andere spreker zal een  
a ctu ele  vergelijking m aken m et een  andere  
stad in d e R andstad. Hierbij zullen  
versch illende overw egin gen  en a sp ecten  aan  
bod kom en die ee n  rol sp e len  in het 
ontwikkelen van e e n  visie over hoogbouw  in 
ee n  h istorische binnenstad en  de uitvoering 
hiervan.
Doel van d e z e  b ijeenkom st is om d e  leden  
van Delfia Batavorum, en  overige  
b elangstellen den , e e n  bredere kijk te 
verschaffen  op d e problem en en  
m ogelijkheden bij hoogbouwontwikkelingen  
in en  om  h istorische b innensteden .
Om d e m eningsvorm ing aan te scherpen  
eindigt d e avond m et ee n  d iscu ssie .

Maandag 19 decem ber 2005, 
aanvang 20 uur

De anders  rozem ondlezing:
DELFT EN ORANJE door mr. H.V. van  
W alsum

Locatie: Kapellezaal van het Reinier de 
Graaf G asthuis (gebouw H), Reinier de 
Graafweg 3, Delft

D onderdag 19 januari 2006, 
aanvang 20 uur

DE WONDERE WERELD VAN OTTO VAN
ECK door dr. Rudolf Dekker

Locatie: O penbare Bibliotheek Delft,
K ruisstraat 71, Delft

D e ze  lezing wordt georganiseerd  in 
sam enw erking m et d e O penbare Bibliotheek.

EXCURSIES 

Zaterdag 29 oktober:
open dag van het Delftse G em eentearchief

Het G em een tearch ief van Delft, gevestigd  
O ude Delft 169, houdt op zaterdag 29  oktober 
een  open  dag. Iedereen  is dan van harte 
welkom  om te zien  wat er achter d e fraaie gevel 
van het W apen van S avoyen  gebeurt. U krijgt 
informatie over het geb ou w  en  er worden  
rondleidingen g eg ev en . Maar natuurlijk komt u 
ook te w eten  hoe u zelf in de archieven, de 
bibliotheek of de b eeldcollectie op zo ek  kunt 
gaan  naar informatie over uw huis, uw 
voorouders of andere a sp ec ten  van de  
g esch ied en is  van Delft en  zijn bew oners. 
D ubbele boeken, prenten en  foto’s  worden te 
koop a an geb od en  en  in d e archiefwinkel zijn 
publicaties verkrijgbaar m et sp ec ia le  korting. 
Vooraf aanm elden  is niet nodig.

Voor leden van Delfia Batavorum  heeft het 
G em eentearch ief in novem ber nog een  
verrassing in petto: een  sp ec ia le  rondleiding, 
m et een  introductie door gem eentearch ivaris  
Gerrit V erhoeven. Hij zal vertellen en  laten zien  
wat het werk van het G em een tearch ief inhoudt. 
Het is g een  kluis waar papieren in worden  
gestopt om er nooit m eer uit te kom en zoa ls  
h ela a s wel e e n s  wordt gedacht. Het 
G em een tearch ief is e e n  modern  
informatiecentrum w aar v o lg en s d e n ieuw ste  
inzichten archieven en andere historische 
bronnen worden b eheerd  en ontsloten  zodat 
iedereen  z e  kan raadplegen. D e inleiding wordt 
gevolgd  door een  rondleiding, m et aandacht 
voor d e g esch ied en is  van het geb ou w  en  de 
w erkzaam heden  die er plaatsvinden, zoa ls  
bijvoorbeeld d e restauratiew erkzaam heden aan 
eeu w en o u d e docum enten. Voorts zal m en oog  
in oog  staan m et en k ele  uiterst kostbare 
schatten  die hier worden bewaard.
V an w ege de beperkte ruimte kunnen maximaal 
twintig person en  tegelijk worden ontvangen .

Voorlopig zijn twee tijdstippen 
gereserveerd: dinsdag 15 novem ber om
15.00 uur en donderdag  17 novem ber om
15.00 uur. Haast u m et aanm elden bij 
mevrouw An Bergm an want vol = vol. 
(telefonisch: 015-212.29.28 of per e-mail: 
anne@ w anadoo.nl.

D eze  excursie wordt door de 
excursiecom m issie  van harte aanbevolen!

mailto:anne@wanadoo.nl


Let w el: door d e v e le  so m s wat moeilijke 
trappen in h et g eb ou w  m oet d e z e  bezichtiging  
h e la a s  w orden afgeraden  voor leden die 
slech t ter b een  zijn.

Als daarvoor belangstelling b estaat is het plan 
om over en ig e  tijd in het G em eentearch ief met 
e e n  klein groepje g e ïn teresseerd en  een  in 
onderling overleg  te  k iezen  o n d erzo ek je) uit 
te voeren . M evrouw Annemarth Sterringa is 
bereid hen hierbij te  b egele id en . Het is de  
bedoeling  dat d e z e  activiteit 
drem pelverlagend  werkt en  dat u (m isschien  
nog beter) d e  w eg  leert kennen in het archief. 
W ellicht zult u daarna zelf e e n  onderzoek  over  
ee n  onderw erp dat uw belangstelling heeft 
opzetten .

Onze grote excursie  naar Haarlem:
e e n  t e r u g b l i k

Op zaterdag 24  novem b er stonden  velen  van 
d e ruim zeven tig  d ee ln em ers al ruim schoots 
op tijd bij het vertrekpunt om de grote 
dubbeldekker stipt om  half n egen  te laten 
vertrekken.
Op naar d e voorm alige opzichtersw oning van 
het stoom gem aal Cruquius dat thans een  
th ee- en  koffiehuis herbergt. De a lgem en e  
opvatting w a s  dat die opzichters vroeger  
h elem aal zo  beroerd niet w oonden . Na de  
koffie werd het ern aast g e leg e n  stoom gem aal, 
nu ingericht a ls m useum , bezocht. Destijds 
d iend e dit gem aal om  sa m en  m et d e gem alen  
D e L eeghw ater en  De Lijnden het 
H aarlem m erm eer droog te m alen. In 1849  
b egon  m en te pom pen en  na drie jaar en  drie 
m aan d en  w a s  het m eer droog. Niet minder 
dan 8 0 0  miljoen kubieke m eter w as  
w eggep om p t. De Cruquius werd in 1933  
buiten werking g este ld  waarna de stoom ketels  
w erden  verschroot. Gelukkig is er veel 
bew aard g eb lev en , w aaronder de reusachtige  
Cornish E ngine m et zijn zuiger van 3 ,6 6  m eter 
in d o o rsn ed e  (een  wereldrecord!). Twintig jaar 
h eb ben  vrijwilligers m et kennis van zaken de  
boel gerestau reerd  en  op 4  juni 20 0 2  werd De 
Cruquius door kroonprins Willem Alexander 
w eer  hydraulisch in b ew egin g  g ezet.
O n ze reis werd vervolgd m et ee n  rondvaart 
door d e H aarlem se grachten. Voor d e oorlog 
w erden er hier al rondvaarten gehouden . Dat 
zullen dan wel an dere boten  zijn g e w e e s t  dan 
d e tw ee  d ie o n s  door het water voerden. De 
kapiteins vertelden  uitgebreid over d e m ooie

panden en over d e g e sc h ie d e n is  van de 
hoofdstad van Noord-Holland.
Een excursie zonder ee n  g o e d e  lunch in niet 
denkbaar. Nu m ag Haarlem dan w el hoofdstad  
zijn, m aar g e leg e n h ed en  om  m et ee n  groot 
g eze lsch a p  te lunchen zijn er niet. Of toch wel: 
Brinkmann aan d e Grote Markt. Van a lles w as  
er: so ep , koffie, thee, kroket, pastei, brood, ei. 
Prima geregeld .
De rondwandeling door d e stad zelf. 
B eziensw aardigheden  en  hofjes. En wat w e ook  
al in de ochtend hadden  w aargenom en  
herhaalde zich hier: g id sen  krijgen eindelijk de 
geleg en h eid  hun kennis te ventileren en m aken  
daar graag gebruik van. Het resultaat is 
achterstand op het tijdschem a. W e kwam en  
dan ook iets te laat aan  in museum  Het 
Dolhuys, maar dat b leek  niet z o ’n probleem . 
Een gew eldig  in teressante ervaring. W at is 
normaal en wat is abnorm aal?
Met film- en  audiofragm enten komt de 
vraagstelling tot leven. Wij za g e n  d e thans nog 
aan w ezige  dolcellen  w aar in d e  16e eeu w  
doorgedraaide m en sen  op stro in een  
stikdonkere ruimte w erden opgeb orgen . Hoe 
psychiatrische patiënten ze lf over hun ziekte  
schrijven of erover vertellen op film beelden. En 
wie d e m oed had kon zich zelf te sten  m et de  
R orschach vlekkentest die e e n  indicatie geeft 
h oe normaal of abnorm aal u eigenlijk zelf bent. 
Een m useum  om te onthouden.
Op de terugw eg werd door de
E xcursiecom m issie m et n am e An Bergm an nog 
hartelijk bedankt voor alle te le fon ische
w erkzaam heden. Even over z e s s e n  waren w e  
w eer terug in Delft. V eel g ez ien , v ee l gehoord  
en ....m ooi weer!

OPENSTELLING VAN DE BIBLIOTHEEK

De openingsuren van o n ze  bibliotheek zijn 
gewijzigd. Mevrouw Annemarth Sterringa, on ze  
bib liothecaresse, is zo a ls  van ou d s aanw ezig  
op m aandag. Maar niet m eer van 14 tot 17 u u r , 
maar tot 16 uur.

è >  l t



ERFGOED WIJZER -  EEN PROJECT 
VOOR DE EINDEXAMENLEERLING 
VAN HET VO

Het E rfgoedhuis Zuid-Holland ontwikkelt 
m om en teel e e n  project voor regionaal 
om gevingsonderw ijs voor de
bovenbouw leerlingen  van het vm bo/hvo/vwo: 
Erfgoed Wijzer. D e praktische opdracht 
(vm bo) en  het profielwerkstuk (havo/vwo) die 
d e leerlingen voorbereiden sluit aan bij de  
vakken aardrijkskunde en  g esch ied en is .
Het doel van het project is jongeren (16 t/m 18 
jaar) kennis te  laten m aken m et 
cultuurhistorische onderw erpen en hen  
b ew u st te m aken van veranderingen die zich  
voordoen  in hun directe leefom geving. 
D aarnaast dient Erfgoed Wijzer bij te dragen  
aan d e bew ustw ording en  het begrip van 
leerlingen voor d e  integratie van het 
cultuurhistorisch erfgoed  en  nieuw e ruimtelijke 
ontwikkelingen (w w w .b elved ere.n u ). Z even  
kaarten m et cultuurhistorische kenmerken en  
w aarden voor de regio Delfland en  Schieland, 
ontwikkeld door d e provincie Zuid-Holland, 
vorm en het vertrekpunt (w w w .chs.zuid- 
holland.nl).
In het kader van dit project is het Erfgoedhuis 
Zuid-Holland op zo ek  naar m en sen  die actief 
zijn op het geb ied  van cultuurhistorie en die 
bereid zijn m ee  te werken aan Erfgoed 
Wijzer. U kunt denken  aan het beantwoorden  
van vragen van leerlingen, bijvoorbeeld bij het 
formuleren van hun onderzoeksvraag of 
tijdens hun onderzoek. U kunt hen, aan de  
hand van d e  g en o em d e  kaarten en uw  
in teresseg eb ied , b egele id en  bij hun 
onderzoek. Natuurlijk fungeert de docen t als 
ee rste  aanspreekpunt. Maar daarnaast kunt u 
d e leerlingen handreikingen bieden.
Voor vragen en /of verdere informatie kunt u 
zich w en d en  tot mevr. A nsje Jonquiere, tel. 
0 1 5 -2 1 4 5 8 3 0 ; e-mail: ansie@ ionquiere.n l) .

NIEUWE LEDEN

Mevr. I.M. Britsia-Keukenkamp,
W. Bilderdijkhof 134, 2 6 2 4  ZL Delft.

Mevr. I. Fornari,
Burg. Patijnlaan 1286, 2 5 8 5  CJ Den Haag.

De heer R. J a n ssen  en  mevr. A.F. M ancosu, 
Voorstraat 12, 2611 JP Delft.

Mevr. A. Keers,
O ude Delft 77, 2611 BD Delft

Mevr. W.J.M. M aas-van Dijk,
O ostsingel 149b, 2 6 1 2  HJ Delft.

De h eer W.A. R aad geep ,
Churchilllaan 20, 2 6 2 5  GV Delft.

Mevr. P. Vatrani-Warren,
Marterstraat 33, 2 6 2 3  ED Delft.

Het bestuur h eet hen hartelijk welkom !

http://www.belvedere.nu
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Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting financieel verslag 2005 

Staat van baten en lasten

De financiën van de vereniging vertonen een evenwichtig beeld. Het totaal van de rekening komt nagenoeg 
overeen met hetgeen er begroot is. Enkele nadrukkelijke verschillen worden hieronder toegelicht. Het voordelig 
saldo is ten bate gebracht van het vermogen van de vereniging. De kosten voor het 14e lustrum zijn bekostigd uit 
het Lustrmnfonds, dat door jaarlijkse dotaties uit de algemene exploitatie na 5 jaar het benodigde budget voor de 
viering omvat. Het lustnuncadeau van onze vereniging aan de Delftse gemeenschap was de restauratie van de 
gevelsteen van het gebouw van het Gemeente Archief aan de Oude Delft.

Rente Postbank kapitaalrekening/rentemeerrekening
De rente bedroeg € 1.068,97. Op basis van de beginsaldi is dit bedrag als volgt verdeeld.
Normale exploitatie 19% 203,10
Delfia Batavorumfonds 52% 555,86
Blokfonds 7% 74,83
Lustrumfonds 18% 192,41
Fonds onderhoud geschenken 4% 42,77

Bijeenkomsten
De twee lustrumbijeenkomsten zijn bekostigd uit het Lustrumfonds, hetgeen een besparing voor de post 
Bijeenkomsten opleverde.

Jaarboek
De advertentieopbrengsten zijn een welkome financieringsbron voor een belangrijk deel van de kosten van ons 
jaarboek.
De specificatie is ais volgt:
Drukkosten 7.487,95
Portikosten 478,00
Verkopen + 158,00
Advertenties + 2.990,—

Delf
De rekening voor D elf bedraagt € 5.536,40. Dit bedrag is te verdelen in drukkosten 3.935 ex a € 0,70 = 
€ 2.754,50 en € 2.781,90 portikosten.

Balans

Inventaris
Dit is een symbolisch bedrag, waarmede al onze roerende bezittingen geregistreerd zijn.
Deze bezittingen staan vermeld op de inventarislijst.

Vermogen vereniging
Saldo 01/01/05 
Bij: Voordelig saldo 
Saldo 31/12/05

Delfia Batavorumfonds
Saldo 01/01/05
Bij: Rente Pb kap./rentemeerrek.
Boekverkoop 
Bijdragen leden 
Litho’s Kees Verhoeven 
aaiunaakkosten 15 ex 212,50
verkoop 2005 20 ex 665,00
Saldo 31/12/05

12.604,17
3.694.98

16.299,15

34.409,01
555,86
244.50

3.247,11

452,50
38.908,98



De opbrengst van de litho’s van Kees Verhoeven is bestemd voor het Delfia Batavorumfonds. 
De aanmaakkosten komen daardoor ten laste van het fonds. Er zijn nog 8 litho’s voor de 
verkoop beschikbaar.

Blokfonds
Saldo 01/01/05 4.495,07

74,83
4.569,90

Bij: Rente Pb kap./rentemeerrek. 
Saldo 31/12/05

Lustrumfonds
Saldo 01/01/05
Bij: Rente Pb kap./rentemeerrek. 
Dotatie
Lustruingiften leden 2005 
Af: Lustrumgeschenk 
Fonds onderhoud geschenken 
Lustrumactiviteiten 
Saldo 31/12/05

11.609,90
192,41

1.924,27
427,00

4.767,73
396,76

7.989,09
1.000,00

De dotatie is zo berekend dat er nog € 1.000,-- over is. Deze kan zo nodig benut worden voor de financiering van 
het verslag van het Symposium Koningsveld in het komende jaarboek.

Fonds onderhoud muur
schildering Cameretten 
Voortaan te noemen:
Fonds onderhoud geschenken
Saldo 01/01/05 2.492,61
Bij: Rente Pb kap./rentemeerrek. 42,77
Saldo lustruingiften 396,76
Saldo 31/12/05 2.932,14

Crediteuren
De verschuldigde bedragen zijn alle voor 28 februari 2006 betaald.

Kascontrole
Een goedkeurende verklaring van de Kascommissie m.b.t. dit verslag is in het bezit van, zowel de 
penningmeester, als de voorzitter van de vereniging.

Toelichting begroting 2006

Contributie
De vereniging telde per 01-01-2006 994 leden a € 20,— en 260 leden a € 5,— .
De te verwachten contributieopbrengsten zijn te stellen op €21.000,—.

Overige posten
Bij de overige posten is uitgegaan van de realisatie 2005 met enige bijstelling op grond van 
reële verwachtingen. In september a.s. zal onze vereniging samen met het Erfgoedhuis Zuid-Holland een 
bijeenkomst organiseren voor de besturen van historische verenigingen in de beide provincies Holland 
De post Bestuurskosten is daartoe enigermate verhoogd.



Historische Vereniging Delfia Batavorum

Financieel verslag 2005

Staat van baten en lasten
2004 Begroting 2005

Baten Lasten Baten Lasten

Contributie 21.482,40 21.000,00
Rente Pb kapitaalrek./ 277,54 250,00

rentemeerrek.
Bestuurskosten 2.805,02 3.000,00
Bijeenkomsten 3.319,07 3.500,00
Excursies 43,05 p.m.
Jaarboek 5.037,78 7.500,00
Delf 5.947,07 6.000,00
Le Comteprijs 84,60 250,00
Dotatie aan lustrumfonds 2.000,00 1.000,00
Voordelig saldo 2.609,45

21.802,99 21.802,99 21.250,00 21.250,00



Staat van baten en lasten 
2005

Baten Lasten

21.591,01
203,10

2.621,36
2.939,23

128,32
4.817,95
5.536,40

131,60
1.924,27
3.694,98

21.794,11 21.794,11

Begroting 2006 
Baten Lasten

21 . 000,00
250,00

3.500.00
3.500.00 
p.m.
6 . 000,00
6 . 000,00

250,00
2 . 000,00

21.250,00 21.250,00



Historische vereniging Delfia Batavorum

Balans per 31-12-2005
31-12-2004 31-12-2005
Debet Credit Debet Credit

Inventaris 1,00 1,00
Vermogen vereniging 12.604,17 16.299,15
Delfia Batavorumfonds 34.409,01 38.908,98
Blokfonds 4.495,07 4.569,90
Lustrumfonds 11.609,90 1.000,00
Fonds onderhoud muursch. 2.492,61 2.932,14
Fonds Leden voor het leven 1.610,00
Transistoria 60,00 85,00

Postbank rekcrt. 78,83 75,47
Postbank kapitaalrek. 47.000,00
Postbank rentemeerrek. 24.500,00 65.500,00
Debiteuren 38,00
Crediteuren 5.947,07 171,30

71.617,83 71.617,83 65.576,47 65.576,47
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VAN DE VOORZITTER

Traditiegetrouw heb ik als voorzitter het 
voorrecht namens het bestuur u en uw dierbaren 
een heel gelukkig 2006 toe te wensen. Ook de 
vereniging wens ik graag een voorspoedig 
verenigingsjaar toe.

Het verenigingsjaar 2005 stond vooral in het 
teken van de viering van het 14e lustrum.
Tijdens de opening daarvan op 27 april in het 
stadhuis hield de kunsthandelaar de heer 
Theo Laurentius een zeer geslaagde 
feestrede. Tevens werd de Delfia 
Batavorumprijs (de J.W. Blokpenning) 
uitgereikt aan de heer Harry van Leeuwen en 
nam de burgemeester het lustrumcadeau in 
ontvangst, te weten de fraai gerestaureerde 
uit 1661 daterende gevelsteen aan het 
gebouw van het Gemeentearchief.
De afsluiting van het lustrumjaar op 28 oktober 
stond in het teken van de archeologische 
opgravingen aan het Koningsveld. Door de 
overweldigende belangstelling voor het 
symposium (circa 400 aanwezigen) moest 
worden uitgeweken naar het Auditorium in de 
Aula van de Technische Universiteit. Onder 
leiding van avondvoorzitter Huib van Walsum 
werden door de sprekers Hans Houtzager,
Gerrit Verhoeven, Epko Bult en Wim Weve 
verschillende facetten van de geschiedenis van 
Koningsveld belicht. De lustrumcommissie, de 
heren Max van der Laan, Ko Touw, vanuit het 
bestuur ondersteund door Gé Augustinus en 
Wim Zwennis, verdient veel lof.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 
mei werd het jaarboek 2004 opgedragen aan 
de heer Wim van Leeuwen voor zijn buitenge
wone inzet voor de oprichting van het 
VermeerDelftcentrum. De Le Comteprijs 2004

werd uitgereikt aan de heer en mevrouw 
Coppoolse-van Gastel voor de toevoeging 
van een kapverdieping met topgevel aan hun 
woning Heemskerkstraat 11. Werner 
Schoeman trad af als bestuurslid/voorzitter 
van de Commissie Behoud Stadsschoon. Hij 
werd opgevolgd doorWinfred de Fraiture.
Het ledenbestand steeg ook in 2005 
langzaam maar zeker: van 1296 per saldo 
naar 1307. De lezingen en excursies trokken 
steeds veel belangstelling. Niettemin geven 
veel leden te kennen dat het bijwonen van 
lezingen en andere activiteiten er vrijwel niet 
van komt maar dat zij toch graag lid van 
Delfia Batavorum zijn. Terecht, want door het 
grote ledental is de vereniging in staat haar 
doelstellingen na te streven, ondermeer door 
het uitbrengen van adviezen door de 
Commissie Behoud Stadsschoon. Daartoe 
bestaat regelmatig aanleiding want lang niet 
iedereen en elke instantie is overtuigd van de 
unieke betekenis van de historische Delftse 
binnenstad. Dit is overigens geen pleidooi 
voor pure conservering van het oude. Het 
gaat om een moderne stad met zeer 
bijzondere kwaliteiten. Om toch maar eens 
een citaat te geven, namelijk dat van de 
recensent van NRC/Handelsblad ter 
gelegenheid van het Delft Chamber Music 
Festival 2005. Hij noemt het het sfeerrijkste 
Nederlandse zomerfestival en zegt verder: 
'de binnenstad van Delft is verpletterend 
pittoresk; daarbij vergeleken is de Amster
damse grachtengordel een akelige 17de 
eeuwse Vinex-wijk’. Delftenaren zijn altijd als 
eersten geneigd om dit te relativeren, maar 
zo hoor je het toch ook eens van een ander...

Delfia Batavorum gaat ook in 2006 door met 
de bevordering van de belangstelling voor 
het Delftse cultuurhistorisch erfgoed!

http://www.delfia-batavorum.nl


Wil Aalbers, voorzitter

AGENDA d a ta  o m  te  re se rv e re n !

Dinsdag 14 februari 2006, aanvang 20 uur 
De heer Cees Vanwesenbeeck over DE 
MIDDELEEUWSE OMKERINGSFEESTEN 
Plaats: Waalse Kerk, Oude Delft 181, Delft

Donderdag 16 maart 2006, aanvang 20 uur 
Prof. Frederik H. Kreuger over HET STRAAT
JE VAN VERMEER EN ZIJN LOCATIE 
Plaats: Oud-katholieke Kerk, Bagijnhof21, Delft

Donderdag 27 april 2006, aanvang 20 uur 
Dr. Peter van der Krogt over DE ATLAS 
MAIOR VAN BLAEU 
Plaats: nog niet bekend

Dinsdag 23 mei 2006, aanvang 20 uur 
A lg e m en e  L e d e n v e rg a d e rin g  
Locatie: Kapellezaal van het Reinier de Graaf 
Gasthuis, (Gebouw H). Reinier de Graafweg, 
Delft. In de vergadering wordt de winnaar van 
de Le Comteprijs 2005 bekend gemaakt. 
Tevens wordt het eerste exemplaar van het 
Jaarboek 2005 uitgereikt.

THEMA VAN DE LEZING OVER DE 
MIDDELEEUW SE OM KERINGSFFESTEN
In de middeleeuwen vonden in de stedelijke 
samenlevingen in West-Europa in het 
winterseizoen de zogenaamde omkerings- 
feesten plaats. Gedurende één of meerdere 
dagen werden de bestaande rollenpatronen 
omgedraaid.
De meeste mensen geloofden dat de gevestig
de orde door God was ingesteld en dat deze 
eeuwig zou duren. De mens had de plicht die 
orde te volgen. En keer op keer faalde hij 
daarin, wat een direct gevolg was van de 
zondeval. Met een strenge discipline moest de 
mens daarom op het rechte pad worden 
gehouden. Tegelijkertijd, en dat is het interes
sante uit deze middeleeuwse periode, kreeg 
men de gelegenheid met de gevestigde orde te 
spotten. In de feesten van de omgekeerde 
wereld werd een situatie geschapen van een 
"spotrijk” met een niet bestaande heerschappij 
van “spotvorsten". Er heerste op dat moment 
een schetshiërarchie die de status en ambts

uitoefening van hoogwaardigheidsbekleders 
in het belachelijke trok.

De feesten van de omgekeerde wereld 
begonnen met Sint Maarten (11 november). 
Daarna volgden Sint Nicolaas (6 december), 
De dag van de Onnozele Kinderen (28 
december), Driekoningen (6 januari), Maria 
Lichtmis (2 februari), Schrikkeldag (29 
februari), Vastenavond en Halfvasten. In de 
vele liedjes en teksten die over deze feesten 
geschreven zijn vormen de jaarlijkse 
verschrikkingen van de winter de hoofdrol: 
armoede, honger en kou moesten verdreven 
worden.
De omkeringsfeesten werden besloten met 
het vieren van het vastenavondfeest of het 
soortgelijke halfvastenfeest: het voorjaar 
naderde, de winter raakte ten einde. Om 
diezelfde reden bevatten deze laatste feesten 
vele vruchtbaarheidsrituelen. Ook in het 
middeleeuwse Delft kwamen deze feesten 
voor.
De heer Cees Vanwesenbeeck is sinds 
februari 2005 directeur van het Regionaal 
Historisch Centrum te Delft. Daarvoor was hij 
directeur cultuur bij de gemeente Bergen op 
Zoom, na een aantal jaren gemeente
archivaris van die stad te zijn geweest. Van 
zijn hand verschenen enkele artikelen en 
boeken over het onderwerp van de lezing.

THEMA VAN DE LEZING OVER HET 
STRA A TJE VAN VERMEER
Bij het onderzoek voor zijn roman “The 
Deception” over de vervalser Han van 
Meegeren en zijn slachtoffer Johannes 
Vermeer is Fred Kreuger gestoten op de 
kadastrale kaart van 1832. De gegevens op 
die kaart over het gedeelte van de 
Voldersgracht achter het huis Mechelen aan 
de Markt (waar de moeder van Vermeer 
gewoond heeft) bleken duidelijk overeen te 
komen met de situatie op het bekende 
schilderij “Het Straatje”. Spreker heeft de 
gegevens verder uitgewerkt in een 
bewijsvoering dat op de bewuste plek het 
"Straatje van Vermeer” gelegen moet 
hebben.



Een artikel hierover onder dezelfde titel als 
deze lezing is te vinden in de afleveringen van 
Delf, 3® en 4® kwartaal 2005.

EXCURSIES

De excursie naar het Gemeentearchief op 
donderdag 9 februari 2006 is volgeboekt.

WOENSDAG 15 MAART 2006, aanvang 14 u. 
EXCURSIE NAAR HET HAAGS HISTORISCH 
MUSEUM
Op genoemde datum organiseren wij een 
excursie naar het Haags Historisch Museum 
dat vrijwel geheel is omgetoverd tot een 
presentatie van de Nederlandse geschiedenis 
over de periode beslaat van de Tachtigjarige 
Oorlog tot en met de twintigste eeuw. Door de 
verbouwing van het Rijksmuseum konden vele 
bijzondere voorwerpen van daaruit naar Den 
Haag komen waardoor er een tentoonstelling 
tot stand is gebracht die zijn weerga niet kent. 
Door deze samenwerking is de naam van deze 
tentoonstelling goed gekozen: Rijksmuseum 
aan de Hofvijver.
Veel is er te zien. Portretten, maar vooral 
voorwerpen die bij ons terstond herinneringen 
wakker roepen. Bijvoorbeeld het originele 
Stokske van Oldebarneveit, waarover Vondel 
destijds dichtte Mijn wensch behoede u 
onverrot, O stock en stut, die, geen verrader, 
Maar ’s vrydoms stut en Hollants Vader Gestut 
hebt op dat wreet schavot. Maar natuurlijk is er 
meer.
Bijvoorbeeld het bureau van Willem Drees en 
een roestige klok met één wijzer, maar die 
komt wel uit het beroemdste huis uit de 
Nederlandse geschiedenis: het ‘Behouden 
Huys op Nova Zembla’. En wat denkt u van 
een kroon die Michel de Ruyter in 1664 op de 
Engelsen veroverde. Deze was bedoeld om de 
koning van Andra te paaien, maar het bleek 
een waardeloos prul. De Engelsen waren de 
mening toegedaan dat hij dat toch niet in de 
gaten zou hebben. Maar ook de eerste 
Nederlandse kilo en een aantal schatten uit de 
Zilvervloot. Kortom vele historische 
voorwerpen en nationale iconen die de 
Nederlandse geschiedenis tot leven brengen.

Laat deze kans niet voorbij gaan  en schrijf snel 
in w ant w ederom  geld t vol-vol. O m dat wij graag 
w orden rondgeleid m et een  gids sch a tten  wij de

all-in en treeprijs op euro  5,50. 
M useum jaarkaart m eebrengen a.u.b. 
Aanm elden bij An Bergm an to t uiterlijk 8 
m aart. (Telefoon 015-2122928, e-m ailadres
anne@ w anadoo.nl)
U doet er verstandig aan om met de tram te 
komen. Neem in Delft de tram (lijn 1) en stap 
uit bij de halte Kneuterdijk.

P.S. Op de bovenste verdieping van het 
museum is er tentoonstelling van poppen en 
poppenhuizen uit de nagelaten verzameling 
van freule Lita de Ranitz. Ook zeer de moeite 
waard. En diegene voor wie dit alles nog niet 
genoeg is kan nog even oversteken naar het 
Paleis aan het Lange Voorhout 74 dat thans 
een museum is, permanent gewijd aan het 
werk van de wereldberoemde grafisch 
kunstenaar Escher (1898-1972).

O PR O EP
In de Algemene Ledenvergadering op 23 mei 
a.s. zullen enkele bestuursleden het bestuur 
verlaten, onder meer wegens het verstrijken 
van hun termijn. Statutair is een bestuurslid 
na drie perioden van drie jaar niet herkies
baar. Het bestuur van uw vereniging wil 
daarom graag in contact komen met leden 
die bereid zijn een bestuursfunctie op zich te 
nemen. Heeft u tijd beschikbaar en wilt u 
meehelpen een springlevende en actieve 
vereniging te besturen, dan zal onze 
secretaris, mevrouw Ansje Jonquière, graag 
kennis met u maken.

NIEUWE LEDEN
Mevrouw M. Barnhoorn, Leiden
De heer R.P. Bezemer, Delft
De heer J.H. Boelen, Delft
De heer J.R. Bouten, Delft
Mevrouw E.A. Bouten-Posthuma, Delft
De heer J.K. van der Drift, Delft
De heer mr. J.P.H. Jansen, Delft
Mevrouw drs. I.H.A. Kneip, Rijswijk
De heer P. Neeleman, Bergschenhoek
De heer L.P.A. Retèl, Delft
Mevrouw M.J. Retèl-Verhoef, Delft
De heer J.L.A. Sedee, Delft
Mevrouw M.A.E. Sedee-van Bohemen, Delft
De heer J.M. Smit, Delft
De heer C.D. Vanwesenbeeck, Delfth,,v

mailto:anne@wanadoo.nl


Het bestu u r h ee t hen  hartelijk welkom. o.
In verband met de privacy zal in het convocaat van
nieuwe leden voortaan alleen de naam en
woonplaats worden vermeld. Vermelding in DELF
wordt beëindigd.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
DINSDAG 23 MEI 2006 IN DE KAPELLEZAAL VAN HET REINIER DE GRAAF GASTHUIS,
REINIER DE GRAAFWEG TE DELFT. A anvang 20 uur

AGENDA
1. Opening
2. Notulen van de ALV van 24 mei 2005
3. M ededelingen
4. Verslag van de C om m issie Behoud Stadsschoon
5. Financiële verslagen
6. Verslag van de kascom m issie en décharge van het bestuur
7. Begroting 2006
8. Verkiezing van een  lid van d e kascom m issie
9. Bestuursm utaties

a. De heer G é J. Augustinus stelt zich herkiesbaar voor een  tw eede termijn.
b. Mevrouw Ansje Jonquière-Kamps verlaat het bestuur. In haar plaats stelt het bestuur voor te  benoem en de 

heer mr. Dami J. van Doornick.
c. Mevrouw drs. Annemarth Sterringa stelt zich niet herkiesbaar. In haar plaats wordt voorgesteld mevrouw drs. 

Elke H. Olsder-Toxopeus.
d. De heer dr. Hans L. Houtzager (lid nam ens d e redactiecom m issie) stelt zich niet herkiesbaar. Door de  

redactiecom m issie zal een  nieuwe vertegenwoordiger worden voorgesteld.
e . De heer drs. Wil H.M. Aalbers is in novem ber statutair niet herkiesbaar. Voor zijn bestuursplaats wordt nu 

reeds voorgesteld de heer ir. Joris van Bergen in d e functie van vice-voorzitter.

Dami (Daan) van Doornick woont en  werkt sinds 1972 in Delft. Hij is juridisch adviseur bij d e  Directie 
Programma’s  en  Projecten van de gem een te  Delft en daar hoofdzakelijk bezig m et het project Spoorzone. 
Elke O lsder-Toxopeus studeerde E ngelse Taal- en Letterkunde in Groningen en werkte tot voor kort a ls  
trainer zakelijk E ngels bij een  groot taleninstituut. Zij verhuisde in 1983 naar Delft en  volgde al gauw bij de 
Volksuniversiteit een  uitgebreide cursus cultuurgeschiedenis van Delft, die het inburgeringsproces zeer  
bevorderde. Sindsdien is zij ‘Delft fan’ en hoopt d e werkzaam heden van Annemarth Sterringa in het bestuur 
in mei over te  nem en..

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld  door tenm inste tien leden. De namen van tegenkandidaten  
m oeten tenm inste drie dagen voor de aanvang van d e vergadering schriftelijk aan d e  secretaris zijn 
m edegedeeld  (Artikel 8, lid 4  van d e statuten).

10. Rapportage door ir. Wim W eve, secretaris van d e C om m issie voor de Le Comteprijs
11. Bekendmaking van d e winnaar van d e Le Comteprijs 2005 en uitreiking van d e prijs en de oorkonden
12. Verslag van de redactiecom m issie en  aanbieding van het Jaarboek 2005 door dr. Hans Houtzager, 

voorzitter van d e redactiecom m issie
13. Rondvraag
14. Sluiting

PAUZE

Tijdens de pauze is het Jaarboek beschikbaar voor de leden.
Na d e  pauze spreekt d e heer drs. Gert H. Groenendijk, a lgem een directeur van het Legermuseum. Spreker zal 
ingaan op d e historie van het m useum , d e huidige locatie (en d e relatie met d e stad Delft) en  het m useale  bedrijf. 
Ook zal hij een  doorkijkje g even  naar d e toekom st.



De financiële stukken en het verslag van de ALV van 2005 zijn bijgesloten.

LEZINGEN
Voor dit najaar staan op het programma een lezing 
over bouwen in historische binnensteden 
(November) en de Anders Rozemondlezing 
(december).

EXCURSIES
R ondw andeling door het A gnetapark  
Z ondagm iddag 28 m ei a .s ., aanvang 14 uur

In 1882 kocht de oprichter van de Gistfabriek, de 
heer J.C. van Marken (1845-1906), een stuk 
weiland om daarop een aantal woningen voor het 
personeel te laten bouwen. Twee jaar later konden 
de eerste woningen in ‘Het Agnetapark’ betrokken 
worden. (Agneta was de voornaam van zijn vrouw). 
Ruim veertig jaar later werd het park in oppervlakte 
verdubbeld en kwamen er nog eens een kleine 150 
woningen bij. Maar het waren niet alleen huizen die 
het aanzien van het Agnetapark bepaalden. Zo was 
- en is er nog steeds- het (ontspannings)gebouw 
‘De Tent’, alwaar dicht bij de ingang een fraaie 
muziektent stond waar de Harmoniekapel in de 
zomermaanden talrijke openbare concerten gaf. 
Vermeldenswaardig is eveneens het in 1892 
gestichte gebouw ‘De G em eenschap’ dat als 
school, lees- en gymnastiekzaal dienst deed, maar 
door een vernuftige indeling herschapen kon 
worden tot één grote ruimte waarin bijeenkomsten 
voor het personeel werden gehouden. Als 
bijzonderheid zij nog vermeld dat Van Marken zijn 
eigen woning, villa ‘Rust Roest’, temidden van de 
arbeiderswoningen liet bouwen. Overigens niet tot 
genoegen van allen.
Natuurlijk is in deze wijk niet alles bewaard 
gebleven, maar omdat de gehele woonomgeving 
bijtijds als beschermd stadsgezicht werd 
aangemerkt is er in de loop van de tijd aan 
woningen en gebouwen weinig verknoeid.

O nder d esk u n d ig e  leiding w ordt u op  
zon d agm id d ag  28 m ei door het park geleid . 
V erzam elen op  het parkeerterrein achter Albert 
Heijn. T elefon isch  aanm elden  bij An Bergm an  
(015-2122928) o f per e-m ail 
A anm elden kan tot 20 mei.
K osten 1 € per p ersoon .

M eerdaagse ex cu rsie  naar B rugge  
Zaterdag 30 sep tem b er  t/m m aandag 2 oktober
Grote zaken werpen hun schaduw vooruit. Wij gaan 
een m eerdaagse excursie houden naar het mooie 
Brugge. Toen wij de behulpzame

gemeentearchivaris van deze stad vroegen wat 
Delft en Brugge gemeen hebben zei hij 
ogenblikkelijk ‘De Gistfabriek’. En inderdaad, een 
fabriek die daar bijna net zo groot was als hier. 
En verder natuurlijk het water waar de vele 
rondvaartboten af en aanvaren. Maar er is veel 
en veel meer. De Excursiecommissie is al op 
verkenning geweest en was unaniem de mening 
toegedaan dat deze stad een bezoek meer dan 
waard is. Oh, u bent er al geweest? Welnu, dan 
zal een hernieuwde kennismaking u zeker niet 
teleurstellen. Kijk ook eens in het ANWB-blad ‘De 
Kampioen’ van april jl.
Over prijzen kunnen wij u nog niet informeren. 
Wel zullen wij trachten u een interessante 
aanbieding te doen. De reissom dient overigens 
vooraf te worden betaald. Er is één punt waar wij 
u op willen wijzen. Het bureau waar wij zaken 
mee doen heeft vanzelfsprekend touringcars tot 
zijn beschikking maar geen dubbeldekkers. Dat 
betekent dat het aantal deelnemers aan deze 
excursie tot op zekere hoogte beperkt is.

Laat uw  belangstelling  voor  d eze  ex cu rsie  nu 
al aan An Bergm an blijken. T elefoon  015- 
2122928 o f per e-m ail

LIDMAATSCHAP VOOR HET LEVEN
Sinds enkele jaren biedt Delfia Batavorum de 
mogelijkheid om een lidmaatschap voor het leven 
af te sluiten. Bent u jonger dan 60 jaar dan 
betaalt u éénmalig € 500; een tweede lid op 
hetzelfde adres, dat eveneens jonger is dan 60 
jaar, betaalt éénmalig € 125. Voor leden en 
gezinsleden die ouder zijn dan 60 jaar zijn de 
bedragen € 300, respectievelijke 75. Heeft u 
belangstelling voor deze regeling neemt u dan 
contact op met onze penningmeester (tel. 015- 
2125759; e-mail g.j.augustinus@planet.nl)

FISCALE VOORDELEN BIJ SCHENKINGEN 
AAN DELFIA BATAVORUM
Het bestuur wil u graag wijzen op de 
mogelijkheden van schenkingen aan uw 
vereniging met fiscale voordelen. Het kan gaan 
om éénmalige schenkingen die, als zij tussen 1% 
en 10 % van uw onzuiver inkomen bedragen, 
aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Verder 
zijn jaarlijkse schenkingen, mits voor minstens vijf 
jaar gedaan en notarieel vastgelegd, volledig 
afrtrekbaaar. Bij giften van 100 euro of meer is 
notaris I. Kijlstra, W estvest 38 te Delft, bereid de 
notariële acte zonder kosten voor de schenker op 
te maken.

mailto:g.j.augustinus@planet.nl


LEGATEN
Ook deze mogelijkheid om uw vereniging te 
steunen wil het bestuur graag onder uw aandacht 
brengen. Als culturele instelling valt Delfia 
Batavorum voor het successierecht onder het lage 
tarief van 11%. Meer informatie over de genoemde 
mogelijkheden kunt u krijgen bij notaris Kijlstra, bij 
uw eigen notaris of bij onze penningmeester.

EN VERDER

EXPOSITIE VAN HET WERK VAN PAUL 
MENSES
De bekende Delftse tekenaar, Paul Menses (1947 - 
2002) exposeert deze zomer als “zomergast” in de 
Kunstzaal “Old Master Prints” van Theo en Frans 
Laurentius, Vlasmarkt 51, 4331 PD Middelburg.
Een deel van de tekeningen wordt op deze 
expositie verkocht.
De expositie duurt van 18 juni tot 14 juli 2006; 
openingstijden; dinsdag tot en met zaterdag van 
10-17 uur.

Paul Menses is onder meer bekend van het door 
hem geschreven en geïllustreerde kinderboek 
“Nieuwdam”(1987) en de vele historische 
tekeningen van Delft, die gedurende ruim 2 jaar 
wekelijks in de “Delftse Courant” verschenen. Een 
selectie uit deze serie is te zien op de 
bovengenoemde expositie. Kenmerkend van zijn 
werk uit deze periode is de anekdotische stijl van 
tekenen. Een deel van de tekeningen is nu 
eigendom van het Gemeentearchief van Delft.
In de laatste jaren van zijn leven heeft Paul Menses 
een indrukwekkende serie tekeningen gemaakt van 
diverse, typisch Hollandse, landschappen.

VERGETEN WOORDEN
In een dagkalender van het Genootschap 
OnzeTaal schrijft de neerlandicus Ewoud Sanders 
over twee (Delftse) woorden waarvan hij de 
betekenis niet heeft kunnen achterhalen:
“In Delft kon je vroeger koekjes of gebakjes kopen 
die jaapmaatjes werden genoemd. Dit woord staat 
in verschillende woordenboeken, waaronder de 
grote Van Dale, maar de herkomst ervan is nooit 
achterhaald. Wel heeft men het nodige in het werk 
gesteld om de geschiedenis vandeze gebaksnaam  
op twe helderen. Zo werd er verschillende keren 
naar gevraagd door De Beer & Laurillard, de 
samenstellers van Woordenschat, een bekend 
woordenboek uit 1899 waarin allerlei woorden en 
uitdrukkingen voorkomen die indertijd door andere 
woordenboeken over het hoofd waren gezien. Het 
W oordenboek der Nederlandsche Taal, het

wetenschappelijke woordenboek van het 
Nederlands, doet de volgende gok: “Misschien 
benoemd naar den eersten bakker er van: Jaap 
Maat?”
Dat zou inderdaad goed kunnen, maar de 
kwestie houdt nu weinigen meer bezig, want 
jaapmaatjes is een vergeten woord, net als 
bijvoorbeeld jaapjespeen, de naam van een 
peensoort die aan het begin van de twintigste 
eeuw nog werd gegeten. Die peensoort zal vast 
op de markt zijn gebracht door een boer of 
kweker die Jaap heette”.
Is er onder onze leden iemand die de herkomst 
van deze woorden kent?

NIEUWE LEDEN
Mevrouw E.M.J. van Rooyen, Delft 
De heer E. Bakker, Delft 
De heer M.J. Fahrner, Delft 
Mevrouw M.E.A. Bosma-Muris, Delft 
De heer P. Becker, Delft 
De heer P.C. Mulder, Soesterberg 
Mevrouw H.J. Blom-Stegink, Delft 
De heer H. Blom, Delft

Het bestuur heet hen hartelijk welkom.

LID WORDEN VAN DELFIA BATAVORUM?
Het bestuur wil lezers van dit convocaat, en die 
uiteraard nog niet als zodanig zijn ingeschreven, 
graag noteren als lid van de H istorische  
V ereniging Delfia Batavorum . U krijgt dan vier 
keer per jaar het fraaie en interessante blad 
DELF met mededelingen, artikelen over Delftse 
historische onderwerpen en de agenda van 
activiteiten die door Delfia Batavorum en anderen 
worden georganiseerd. Daarnaast ontvangt u ons 
jaarboek en drie keer per jaar onze nieuwsbrief.
U kunt ook deelnemen aan de excursies die door 
de excursiecommissie worden georganiseerd en 
u bent van harte welkom op de maandelijkse 
lezing. Bovendien, en dat is minstens zo 
belangrijk, met uw lidmaatschap (€ 20 per jaar, 
een tweede lid op hetzelfde adres betaalt slechts 
€ 5) steunt u onze actieve vereniging die onlangs 
met veel succes haar 14e lustrum vierde. Als u de 
bon opstuurt krijgt u spoedig bericht.

AANMELDINGSBON

Ja, ik (wij) word(en) graag lid van Delfia Batavorum.

Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail:



VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DELFIA 
BATAVORUM GEHOUDEN OP 24 MEI 2005 IN DE KAPELLEZAAL VAN 
DE REINIER DE GRAAF GROEP TE DELFT

Aanwezig het bestuur en circa 120 leden.

1. Opening
Voorzitter Wil Aalbers opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom de 
genomineerden voor de Le Comteprijs 2004.

2. Notulen
De notulen van de ALV van 24 mei 2004 worden met algemene stemmen 
goedgekeurd.

3. Mededelingen
Na eerdere schriftelijke gelukwensen feliciteert voorzitter nogmaals de heer Th.A. 
Fransen, lid van onze vereniging, met de hem toegekende koninklijke benoeming tot 
Ridder in de orde van Oranje Nassau.

4. Jaarrekening 2004
Penningmeester Gé Augustinus geeft een toelichting en noemt m.n. het voordelig 
saldo dankzij de ingevoerde contributieverhoging. Goedkeuring volgt onder applaus.

5. Balans 2004 en overzicht fondsen 2004
Penningmeester geeft toelichting op de rentemutatie van het (groeifonds) Delfia 
Batavorumfonds. De vrijwillige bijdrage van leden bedroeg dit jaar van € 3.020,50. 
Vergadering stemt met applaus in.

6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur
Namens de kascommissie bestaande uit de heren Bender, van Daalen en Naaborg doet 
de heer Bender verslag. Op 17-05-05 zijn ten huize van de penningmeester de boeken 
gecontroleerd en akkoord bevonden. De vergadering verleent het bestuur vervolgens 
décharge.

7. Begroting 2005
De vergadering stemt unaniem in met de voorgestelde begroting.

8. Verkiezing van een lid van de kascommissie
De heer Van Daalen is statutair aan de beurt van aftreden. De heer De Quartel toont 
zich bereid tot de commissie toe te treden, waarna deze bestaat uit de heren Bender, 
Naaborg en De Quartel.

9. Bestuursmutaties
De heer Wemer Schoeman heeft het bestuur meegedeeld door drukke werkzaamheden 
terug te willen treden als voorzitter van de Commissie Behoud Stadsschoon, waarmee 
tevens zijn functie in het bestuur beschikbaar is gekomen. Voorzitter bedankt de heer 
Schoeman (verhinderd) voor zijn belangrijke bijdrage aan zowel het bestuur als de 
commissie BS. De heer Winand de Fraiture, reeds lid van de cie BS, is bereid beide 
functies te aanvaarden. De vergadering stemt unaniem in met de voordracht van het 
bestuur en benoemt de heer De Fraiture tot lid van het bestuur.
De heer Max van Noort is na drie jaar zitting in het bestuur statutair aftredend, maar 
heeft zich enthousiast beschikbaar gesteld voor een tweede periode, en is bereid 
leiding te blijven geven aan de Excursiecommissie. De vergadering stemt unaniem in.

10. Rapportage door de secretaris van de Commissie voor de Le Comteprijs 
De voorzitter schetst kort de geschiedenis van de Le Comteprijs. Deze is in 1999 
ingesteld en is genoemd naar Pieter Adolphe Le Comte die werd geboren in 1926, 
zijn opleiding kreeg in Neurenberg en vervolgens docent werd aan de Polytechnische 
School in Delft en ontwerper werd bij de Porceleyne Fles.



Dit jaar was er een buitengewoon groot aantal inzendingen voor een nominatie voor 
deze prijs. De heer Wim Weve geeft een uitgebreide toelichting bij de nominaties en 
moedigt iedereen aan om voordrachten te blijven doen, en noemt ook met name de 
mogelijkheid voor huiseigenaren zelf om verfraaiingen aan te melden.

11. Bekendmaking van de winnaar van de Le Comteprijs 2004 en uitreiking 
van de prijs

De voorzitter maakt de uiteindelijke winnaar bekend. De eigenaren van 
Heemskerkstraat 11, de heer Koppolse en mevrouw Van Gastel, ontvangen de prijs 
voor de toevoeging van een kapverdieping en topgevel aan hun woonhuis, fraai in 
overeenstemming met de bestaande architectuur en de bebouwde omgeving. De 
winnaar ontvangt het bijbehorende bord dat ter beschikking is gesteld door de 
Porceleyne Fles. Alle drie genomineerden ontvangen van de voorzitter bovendien een 
door de heer Pieter van Koppen vervaardigde oorkonde en bloemen. De winnaar toont 
zich zeer verguld en spreekt een dankwoord.

12. Aanbieding van het Jaarboek 2004 door de heer H. Houtzager, voorzitter 
van de Redactiecommissie

Hans Houtzager noemt een reeks van namen van mensen -  variërend van 
mederedacteuren, auteurs, adverteerders tot eindredacteur en uitgever - die aan de tot 
standkoming van het jaarboek hebben bijgedragen en die hij alle lof toezwaait.
Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan diegene aan wie het boek dit jaar is 
opgedragen: de heer Wim van Leeuwen. Wim heeft het voortouw genomen bij de 
oprichting van het Vermeercentrum en vervolgens de Stichting Kerkelijk Erfgoed 
Delft en daaraan een buitengewone bijdrage geleverd. Wim spreekt een dankwoord 
uit en meldt dat het Vermeercentrum nog een spannende tijd wacht, maar dat hij 
goede hoop heeft dat niet alleen de hele wereld maar ook de kerk- en kloosterstad 
Delft naar Vermeer kan kijken.

13. Rondvraag
Van de rondvraag maakt mevrouw Greetje van Walsum gebruik om de leden 
opmerkzaam te maken op de mogelijkheid afdrukken aan te schaffen van de door de 
heer Amold Verschuyl ontdekte houtsnedes van Verhoeven die in beperkte oplage 
opnieuw zijn gedrukt.
Vervolgens krijgt Winand de Fraiture van de commissie Behoud Stadsschoon 
gelegenheid om aan de hand van artist impressions de actuele situatie toe te lichten 
rond de ontwikkeling van de spoorzóne.
De heer Daan de Quartel maakt aanwezigen opmerkzaam op een bijzondere 
tentoonstelling in museum Paul Tetar van Elven van werken van Thomas Cool.

Tijdens de pauze kan door de aanwezige leden het jaarboek worden meegenomen.

Na de pauze houdt mevrouw Ria van der Meer een boeiende lezing onder de titel 
“Oproer in Delft”, waarbij door haar een levendige tot de verbeelding sprekende 
schets wordt geboden van het dagelijks leven, de zorgen en belangen van Delftenaren 
tijdens “De belasting Oproer” van 1572. Haar betoog riep nog vele vragen op bij de 
aanwezige “Delftenaren van 2005”.
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LEZINGEN.

W oensdag 18 oktober.

Historie en huidige taken van het 
Hoogheem raadschap Delfland

Op woensdag 18 oktober a.s. houdt de 
archivaris van het Hoogheemraadschap, Bert 
Klapwijk, op verzoek van de Historische 
Vereniging Delfia Batavorum een lezing over 
de geschiedenis van het Hoogheemraad
schap. Na de pauze spreekt oud- 
hoogheemraad Wil Aalbers over de huidige 
taken van het Hoogheemraadschap.

Onderwerp: Historie en huidige taken van 
het Hoogheemraadschap Delfland.

Sprekers: Drs. B. Klapwijk, en Drs. W.H.M. 
Aalbers.

Plaats: Gem eenlandshuis, ingang 
Phoenixstraat 32, Delft.

Tijd: 20:00 uur.

Donderdag 9 november.
*

Op donderdag 9 november 2006 zal Dr. J. M. 
van der Weiden om 20:00 uur in de 
voormalige synagoge aan de Koornmarkt een 
lezing houden over het onderwerp Nieuw 
bouwen in historische binnensteden. Hij zal 
dit onderwerp toelichten aan de hand van het 
Handvest voor de ideale (historische) stad.

Op 15 september j.l. organiseerden het 
Provinciaal Historisch Centrum/Erfgoed- huis 
Zuid-Holland en Delfia Batavorum een 
symposium over onder andere dit onderwerp. 
Omdat de toegang beperkt was, en wij dit een 
actueel en interessant onderwerp vonden,

hebben we een van de sprekers, n.l. Dr. Van 
der Weiden, gevraagd om zijn aandeel in het 
symposium voor de leden van Delfia 
Batavorum nog eens ten gehore te brengen.
Hij is de (mede-) opsteller van de zogenaamde 
TIEN GOUDEN REGELS, waarin zaken als 
“veelzijdigheid in harmonie”, de “civil society”, 
de relatie van stedebouw en architectuur aan 
de orde komen. Ook toetsingscriteria met 
betrekking tot behoud, sloop en vernieuwing 
worden behandeld.

Dr. Van der Weiden is socioloog, voorzitter 
van de werkgroep "Gebouw en Omgeving” van 
de historische vereniging Haerlem.

De voormalige synagoge in Delft is in 1862 
gebouwd in de zogenaamde Waterstaatsstijl, 
naar een ontwerp van Ir. L. Winkel. De 
Stichting Behoud Synagoge Delft heeft het 
gebouw in 1996 gekocht van de gemeente 
Delft. De restauratie is in 2006 voltooid. De 
ruimte wordt gebruikt als cultureel centrum, al 
hoopt de stichting deze uiteindelijk als 
synagoge in ere te kunnen herstellen.

Onderwerp: Nieuw bouwen in historische 
binnensteden.

Spreker: Dr. J.M. van der Weiden.

Plaats: voormalige synagoge, Koornmarkt 
te Delft.

Datum: 9 november 2006.

Tijd: 20:00 uur.

De Historische Vereniging Delfia Batavorum bevordert de belangstelling voor de geschiedenis en het behoud en herstel van 
het culturele erfgoed van Delft. Hiertoe organiseert zij voordrachten en excursies en verzorgt zij publicaties. De vereniging is 
opgericht in 1935 en heeft circa 1300 leden.

http://www.delfia-batavorum.nl


W oensdag 6 december.

Prof. Dr. J. Blom, directeur van het NIOD
(Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie) zal de spreker zijn 
van de Anders.Rozemondlezing.
Deze avond zaï op woensdag 6 december 
2006, aanvang 20.00 uur plaatsvinden in het 
UNESCO-IHE gebouw aan de Westvest 7 in 
het auditorium (A 1 b).
Het onderwerp is: De vroege  
geschiedschrijving in Nederland 
over de bezettingstijd.

Dr. Blom deed onderzoek ten behoeve van 
een bundel met artikelen van A.E. Cohen over 
de bezettingstijd en de Tweede Wereldoorlog. 
Dit onderzoek werpt een bijzonder licht op de 
verschillen van inzicht over geschiedschrijving 
binnen het NIOD.

Omdat het onderzoek archiefwerk is van Dr. 
Blom's eigen instituut, lijkt dit ons een prachtig 
onderwerp voor de lezing ter nagedachtenis 
van Stadsarchivaris Anders Rozemond. 
Bovenal zijn we verheugd dat Dr. Blom onze 
spreker van 6 december zal zijn.

Onderwerp: De vroege geschiedschrijving  
in Nederland over de bezettingstijd.

Spreker: Prof. Dr. J. Blom.

Plaats: Auditorium UNESCO-IHE instituut 
(A 1 b), W estvest 7.

Datum: w oensdag 6 decem ber 2006.

Tijd: 20:00 uur

Nieuwe leden.

De volgende belangstellenden hebben zich 
aangemeld als lid van Delfia Batavorum:

De heer A.M. Roovers, Den Haag 
Mevrouw R. Roovers, Den Haag 
De heer C. van de Ven, Delft 
Mevrouw S. Emonts, Delft 
De heer Drs.G.H. Groenendijk, Breda 
Mevrouw M.J. Rijn-Esser, Delft 
De heer F.T.J. Rijn, Delft

De heer Drs.J.W.L. Hilkhuijsen, Den Hoorn
De heer N. Peters, Delft
De heer Ir.F.N. Vroom, Delft
De heer P.J.M. Schors, Delft
Mevrouw H.M. Schors, Delft
Fa. Kool Meubelstoffeerderij, Delft
Hubo, Delft
Maatzorg/de Werven, Delft 
De heer J.W. Stoutjesdijk, Den Haag 
Mevrouw J. Kempes, Rijswijk 
Mevrouw S.C. Thomee-Fisher, Delft 
Mevrouw Drs.E.H. Olsder-Toxopeus, Delft 
De heer A. Westerhoff, Delft 
De heer C.G. Plukker, Delft 
De heer Drs.P. Deunhouwer, Den Haag 
Mevrouw G. de Mik, Delft

Delfia Batavorumprijs voor 9 
schoolverlaters.

De Historische Vereniging Delfia Batavorum 
stelt jaarlijks prijzen beschikbaar voor 3 
eindexamenkandidaten van elk der drie 
Delftse colleges.
Ook dit jaar waren vertegenwoordigers van 
Delfia Batavorum aanwezig bij de uitreiking 
van de einddiploma’s.
Negen leerlingen, die een uitstekende 
prestatie in het vak Geschiedenis leverden, 
werden beloond met een fraai gedenkboek, 
uitgegeven ter gelegenheid van het 350-jarig 
bestaan van de Delftse Aardewerkfabriek De 
Koninklijke Porceleyne Fles.
De winnaars:
Grotius College:Delft HAVO - Tim Keijzer 
VWO - Justa van den Bulk en Ruben de Graaff 
Christelijk Lyceum Delft: Gymnasium -  
Jeanette Gelauff, Atheneum -  Nathan Stolz, 
HAVO -  Gabrielle van Dam 
St.Stanislas College Delft: Gymnasium- 
Juliette Osseweijer, Atheneum- Rachel 
Sewdajal, HAVO - Mariska Lemckert.

ALGEMENE LEDENVERGADERING IN 
VERBAND MET BESTUURSWISSELINGEN.

Voorafgaande aan de lezing van Dr Van der 
Weiden op 9 november zal er een korte 
algemene ledenvergadering worden 
gehouden. Zoals in het convocaat van de 
algemene ledenvergadering van 23 mei al 
werd bericht, is onze voorzitter Drs. Wil H. 
Aalbers statutair terugtredend per november
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van dit jaar. Hij heeft dan een voorzitterschap 
van 9 jaar achter de rug. Het bestuur stelt de 
leden voor dat in zijn plaats als voorzitter wordt 
benoemd mevrouw Drs. Greetje D. van 
Walsum -  Kieft. Als de leden dit voorstel 
volgen, stelt het bestuur voor om in de dan 
ontstane vacature als bestuurslid te benoemen 
de heer Ir. Joris E.J. van Bergen. De q.q. zetel 
in het bestuur voor de redactiecommissie zal 
worden ingenomen door Dr. Wilma van 
Giersbergen. Zij is hoofd van de afdeling 
Historisch-Topografische Atlas van het 
Gemeentearchief van Rotterdam.

Joris van Bergen (1942) studeerde in Delft 
technische natuurkunde. Daarna trad hij 
in dienst bij Philips in Eindhoven.
Hij was vervolgens werkzaam bij het ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen (Directie 
Hoger Onderwijs), als gemeentesecretaris van 
Delft, als bestuurder van de Technische 
Universiteit Eindhoven en als vice-voorzitter 
van het College van Bestuur van de 
Universiteit Leiden. Momenteel studeert hij 
geschiedenis in Leiden.

Uiteten oud-bestuurders.

Traditiegetrouw zijn op 15 september de oud- 
bestuurders “uitgegeten”: dit aangename 
gebruik trof deze keer Annemarth Sterringa, 
Ansje Jonquiere, Hans Houtzager, en Wim 
Zwennis, Het afscheid van Wim is wel wat 
abrupt: hij zou nog enige tijd dit bulletin 
verzorgen, maar door een plotseling 
optredende ziekte is hem dat nu onmogelijk. 
Dit bulletin is dan ook wat anders dan u 
gewend bent. Onze verontschuldigingen 
daarvoor.

e-mail adres.

Mocht u beschikken over een e-mail-adres, dat 
bij ons niet bekend is, en het op prijs stellen 
via dit middel maandelijks op de hoogte te 
worden gebracht van de te houden lezingen in 
die maand, dan kunt u dit mailen naar An 
Bergman: anne@ w anadoo.nl

De excursie naar Brugge en omstreken: 
een terugblik

Eind september en begin oktober 2006 
maakten bijna 50 leden van onze Historische 
Vereniging bij schitterende 
weersomstandigheden een meerdaagse 
excursie naar Aardenburg, Damme en het 
hoofddoel Brugge.
Via de W esterscheldetunnel (6,6 kilometer 
lang en op het diepste punt 60 meter beneden 
de zeespiegel) bereikten wij de uitspanning De 
Braakm an  alwaar het traditionele kopje koffie 
met een taartje werd genuttigd.
Snel naar het stadje A ardenburg  waar twee 
gidsen ons stonden op te wachten om tekst en 
uitleg te geven over de vele bezienswaardig
heden. Daarna naar het schilderachtige 
plaatsje D am m e  om de lunch te gebruiken.
Ooit was Damme bekend om zijn enorm grote 
voorhaven want toen de Franse koning Filips 
August in 1213 de stad veroverde kon de 
volledige Franse vloot van 1700 schepen er 
gemakkelijk ondergebracht worden. En 
natuurlijk ontleent het ook zijn bekendheid aan 
Tijl Uilenspiegel en de schrijver Jacob van 
Maerlant.
Via een heuse raderboot bereikten wij Brugge. 
Met de touringcar snel naar het perfecte 
Scandic hotel, een onderdeel van de Hilton 
keten. Een uitstekende maaltijd wachtte ons 
daar.
De dag daarna werden wij door twee goed van 
de tongriem gesneden gidsen rondgeleid door 
Brugge. Kennelijk hadden alle reisbureaus van 
de wereld besloten deze dagen af te reizen 
naar Brugge, want de drukte was enorm. 
Zoiets als de lichtjesavond bij ons.

Na de lunch het museum Gruuthuse. Althans 
dat was de bedoeling en ook als zodanig 
geregeld. Maar een goede week daarvoor was 
de vaste collectie verwijderd om een andere 
tentoonstelling in te richten om daarna wegens 
renovatiewerkzaamheden geruime tijd dicht te 
zijn. Uit de hoge hoed moesten wij een 
alternatief toveren en die werd gevonden in 
een bezoek aan de Onze-Lieve Vrouwekerk 
met het beroemde witmarmeren beeldje van 
Michel Angelo ‘Madonna met kind’, de
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praalgraven van Karei de Stoute (1433-1477) 
en diens dochter Maria van Bourgondië (1457- 
1482) en tenslotte een bezoek aan de Heilige- 
Bloed basiliek.
De andere en laatste dag een rondvaart door 
de reien (grachten) en een bezoek aan het 
hypermoderne concertgebouw. En dat was 
voor velen een belevenis van de eerste orde!

Hoe beleefden de deelnem ers de excursie?

In de bus werd gevraagd een klein reisverslag 
te maken. Niemand reageerde en daarom 
vond ik mij geroepen dit te doen, ook al ben ik 
slechts zijdelings bij Delfia Batavorum 
betrokken (mijn man Louis is lid).
Genoten hebben wij allemaal van deze zeer 
goed georganiseerde trip. Prima hotel, goede 
maaltijden en een op deze groep afgestemd 
programma. Zelfs de gidsen werden af en toe 
afgetroefd in kennis. De een was er blij mee 
(Brugge) de ander iets minder (Aardenburg). 
Ook de excursie op de laatste dag naar het 
vrijwel nieuwe concertgebouw was geweldig. 
Op deze wijze een reis mee te mogen maken 
was grandioos. Bedankt voor de gezelligheid 
en saamhorigheid. Wij houden ons 
aanbevolen voor een volgende trip.
Reina Bracco Gartner-’t Mannetje

BRUGGE
Lieve beste Delftelingen * 
ik kan niet laten te bezingen 
de wonderschone Bruggereis 
met weinig blond en heel veel grijs.

Zo gingen Delftse Batavieren 
naar het land van friet en bieren.
Langs goede wegen werd gereden 
door fraaie dorpjes uit ‘t verleden.

Aardenburg uit de historie 
toonde ons haar volle glorie.
In Damme was geen Tijl te aanschouwen 
wel veel pronte Vlaamse vrouwen.

‘De Lamme Goedzak’ , die watervlugge, 
bracht ons in het stadje Brugge.
Met de bus naar het hotel 
dat beviel ons allen wel.

Eerst wat rusten en verfrissen 
en de borrel ook niet missen..
De maaltijd was een goede zaak

viel bij velen in de smaak.

Na de nacht een nieuwe dag 
die ons heel veel brengen mag.
Na ‘t ontbijt dat er wezen mocht 
gezwind de bus weer opgezocht.

De chauffeur, zijn naam was Jo, 
bracht ons met zijn busauto’ 
naar d’eeuwenoude stad 
waar gidsen hadden postgevat.

Zij brachten ons van hot naar her 
kenden verhalen van héél ver 
én uit een lang voorbij verleden 
maar óók van het jongste heden.

De musea om ons heen 
toonden fraais aan iedereen!
Je behoeft niet binnen in te gaan 
om de pracht te verstaan.

Zowel binnen als daarbuiten 
waren gidsen niet te stuiten 
ons dit moois te laten zien.
Daarom voor hen een DIKKE tien!

De derde, tevens laatste dag 
eentje die er wezen mag.
Jo buste ons naar d’oude stad 
daar wachtte ons ook nog wat.

Wandelen op de Vlaamse keien 
varen op de Brugse reien.
Dat was echt een waar genoegen:
We hadden héél wat moeten zwoegen!

Daarna het concertgebouw 
dat vergeten wij niet gauw.
Wij konden onze oren spitsen 
bij de uitleg van de gidsen.

Het eind der trip was nabij gekomen 
wij konden nu verder dromen 
in de bus van Jo naar huis 
op naar Delft, op naar thuis.

Rest mij nog een enkele regel 
waarmee ik dit verhaal bezegel.
Veel dank aan de E.C. gebracht 
Zelfs aan de ZON hadden zij gedacht!

Anton W. Brouwer
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• naar analogie van de inwoners van 
Brugge, Bruggelingen

EXCURSIE
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2006,
AANVANG 11.00 UUR

Excursie naar het Delftse Kruithuis
Op genoemde datum organiseren wij een 
excursie naar het Kruithuis aan de Delftse 
Schie. Te bereiken per fiets of per auto via de 
Energieweg. Zie hiervoor de laatste regels van 
deze aankondiging.
Oorspronkelijk was het buskruitmagazijn van 
de Staten van Holland en West-Friesland 
gelegen aan de Paardenmarkt waar het op 12 
oktober 1654 met onvoorstelbaar geweld 
ontplofte.
In 1660 kwam het nieuwe en het huidige 
magazijn tot stand, maar dat moest wel een 
kanonschot verwijderd zijn van de stad. Wij 
zullen het onlangs gerestaureerde 
Poortgebouw in ogenschouw nemen met de 
mooie schouw, het wapen van de zeven 
Verenigde Provinciën, het fraaie plafond en 
het mooie beeldhouwwerk. Voorts de korte 
gaard, de kruittorens, en alles wat er nog meer 
te zien is.
Duur van de excursie is iets langer dan 1 uur 
en de kosten bedragen twee euro per 
persoon. Hierin is begrepen een kopje koffie en 
de rondleiding en dan blijft er ook nog iets over 
voor het restauratiefonds.

Aanmelden is verplicht bij An Bergman: 
015-212.29.28 of per e-mail
anne@wanadoo.nl

Doe het snel want er kunnen slech ts 30 tot 
uiterlijk 35 personen met deze excursie 
mee.
Hoe er te komen? Rij de Energieweg in (dat 
is de weg tussen  de wijnimporteur Delcave 
en de Volkswagendealer aan de Schieweg.) 
Doorrijden tot aan de Schie, linksaf, onder 
de Kruithuisbrug door en parkeren op het 
parkeerterrein.

Toekomstplannen excursies voor 2007 en 
verder
Wij hebben nog wel enige tijd te gaan voordat 
bij Oud en Nieuw de champagnekurken 
knallen, maar toch heeft onze commissie nu al

haar gedachten laten gaan over het volgende 
jaar. Het is absoluut geen definitieve lijst; zie 
het meer als enkele excursie-ideeën voor nu 
en in de (verre) toekomst.

• Een bezoek aan de Rotterdamse 
begraafplaats Crooswijk als 
Rijksmonument (met eventueel een 
lezing)

• Een eendagsexcursie naar 
Gorinchem, Buren en Slot Loevestein

• Een bezoek aan het Haags Openbaar 
Vervoer Museum met een (zondagse) 
rit door de stad

• Een bezoek aan de Koninklijke stallen 
in Den Haag

• Een bezoek aan het Koninklijk 
Huisarchief in Den Haag

• Een bezoek aan het 
Stoomtrammuseum in Den 
Hoom/Medemblik

• Thematische rondwandeling(en) door 
Delft

De bibliotheek van Delfia Batavorum

Het Bestuur van Delfia Batavorum heeft het 
voornemen onze boekencollectie beter 
toegankelijk te maken door het bezit in beheer 
te geven aan DOK, alwaar in het nieuwe 
bibliotheekgebouw een speciale Delftse 
historische hoek zal worden gecreëerd. Enkele 
boeken zullen in beheer worden gegeven aan 
het Gemeentearchief van Delft. De definitieve 
besluitvorming tussen alle instanties, zoals 
over de juridische vorm (bruikleen, schenking), 
moet nog plaatsvinden. Wij houden u op de 
hoogte.

Boeken die beide instellingen reeds in bezit 
hebben blijven bij Delfia Batavorum. Daarmee 
kan de boekentafel van onze vereniging 
gevuld worden en bij verkoop komt de 
opbrengst daarvan ten goede aan het Delfia 
Batavorumfonds. Uw boekengift is derhalve 
altijd welkom. Schenkers van nu zijn onder 
andere de families Bogaard, De Boer,
Hoekstra -  Klein, Krul, Kunz en de heer 
Demhardt van de Nassauischen 
Altertumsvereins. Daarvoor hartelijk dank.

8 //
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In memoriam

Ons bereikte het droeve bericht, dat op 6 
oktober 2006 de heer A.C. Kleyweg na een 
langdurig ziekbed op 77 jarige leeftijd is 
overleden.
De heer Kleyweg, bekend van het Stads 
Koffyhuis, was een zeer bemind lid van onze 
vereniging. Vanwege zijn stimulerende 
inzet om de geschiedenis van Delft uit te 
dragen werd in 1994 ons jaarboek 
aan hem opgedragen.
Wij wensen zijn echtgenote en familie heel 
veel sterkte toe.
Delfia Batavorum verliest met hem een zeer 
trouw lid. Wij zullen hem missen.

Cursus: Inleiding in archiefonderzoek

Misschien bent u al langer van plan om eens 
uw stamboom uit te zoeken, of om onderzoek 
te doen naar de geschiedenis van uw fraaie 
huis in de Delftse binnenstad. Misschien wilt u 
zich buigen over een n og onbekend aspect 
van de rijke Delftse historie? Maar hoe begin 
je aan zoiets? Het Gemeentearchief van Delft 
organiseert binnenkort een kleine cursus 
‘inleiding in archiefonderzoek'. Stap voor stap 
wordt uitgelegd hoe u een onderzoek kunt 
opzetten en hoe onderzoek in originele 
archiefbronnen in zijn werk gaat. De cursus 
bestaat uit twee lessen op de 
maandagmiddag: 30 oktober en 6 november 
van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten: € 20,00.
Meer info: zie de website www.delft.nl/archief, 
of bel Peter Hofland (015-2602341). Wilt u zich 
aanmelden? Dat kan telefonisch of per e-mail 
(archief@delft.nn
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Historische Vereniging Delfia Batavorum
Secretaris:
Mr.D.J. van Doorninck 
Kanaalweg 10 
2628 EC Delft 
Tel: 015 2141950

Penningmeester: 
G.J. Augustinus 
Insulindeweg 30 
2612 EM Delft 
Tel: 015 2125759

Gironummer: 
587345 
ten name van 
Delfia Batavorum 
te Delft

Internet:
www.delfia-batavorum. nl 
e-mail:
info@delfia-batavorum.nl

30e ja a rg a n g _____________ c o n v o c a a t  n u m m e r 1

VAN DE VOORZITTER.

Namens het bestuur van onze vereniging 
mag ik U en Uw dierbaren een gezond en 
gelukkig Nieuwjaar toewensen. Deze 
mooie zin gebruikte onze afgetreden 
voorzitter Wil Aalbers ook altijd. Ik wil hem 
hierbij nog eens danken voor al zijn inzet 
en aandacht voor onze vereniging, werk 
waarvoor hij het erelidmaatschap in 
november j.l. heeft gekregen.

Dikwijls zijn tradities belangrijk, in ieder 
geval voor een historische vereniging. Het 
geeft immers structuur aan het werk 
gedurende het jaar. Daarom zijn er het 
afgelopen jaar ook weer lezingen en 
excursies aangeboden, een aanbod waar 
ais regel enthousiast gebruik van gemaakt 
werd. Het jaarboek krijgt al aardig vorm. 
Hans Houtzager is als voorzitter van de 
redactiecommissie afgetreden. Hij heeft 
met recht het erelidmaatschap van onze 
vereniging ontvangen. De Le Comteprijs is 
weer uitgereikt na een nominatievoorstel 
van drie, opgesteld door de jury onder 
voorzitterschap van Wim van Leeuwen. Ik 
roep de leden op om candidaten voor 
deze prijs aan te melden. Onze vereniging 
heeft adviezen -  gevraagd en ongevraagd 
- uitgebracht over ontwikkelingen in onze 
stad, door de Commissie Behoud 
Stadsschoon met veel zorg voorbereid.

Maar traditie is niet het enige: we hebben 
ook nieuwe initiatieven ontwikkeld,zoals 
contacten met onze zusterverenigingen in 
andere historische Hollandse steden, en 
het samen met het Erfgoedhuis Zuid- 
Holland organiseren van een symposium

ja n u a r i 2007

over bouwen in oude historische steden 
en dorpen.

Wij zijn ons ervan bewust te leven in een 
prachtige stad met vele uitdagingen, en 
daar willen wij op inspelen. Daarom 
wensen wij Delfia Batavorum een goed en 
actief verenigingsjaar.

Greetje van Walsum.

LEZINGEN.

D onderdag 18 januari 2007, 20:00 uur

“DOK en  Delft: on losm akelijk  m et  
elkaar verb on d en  op  w eg  naar de  
m od ern ste  b ib liotheek  ter w ereld ”,
Spreker: Jhr. E.S.M. van Nispen tot 
Sevenaer

en

“Plateelbakkerijen China en  De 
N ach teg a e l”,
Spreekster: Mevr. Wik Hoekstra -  Klein.

Plaats: DOK (de voormalige bibliotheek), 
Kruisstraat 71, Delft.

Omdat wij deze avond gastvrijheid 
genieten van het DOK, leek het ons zinvol 
dat de directeur, de heer Van Nispen, ons 
van de bouwplannen van de nieuwe DOK 
op de hoogte brengt. Hij zal daarbij ook 
ingaan op de nieuwe en vernieuwende 
formule van het DOK. Het zal u inmiddels 
bekend zijn dat de Delfia Batavorum- 
bibliotheek op zal gaan in het DOK.

De Historische Vereniging Delfia Batavorum bevordert de belangstelling voor de geschiedenis en het behoud en herstel van 
het culturele erfgoed van Delft. Hiertoe organiseert zij voordrachten en excursies en verzorgt zij publicaties. De vereniging is 
opgericht in 1935 en heeft circa 1300 leden.
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Mevrouw Hoekstra heeft een bewerkelijk 
onderzoek gedaan naar beide 
bovengenoemde plateelbakkerijen, en is 
bereid gevonden ons daarvan het een en 
ander te vertellen. Het boek is in augustus 
2006 verschenen als twaalfde deel in de 
serie geschiedenis van de Delftse 
Plateelbakkerijen.

D insdag 13 februari 2007, 20:00 uur

“De sc h a t  van C orpu s Christi, V.O.C. 
kaarten boven  w ater”
Spreker: Drs. Sjoerd de Meer.

Plaats: Delfstede, Phoenixstraat 66, Delft.

Het Maritiem Museum te Rotterdam heeft 
dertig 17e -eeuwse kaarten verworven: 21 
VOC-kaarten en 9 Engelse kaarten.
Het bijzondere is dat onder de VOC- 
kaarten 8 kaarten van Joan Blaeu zijn.
Ook heel bijzonder is dat de collectie, die 
dateert uit de periode 1660 tot 1670 
waarschijnlijk sinds het eind van de 17e 
eeuw bij elkaar is gebleven.

Drs. Sjoerd de Meer is als conservator 
aan het Maritiem Museum verbonden. Hij 
is zowel historicus als kunsthistoricus, en 
zal ons door middel van een powerpoint- 
presenfatie invoeren in deze boeiende 
materie. Het Maritiem Museum wijdt een 
tentoonstelling aan deze collectie.

W oen sd ag  14 maart, 20:00 uur

“G ebrandsch ilderd  g la s  en  G las in 
lood ”
Spreker: de heer R. Crèvecoeur, Epe.

Plaats: W aalse Kerk, Oude Delft 181.

We hebben aan de heer Crèvecoeur 
gevraagd over dit onderwerp een lezing te 
houden, vooral in het licht van het recent 
onthulde raam in de Nieuwe Kerk dat als 
onderwerp heeft de opwekking van het 
dochtertje van Jaïrus. De heer Crèvecoeur

was bij dit raam adviseur namens 
Monumentenzorg.

Delft heeft een rijke glashistorie: zowel de 
Nieuwe als de Oude kerk bezitten fraaie 
ramen, maar ook het beroemde atelier van 
Jan Schouten “Het Prinsenhof” was in 
Delft gevestigd. Crèvecoeur is de autoriteit 
op het gebied van het onderwerp; hij doet 
onder meer onderzoek voor de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg, en bij het 
Instituut Collectie Nederland.

D insdag 17 April 2007, 20:00 uur

“Internet en  de zoekterm  Delft”
Spreker: Peter Becker.

Plaats: Delfstede, Phoenixstraat 66.

internet en Deift. in deze lezing komt 
onder andere aan de orde wat Internet 
kan betekenen voor eenieder die 
geïnteresseerd is in historische 
onderwerpen in het algemeen, en de 
geschiedenis van Delft in het bijzonder.

EXCURSIE
DONDERDAG 15 FEBRUARI 2007  
AANVANG 10.00 UUR

E xcursie naar d e  Koninklijke Stallen  en  
het Koninklijk H uisarch ief te  Den Haag.
Op deze datum organiseren wij een 
excursie naar de Koninklijke Stallen en het 
Koninklijk Huisarchief te Den Haag.

De Koninklijke Stallen. Ten tijde van de 
Graven en Stadhouders stonden de 
paarden van de machthebbers op het 
Buitenhof. Daar, binnen de muren van het 
Kasteel, bevonden zich de stallen.
Toen Nederland een onafhankelijk 
Koninkrijk werd (na de Franse 
overheersing) werden de paarden eerst 
verplaatst naar de stallen achter het 
Pagehuis aan het Lange Voorhout. In
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1878 werden nieuwe stallen gebouwd op 
de hoek van de Hoge- en Prinsessewal op 
een stuk grond dat ook aan de Koninklijke 
familie toebehoorde. Hier staan de 
paarden en de koetsen van de Koninklijke 
familie.
Wat zullen wij te zien krijgen? Natuurlijk 
de Gouden Koets maar eveneens allerlei 
andere koetsen. En ook hiervoor gelden 
bij officiële gelegenheden weer strikte 
hiërachische regels. Elke 
hoogwaardigheidsbekleder krijgt dan een 
koets toegewezen conform zijn of haar 
rang en stand.

Het Koninklijk Huisarchief. Dit archief 
bevat onder meer de persoonlijke 
archieven, de bibliotheek en de 
Kunstverzameling van de Oranjes. Het 
maakt deel uit van de Dienst van het 
Koninklijk Huis.
Het gebouw is gebouwd tussen 1896 en 
1899 in neoclassicistische stijl en is 
gelegen in de tuin van het Paleis 
Noordeinde, tussen de Koninklijke Stallen 
en het Paleis. In 1997 werd het gebouw 
gerenoveerd en een jaar later kwam er 
een nieuw ondergronds depot.
Het Huisarchief kwam tot stand tijdens het 
regentschap van Koningin Emma 
waardoor de mogelijkheid ontstond de 
archieven, de bibliotheek en de historische 
collecties centraal te beheren. Nog steeds 
breidt de collectie zich uit. Enkele getallen: 
de bibliotheek bestaat uit ruim 70.000 
boeken, tijdschriften en brochures plus 
nog eens 6000 stuks bladmuziek. Ook het 
fotoarchief mag niet onvermeld blijven.
Het bevat 3000 albums en 60.000 losse 
foto’s.

A anm elden bij An Bergm an: 
am .bergm an@ orange.n l o f via 015- 
212.29.28. De k o sten  van d e z e  ex cu rsie  
bedragen  € 7 ,50  per p e r so o n  en  vooraf  
te vo ld o en  door stortin g  op  giro 587345  
t.n.v. de P en n in g m eester  van Delfia 
Batavorum  te  Delft.

Er zijn n og  tw ee  belangrijke punten te  
verm eld en . Wij m oeten  de besch ikk ing  
h eb b en  over  uw v o lled ig e  personalia  
en u d ient e e n  g e ld ig  legitim atiebew ijs  
bij u te  h ebben . Een kwartier van te  
voren  d ien en  wij o n s  te  m elden  bij de  
Stallen  en  het Archief, d u s  om  
resp ectievelijk  9 .45  en  13.45 uur. Wij 
zu llen  u daarover bijtijds inform eren.
Wij h eb b en  tu s se n  d e  tw ee  
ev en em en ten  circa tw ee  uur de tijd om  
koffie te drinken en  te lunchen . Dat 
d oen  wij gezam enlijk  w an t wij d ienen  
o n s  w eer  a ls  é é n  groep  bij de  
Koninklijke M arech a u ssee  te  m elden  en  
dan kunnen wij o n s  natuurlijk niet 
en k ele  laatkom ers veroorloven .
Ook h ierover inform eren wij u bijtijds.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De jaarlijkse algemene ledenvergadering 
vindt dit jaar piaats op d in sd ag  15 m ei 
om  20:00 uur, in d e  K apellezaal van het 
Reinier d e  G raaf-ziekenhuis.

Spreker en onderwerp van de die avond 
ook te houden lezing, staan nog niet vast.

NIEUWE LEDEN.

Wij verwelkomen als nieuwe leden:

Mevrouw Ir.l. Hulshof, Delft 
De heer Drs.J. van Vliet, Delft 
Mevrouw Drs.E.A. van Vliet-de Haan, Delft 
De heer Dr.M.A. Bertola, Delft 
Mevrouw Dr.M. Bertola-Heins, Delft 
Mevrouw A.M. Ligteringen-Kat, Delft 
Mevrouw Mr.M.F. Schoeman-Visser, Delft 
De heerC .J. Oerlemans, Delft 
Mevrouw Drs.l.B. Jacobs, Delft 
De heer A. van der Velden, Zoetermeer 
Mevrouw M. van IJzerloo-Poppink, Delft 
De heer T.S. Smit, Delft.
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DE ANDERS ROZEMONDLEZING.

Op 6 december 2006 hield Dr Hans Blom, 
directeur van het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie de Anders 
Rozemondlezing in het UNESCO-IHE 
gebouw aan de W estvest. ‘sMorgens heeft 
Aat Snaterse, journalist bij Radio Delft, bij 
Dr Blom thuis in Leiden, een interview 
afgenomen. De lezing van Dr Blom was 
bijzonder interessant, en de 
nagedachtenis aan de vroegere 
stadsarchivaris waardig. Maar ook het 
interview vind ik zo belangrijk dat ik met 
behulp van het schijfje dat Aat Snaterse 
mij gaf, probeer een korte weergave ervan 
te geven.

Zo’n interview wordt goed voorbereid. 
Mede daardoor werden de vragen op 
bijzonder heldere wijze door Dr Blom 
beantwoord.

Het NIOD beheert ongeveer 3 kilometer 
archief in zijn gebouw in Amsterdam. Ter 
vergelijking: in het gemeentearchief van 
Delft staat ongeveer 5 kilometer. Er zijn 
echter niet alleen in het NIOD-archief 
gegegens over de tweede wereldoorlog. In 
alle overheidsarchie-ven zijn stukken over 
dit onderwerp aanwezig.

Het NIOD is op 8 mei 1945 opgericht, dus 
op de dag van de officiële capitulatie van 
Duitsland, drie dagen slechts na de 
bevrijding van ons land. Dr Blom vraagt 
zich dan ook af of ze toen niet wat beters 
te doen hadden? Toch komt de oprichting 
niet uit de lucht vallen. Zowel in het 
bezette Nederland als bij de regering in 
ballingschap in Londen waren er plannen 
om gegevens over de oorlog vast te 
leggen, om direct na de bevrijding te 
bewerken. Een voorbeeld: de toenmalige 
minister van onderwijs Bolkestein riep de 
mensen in bezet gebied op om dagboeken 
te schrijven. Van die dagboeken heeft Lou 
de Jong gebruik kunnen maken.

Het werd in ons land als een morele en 
maatschappelijke plicht gezien om de 
geschiedschrijving meteen aan te pakken. 
De historicus Prof. Posthumus is een 
belangrijke iniatiefnemer tot de oprichting 
van het NIOD geweest.

De na afloop van de lezing gestelde 
vragen gingen vooral over hoe al het 
materiaal te ordenen en te selecteren, en 
hoe de geschiedschrijving over de 
bezettingstijd aan te pakken.

Dr A.E. Cohen, een vroege medewerker 
van het NIOD, was een voorstander van 
bronnenpublicaties. Dit zou objectiever 
zijn dan zelf schrijven, en het zou de 
individuele geschiedschrijving een 
prachtige ingang geven. De Joodse 
Cohen, oorspronkelijk mediëvist, was 
tijdens zijn onderduikjaren steeds meer 
belangstelling gaan krijgen voor het 
heden. Hij stelde zich oijvoorbeeid de 
vraag hoe het mogelijk was dat de 
bezetter erin slaagde met betrekkelijk 
weinig mensen het land zo naar zijn hand 
te zetten. Kort na de oorlog werd Dr 
Cohen, door Lou de Jong 
geïntroduceerd,samen met 
laatstgenoemde aan het NIOD benoemd.

Uiteindelijk heeft een andere aanpak, 
namelijk de geschiedschrijving zoals De 
Jong die voorstond, “gewonnen”. Het 
resultaat was de boekenserie “Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog".

Cohen is in 1960 hoogleraar in Leiden 
geworden.

Ook het Sebrenica-rapport is aan de orde 
gesteld. Dr Blom was in 1996 tot directeur 
van het NIOD benoemd. Kort daarvoor 
was het verzoek van de regering gekomen 
om een onafhankelijk onderzoek in te 
stellen. Essentieel voor het NIOD om ja te 
zeggen was dat het hier om en 
authentieke vraag van de samenleving

4/5



C ontributie 2007ging. Weliswaar bezat het NIOD geen 
specifieke Balkan-kennis, maar er was wel 
ervaring met politiek en moreel zeer 
gevoelige onderwerpen. Wel vroeg en 
kreeg het NIOD van de regering de 
garantie voor publicatie van de 
bevindingen, hoe deze ook zouden 
uitvallen. Op de vraag of men nu al bezig 
is met Irak of Afghanistan is het antwoord 
ontkennend. Het is niet de taak van het 
NIOD om “alles” op het gebied van oorlog 
en geweld te verzamelen. Daar is het 
Instituut ook te klein voor. Wel zou een 
eventueel verzoek in overweging 
genomen kunnen worden. Maar de 
reguliere taak blijft het beschrijven van de 
geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog.

G. van Walsum.

W egens een wijziging m.b.t. de 
verwerking van acceptgiro’s bij de banken, 
moeten onze contributierekeningen met 
de acceptgiro’s bij de Postbank een 
systeemtest ondergaan. Dat vraagt meer 
tijd dan uw penningmeester gedacht had. 
De contributierekeningen volgen daarom 
over enkele weken via een aparte mailing.

B
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Historische Vereniging Delfia Batavorum
Secretaris:
Mr.D.J. van Doorninck 
Kanaalweg 20 
2628 EC Delft 
Tel: 015 2141950

Penningmeester: 
G.J. Augustinus 
Insulindeweg 30 
2612 EM Delft 
Tel: 015 2125759

Gironummer: 
587345 
ten name van 
Delfia Batavorum 
te Delft

Internet:
www.delfia-batavorum.nl
e-mail:
info@delfia-batavorum.nl

30e jaargang convocaat nummer 2 april 2007

In memoriam Klaas Deen

Op 3 maart l.l. is ons erelid Ir. Klaas W.H.W. Deen ons ontvallen.
Hij was enige tijd een actief medebestuurslid en heeft deswege veel voor onze vereniging 
betekend. In 1990 heeft hij zich intensief bezig gehouden met het lustrumsymposium 
Delft w ordt m odern . De Nederlandse monumentenzorg hield zich tot ongeveer 1970 
voornamelijk bezig met monumenten van vóór 1850. Alle sporen van bouwkunst en 
stedenbouw uit de periodel 850-1940 dienden, ook in Delft, nog geïnventariseerd te 
worden. Het is de grote verdienste van Klaas Deen geweest om op dit punt de aandacht te 
vestigen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een schitterend symposium in 1990 en waar hij 
prominente sprekers voor dit doel wist te strikken.Het heengaan van Klaas Deen valt ons 
zwaar. Hij blijft altijd vermeld op onze lijst van ereleden.

UITNODIGING.

Aan de Ere-leden en Leden van de Historische Vereniging Delfia Batavorum.

Uitnodiging tot het bij wonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal 
worden op dinsdag 15 mei a.s. om 20.00 uur in de Kapellezaal van het Reinier de 
Graafgasthuis te Delft.

De agenda is als volgt:

1. Opening.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2006 en die van 9 november 

2006.
3. Mededelingen.
4. Verslag van de Cie Behoud Stadsschoon.
5. Financiële verslagen.
6. Verslag van de kascommissie en décharge van het bestuur.
7. Begroting 2007.
8. Verkiezing van een lid van de kascommissie.
9. Rapportage door Ir. Wim Weve, secretaris van de Commissie voor de Le Comte-prijs.
10. Bekendmaking van de winnaar van de Le Comteprijs 2006, en uitreiking van de prijs.
11. Aanbieding van het Jaarboek 2006, (is tijdens de pauze beschikbaar voor de leden.)
12. Rondvraag.

Na de algemene ledenvergadering volgt een korte pauze, waarna de uitgestelde lezing zal 
worden gehouden door: zie volgende bladzijde.

http://www.delfia-batavorum.nl
mailto:info@delfia-batavorum.nl


Jhr. Van Nispen tot Sevenaer, directeur van DOK (Discotheek, Openbare Bibliotheek en 
Kunstuitleen) over de toekomst van DOK in de nieuwe huisvesting aan het cultuurplein.

Door omstandigheden is Delf in maart niet verschenen. In juni verschijnt een 
dubbelnummer.

LEZINGEN.

Graag attenderen wij u nog op de lezing van Peter Becker, op dinsdag 17 april a.s., om 
20:00 uur in Delfstede, Phoenixstraat 66 Delft. Titel: Wat kan ik als historisch 
geïnteresseerde met internet?
Op deze avond wordt getoond hoe internet ons behulpzaam kan zijn bij onze zoektocht naar 
historische onderwerpen in het algemeen, en naar die van Delft in het bijzonder. Peter 
Becker zal laten zien dat internet een fantastisch medium is voor het vinden van 
verschillende soorten informatie. Historische feiten, stamboomgegevens, achtergronden en 
heel veel beeldmateriaal kunnen via internet worden gevonden. Niet alleen de onderzoeker is 
gebaat bij internet, iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis kan en schat aan informatie 
ontdekken. Peter Becker zal laten zien dat veel informatie eenvoudig kan worden gevonden, 
en hij geeft hiervoor practische tips. Hij gaat met ons Googelen, maakt een rondreis door de 
encyclopedie Wikipedia, laat zien wat intemetarchieven ons over Delft te bieden hebben, 
zoekt particuliere web-sites die voor ons interessant zijn, en nog veel meer. Ook diegenen die 
internet nog niet (veel) gebruiken zullen veel plezier beleven aan deze lezing.
Als docent aan de opleiding Informatiedienstverlening en Informatiemanagement van de 
Haagse Hogeschool én redactielid van ons jaarboek, zal hij van deze avond een boeiende 
bijeenkomst weten te maken!

NIEUWE LEDEN.

Wij verwelkomen als nieuwe leden:
Mevrouw M.M. van den Bos-Pellikaan, Delft 
De heer A. van den Bos, Delft 
De heer P.W. van der Marei, Delft 
De heer Ir.G.A. Schwippert, Pijnacker 
Mevrouw Schwippert, Pijnacker 
De heer W. Klaarbergen, Delft 
De heer Ir.D.F. Goudriaan, Delft 
Mevrouw C. Goudriaan, Delft 
De heer Drs.B. Drentje, Delft 
Mevrouw Drentje, Delft.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DELFIA 
BATAVORUM GEHOUDEN OP 23 MEI 2006 IN DE KAPELLEZAAL VAN DE 
REINIER DE GRAAF GROEP TE DELFT

Er waren inclusief het bestuur 103 aanwezigen.

1. Opening
Voorzitter Wil Aalbers opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom de 
genomineerden voor de Le Comteprijs 2004.



Bericht van verhindering ontvangen van de leden Bakema, Konijnendijk, Van Koppen, Van 
Noort, Olsder-Toxopeus, Van Rijn en Verschuyl.

2. Notulen
De notulen van de ALV van 24 mei 2005 worden met algemene stemmen goedgekeurd.

3. Mededelingen
Na eerdere schriftelijke gelukwensen feliciteert de voorzitter nogmaals de heer en mevrouw 
Van der Heijden-Wolfhagen, mevrouw Van der Jagt-Toet, mevrouw Jonker en mevrouw 
Rasch-Knebel, leden van onze vereniging, met de hen toegekende koninklijke 
onderscheidingen.

4. Verslag van de Commissie Behoud Stadsschoon
Voorzitter van de commissie Winand de Fraiture geeft enige toelichting over ontstaan en 
doelstellingen. De commissie die in de persoon van de voorzitter structureel 
vertegenwoordigd is in het bestuur, geeft gevraagd en ongevraagd adviezen namens de 
vereniging, Anders dan recent in een schrijven van een bewonersvereniging aan de 
gemeente werd gesuggereerd is daartoe een ledenraadpleging statutair niet vereist. Deze 
misvatting is schriftelijk door commissie en bestuur richting gemeentebestuur rechtgezet. 
Aan de hand van enige artist impressions geeft De Fraiture toelichting over de huidige 
situering in het Ontwerp Bestemmingsplan Spoorzone van de weg naast molen, zowel als de 
aanvankelijk door Busquets ontworpen en door de commissie gewenste historische ligging, 
namelijk de gracht naast de molen. Hiertegen is bezwaar ingediend door de commissie, bij 
de Gemeente en vervolgens ook richting Provincie.

5. Financiële verslagen
Penningmeester Gé Augustinus verwijst naar de toelichting op de jaarstukken en meldt nog 
dat het gering batig saldo te danken is aan het lustrum waardoor één ledenbijeenkomst 
minder is gehouden. De heer Griffioen vraagt ó f er niet meer rente-opbrengst te genereren 
zou zijn uit het eigen vermogen. Penningmeester licht toe dat bewust is gekozen voor een 
Rentemeerrekening, en dat nog meer rente niet waarschijnlijk lijkt. De heer Van Loef 
informeert waarom de lasten van het jaarboek significant lager zijn. Penningmeester noemt 
als achtergrond het fraaie bestand aan adverteerders, echter indien deze zich zouden 
terugtrekken is de last van het jaarboek voor de vereniging.

6. Verslag van de kascommissie en décharge van het bestuur
De heer Bender doet namens de kascommissie - waarvan ook de heren Naaborg en De 
Quartel deel uit maken - verslag van de bevindingen van de boeken ten huize van de 
penningmeester. Financiële stukken zagen er ook dit j aar weer goed uit, zodat de commissie 
hieraan volledig goedkeuring verleent. De vergadering verleent vervolgens penningmeester 
en bestuur décharge.

6. Begroting 2006
De vergadering stemt unaniem in met de voorgestelde begroting.

7. Verkiezing van een lid van de kascommissie
De heer Bender is statutair aan de beurt van aftreden. Hij ontvangt van de voorzitter een fles 
wijn. De heer Vijverberg toont zich bereid tot de commissie toe te treden, waarna deze 
bestaat uit de heren Naaborg, De Quartel en Vijverberg.

8. Bestuursmutaties
Dit j aar heeft een aantal mutaties plaats.
Penningmeester Gé Augustinus is herkiesbaar.
Secretaris Ansje Jonquière-Kamps verlaat het bestuur en de vergadering stemt in met 
opvolger Mr. Dami J. van Dooninck.
Mevrouw Drs. Annemarth Sterringa is niet herkiesbaar en het bestuur stelt benoeming voor 
van mevrouw Drs. Elke Olsder-Toxopeus die de bibliotheek van de vereniging zal gaan 
beheren.



Dr. Hans Houtzager is niet herkiesbaar. Als opvolger in het bestuur zal door de 
redactiecommissie worden voorgesteld haar voorzitter mevrouw Dr. Wilma van Giersbergen. 
Vervolgens is in november na 9 jaar voorzitterschap statutair aan de beurt van aftreden Drs. 
Wil Aalbers. Nu reeds stelt het bestuur voor om in november 2006 tussentijds tot opvolger 
te benoemen de huidige vice-voorzitter mevrouw Drs. Greetje van Walsum-Kieft, en tot 
vice-voorzitter de heer Ir. Joris van Bergen.
Vervolgens verzoekt de voorzitter de heren Houtzager, Augustinus, de Fraiture en Van 
Doominck de vergaderzaal een ogenblik te verlaten. In hun afwezigheid memoreert Wil 
Aalbers de bestuurlijke zowel als de professionele carrière van Hans Houtzager die na acht 
jaar het bestuur gaat verlaten. Gedurende dertig jaar heeft hij zijn talenten aan de vereniging 
gewijd in de vorm van publicaties, illustraties en het geven van tal van voordrachten. Als lid 
en voorzitter van de redactiecommissie was hij een decennium lang verantwoordelijk voor 
het verschijnen van Het Jaarboek dat kan worden betiteld als het gezicht van de vereniging 
en de kroniek van Delft. Hoogtepunt is wel het Lustrumjaarboek 2005 waarin het 
Koningsveld centraal staat, het grote lustrumsymposium waar hij als “historicus Houtzager” 
een van de lezingen verzorgde. In de Kapellezaal van het ziekenhuis waar hij als 
gyneacoloog bovendien tot 1996 heeft gewerkt, stelt het bestuur de leden voor om Hans 
Houtzager te benoemen tot erelid. Onder luid applaus wordt hem vervolgens de door Pieter 
van Koppen vervaardigde oorkonde overhandigd.
Vervolgens wijdt de voorzitter nog lovende woorden aan vertrekkend secretaris Ansje 
Jonquière en bestuurslid voor de bibliotheek en webmaster Annemarth Sterringa en 
overhandigt beiden een roos.
Vergadering stemt met alle voorstellen en (herbenoemingen in.

9. Rapportage door Ir. Wim Weve, secretaris van de Commissie voor de Le 
Comteprijs

Voorzitter Wil Aalbers schetst kort de geschiedenis van de Le Comteprijs. Deze is in 1999 
ingesteld en is genoemd naar Adolf Le Comte die leefde van 1850 tot 1926, zijn opleiding 
kreeg in Neurenberg en Parijs en vervolgens docent werd aan de Polytechnische School in 
Delft en ontwerper bij de Porceleyne Fles. Vervolgens geeft de heer Wim Weve een 
presentatie met uitgebreide toelichting bij de drie nominaties: Hugo de Grootstraat 118-128, 
de verbouwing van panden van de firma Van Kapel met winkel, kantoorruimte en 
bovenwoningen, Peperstraat 7, het herstel naar Art-Deco stijl van een winkelpui van de 
Geste Groep, en Spoorsingel 2, de restauratie van de rijk gedecoreerde voorgevel van de heer 
N. Peters.

10. Bekendmaking van de winnaar van de Le Comteprijs 2005 en uitreiking van de 
prijs

De voorzitter maakt de uiteindelijke winnaar bekend. De eigenaar van Spoorsingel 2, de heer 
Nick Peters, ontvangt de prijs voor de restauratie van de rijk gedecoreerde voorgevel van dit 
pand. De winnaar ontvangt het bijbehorende bord dat ter beschikking is gesteld door de 
Porceleyne Fles. Alle drie genomineerden ontvangen van de voorzitter bovendien een door 
Pieter van Koppen vervaardigde oorkonde en bloemen.

11. Aanbieding van het Jaarboek 2005 door Hans Houtzager, voorzitter van de 
Redactiecommissie

Historische woorden citerend van Antoni van Leeuwenhoek: “ik sta gansch versteld over 
zoveel eer mij aangedaan!” spreekt Hans Houtzager zijn erkentelijkheid uit voor het hem 
toegekende erelidmaatschap. Hij memoreert nog kort de hoogtepunten van het lustrum, en 
complimenteert ook alle mederedacteuren die belangeloos een bijdrage hebben geleverd aan 
het lustrumboek waardoor - wederom met financiële steun van drukker Vis - dit prachtige 
boek kon worden uitgebracht.



Vervolgens ontsluiert hij dat het boek van dit bijzondere jaar is opgedragen aan An Bergman 
die op werkelijk onnavolgbare wijze als een spin in het web alle kontakten van Delfia 
Batavorum onderhoudt en vele donateurs heeft geworven.

12. Rondvraag
Gezien de tijd werd overgegaan tot de pauze die aansluitend volgde voor koffie en thee. 
Traditiegetrouw konden die leden die de contributie tevoren hadden betaald het jaarboek ter 
plaatse bij de penningmeester ophalen.

Hierna hield de algemeen directeur van het Legermuseum de heer Drs. Gert H. Groenendijk 
een boeiend betoog over de ontstaansgeschiedenis en de huidige situatie van het museum. 
Over de ongewisse toekomst of wel de lokatie, gaf hij aan dat hij na vele jaren van 
onzekerheid inmiddels liever een niet gewenst, dan geen besluit over de toekomst zou 
vernemen.
Aanwezigen kregen nog ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen, waarna 
voorzitter de vergadering sloot en menigeen nog met een glas bleef napraten.

Ansje Jonquière-Kamps, e.t. secretaris

Notulen van de algemene ledenvergadering van 9 november 2006, gehouden in de 
voormalige synagoge te Delft.

Aanwezig waren 53 leden.

De voorzitter, de heer Aalbers, herinnert aan het einde van zijn statutaire termijn: 12 
november 2006 is deze teneinde, en zal hij de voorzittershamer moeten neerleggen. Hij blikt 
kort terug op de periode van zijn voorzitterschap, waarin het ledental steeg van plm. 100 naar 
plm. 1300 leden. Hij wekt de leden op om te gaan voor de 1500. Hij mocht twee lustra 
voorzitten, en veel lezingen met plezier bij wonen. Hij brengt in herinnering de viering van 
400 jaar VOC,van 350 jaar Porceleijne Flesch. De contacten met de gemeente Delft zijn 
verbeterd, en via de Cie Behoud Stadsschoon is het goed mogelijk pro-actief bezig te zijn als 
vereniging. Het convocaat en Delf zijn onmisbaar in de communicatie, terwijl via het Belfia 
Batavorum-fonds en de Le Comte-prijs naar buiten getreden wordt, en publiciteit wordt 
gegenereerd. Hij dankt de overige bestuursleden voor de jarenlange, plezierige 
samenwerking, en overhandigt vervolgens de voorzittershamer en het Melkmeisje aan de 
nieuwe voorzitter, Greetje van Walsum -  Kieft.
Mevr. Van Walsum stelt vast dat Wil Aalbers gemist zal worden. Altijd op zijn post, met een 
enorm enthousiasme, een bestuurder met hoofd en hart, die over een enorm netwerk 
beschikt. Het was Delfia Batavorum een voorrecht zo een voorzitter te hebben. Deswege 
stelt het bestuur voor om de heer Aalbers te benoemen tot Erelid van Delfia Batavorum. De 
aanwezigen stemmen unaniem en met luid applaus in met deze benoeming.

Mr. Dami J. van Doominck, secretaris



EXCURSIES

Bezoek aan glas-in-lood-atelier Zantman

Onlangs is er een druk bezochte lezing over glas-in-lood geweest in de 
Waalse Kerk.
De heer Zantman van het bekende Delftse glas-in-lood atelier liet bij 
die gelegenheid weten dat hij best bereid was een (beperkt) aantal 
van onze leden te ontvangen om iets meer te laten weten (en zien) van dit 
aloude ambacht.
Wat hebben wij afgesproken?
Bezoek aan het atelier (Fabrieksstraat 1) op dinsdag 5 juni. Aanvang
19.30 uur. Kosten € 2,00 per persoon. Ter plekke te betalen aan een lid van de
excursiecommissie.
Aanmelden bij An Bergman: am.bergman@orange.nl o f 015-212.29.28.

Helpers gevraagd bij een promotieonderzoek

De heer Elger Heere van de Universiteit Utrecht is op zoek naar mensen, die aan de hand van 
een aantal opdrachten die ze krijgen een soort historiseh-geografisch onderzoekje doen van 
het gebied Delfland.
Ze moeten de opdrachten uitvoeren met behulp van een informatiesysteem dat hij ontwikkeld 
heeft. Het onderzoek gaat plaatsvinden in Enschede. Hij wil graag acht personen bereid 
vinden aan dit onderzoek mee te doen. Hij wil er ook graag een amateur-historicus bij 
hebben.
Wie hier interesse voor heeft kan contact opnemen met de heer Heere, via zijn internetadres: 
e.heere@geo.uu.nl.

mailto:am.bergman@orange.nl
mailto:e.heere@geo.uu.nl


Historische Vereniging Delfia Batavorum

Financieel verslag 2006

Staat van baten en lasten
2005 Begroting 2006

Baten Lasten Baten Lasten

Contributie 21.591,01 21.000,00
Rente Pb kapitaalrek./ 203,10 250,00

rentemeerrek.
Bestuurskosten 2.621,36 3.500,00
Bijeenkomsten 2.939,23 3.500,00
Excursies 128,32 pm
Jaarboek 4.817,95 6.000,00
Delf 5.536,40 6.000,00
Le Comteprijs 131,60 250,00
Dotatie aan lustrumfonds 1.924,27 2.000,00
Voordelig saldo 3.694,98

21.794,11 21.794,11 21.250,00 21.250,00



Staat van baten en lasten 
2006

Baten Lasten
Begroting 2007 
Baten Lasten

21.225,06
503,11

21.000,00
500,00

3.889,82
3.788,40

721,54
4.161,61
4.393,22

72,50
2.000,00
4.144,16

3.500.00
4.750.00 

pm
5.000. 00
6.000. 00 

250,00
2.000,00

22.449,71 22.449,71 21.500,00 21.500,00



Historische vereniging Delfia Batavorum

Balans per 31-12-2006

Inventaris
Vermogen vereniging 
Delfia Batavorumfonds 
Blokfonds 
Lustrumfonds
Fonds onderhoud geschenken 
Fonds Leden voor het leven 
Transistoria

Postbank rekcrt.
Postbank rentemeerrek.
Debiteuren
Crediteuren

31-12-2005 31-12-2006
Debet Credit Debet Credit

1,00 1,00
16.299,15 20.443,31
38.908,98 44.265,91

4.569,90 4.710,78
1.000,00 3.040,25
2.932,14 3.012,64
1.610,00 1.585,38

85,00 100,00

75,47 485,49
65.500,00 81.000,00

65,00
171,30 4.393,22

65.576,47 65.576,47 81.551,49 81.551,49



Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting financieel verslag 2006 

Staat van baten en lasten

De financiën van de vereniging vertonen een evenwichtig beeld. Het totaal van de rekening komt nagenoeg 
overeen met hetgeen er begroot is. Enkele nadrukkelijke verschillen worden hieronder toegelicht. Het voordelig 
saldo ad € 4.144,16 is ten bate gebracht van het vermogen van de vereniging.

Rente Postbank kapitaalrekening/rentemeerrekening
De rente bedroeg €  2.012,50. (2005 1.068,97) Op basis van de beginsaldi is dit bedrag als volgt verdeeld.
Normale exploitatie 25% 503,11
Delfia Batavorumfonds 59% 1.187,38
Blokfonds 7% 140,88
Lustrumfonds 2% 40,25
Fonds onderhoud geschenken 4% 80,50
Fonds leden voor het leven 3% 60,38

Bestuurskosten
In het verslagjaar is afscheid genomen van een groter aantal bestuurs- en commissieleden dan 
in andere jaren. De post attenties is daardoor hoger uitgevallen.

Bijeenkomsten
Doordat voor sommige bijeenkomsten wat beter geoutilleerde zalen gehuurd zijn, kent deze 
post ook een overschrijding ten opzichte van het begrotingsbedrag.

Jaarboek
De advertentieopbrengsten zijn een welkome financieringsbron voor een belangrijk deel van de kosten van ons 
jaarboek.
De specificatie is als volgt:
Drukkosten 7.047,41
Portikosten 526,20
Verkopen + 77,00
Advertenties + 3.335,00 (345,00 hoger dan vorig jaar)

Delf
De rekening voor Delf bedraagt € 4.393,22. Dit bedrag is te verdelen in drukkosten 3.848 ex a € 0,70 =
€ 2.693,60 en € 1.699,62 portikosten. De portikosten hebben betrekking op 4 kwartalen. In 2005 waren dat er 5.

Balans

Inventaris
Dit is een symbolisch bedrag, waarmede al onze roerende bezittingen geregistreerd zijn.
Deze bezittingen staan vermeld op de inventarislijst.

Vermogen vereniging
Saldo 01/01/06 16.299,15
Bij: Voordelig saldo 4.144,16
Saldo 31/12/06 20.443,31



Delfia Batavorumfonds
Saldo 01/01/06 38.908,98
Bij: Rente Pb kap./rentemeerrek. 1.187,38
Boekverkoop 445,05
Bijdragen leden 3.844,50
2 Litho’s Kees Verhoeven 80,00
Af: Synagoge gedenkboeken 200,00
Saldo 31/12/06 44.265,91

Blokfonds
Saldo 01/01/06 4.569,90
Bij: Rente Pb kap./rentemeerrek. 104,88
Saldo 31/12/06 4.710,78

Lustrumfonds
Saldo 01/01/06 1000,00
Bij: Rente Pb kap./rentemeerrek. 40,25
Dotatie 2.000,00
Saldo 31/12/06 3.040,25

Fonds onderhoud geschenken
Saldo 01/01/06 2.932,14
Bij: Rente Pb kap./rentemeerrek. 80,50
Saldo 31/12/06 3.012,64

Fonds leden voor het leven
Saldo 01/01/06
Bij: Rente Pb kap/rentemeerrek 
Af: Contributies 
Saldo 31/12/06
De vereniging telt 4 leden voor het

Debiteuren/Crediteuren
De te vorderen/verschuldigde bedragen zijn alle voor 1 maart 2007 ontvangen o f  betaald.

Kascontrole
Een goedkeurende verklaring van de Kascommissie m.b.t. dit verslag is in het bezit van, zowel de 
penningmeester, als de voorzitter van de vereniging.

1.610,00
60,38
85,00

1.585,38
leven en 1 lid voor het leven op hetzelfde adres.

Toelichting begroting 2006

Contributie
De vereniging telde per 01-01-2007 963 leden a € 20,-- en 261 leden è € 5,-- .
De te verwachten contributieopbrengsten zijn te stellen op € 21.000,--.

Overige posten
Bij de overige posten is uitgegaan van de realisatie 2006 met enige bijstelling op grond van 
reële verwachtingen. Voor de Bijeenkomsten heeft het bestuur een hoger begrotingsbedrag opgenomen. Het wil 
daarmede ruimte scheppen om zo nodig wederom wat duurdere zalen voor onze bijeenkomsten te huren en/of 
enige moderne hulpmiddelen aan te schaffen.
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In memoriam Dr . W im Zwennis

Ongeveer driekwart jaar geleden deden 
zich bij Wim de eerste 
ziekteverschijnselen voor die een 
onmiddellijk medisch ingrijpen 
noodzakelijk maakten. Het betrof hier een 
kwaadaardige hersentumor die niet in zijn 
geheel kon worden weggenomen. De 
huidige categorie chirurgen stelt de zaken 
niet rooskleuriger voor dan ze zijn, 
integendeel, en daar zat Wim enorm over 
in. In onze gesprekken kwam dit 
onderwerp dan ook telkens terug. Hij 
kende zijn voorland. En toen, toch nog 
onverwacht, kregen wij het bericht dat 
Wim op de eerste Pinksterdag was 
overleden.

Bij een van de eerste gelegenheden dat ik 
Wim ontmoette vertelde hij mij dat de 
kosten van het drukwerk van onze 
Historische Vereniging Delfia Batavorum 
wel erg hoog waren, in het bijzonder van 
ons Jaarboek, en dat we maar eens 
moesten gaan praten met een drukker aan 
het Oude Delft die ook zijn proefschrift had 
gemaakt. Later gaf hij mij als bewijs van 
zijn bewering een exemplaar van zijn 
dissertatie. Daarin las ik dat hij 
promoveerde toen zijn actieve 35-jarige 
loopbaan bij het Medisch Biologisch 
Laboratorium TNO ten einde liep. 
Voorwaar, een prestatie van formaat. Snel 
de stellingen doorgenomen. Ik citeer: 
“behalve kameraden gaan ook 
voetbalhysterie en voetbalvandalisme 
hand in hand”. De rest -  het had iets met 
lood te maken -  was iets te ingewikkeld 
voor een leek.

Wij gingen elkaar steeds beter kennen en 
daarbij bleek Wim een veelzijdig, aimabel 
en uiterst vriendelijk persoon te zijn. En 
consciëntieus. Al deze eigenschappen 
maakten hem een uitstekende secretaris 
van Delfia Batavorum, een functie die hij 
bijna 10 jaar uitoefende. Bij de 
vergaderingen was hij altijd stipt op tijd 
(meestal eerder) en noteerde hij alle 
belangrijke gegevens keurig met een 
vulpen, alsof de ballpoint nog moest 
worden uitgevonden. Kort en goed: every 
inch a gentleman. En daarmee was de 
koek nog niet op, want na zijn aftreden als 
secretaris heeft hij ons ais algemeen 
adjunct ook nog terzijde gestaan. Het 
verwerken van de kopij van ons convocaat 
en van ons katern in de kwartaaluitgave 
Delf viel onder andere onder zijn 
verantwoordelijkheid. Nog meer. Het 
couverteren behoorde eveneens tot zijn 
vaste kerntaken. Couverteren? Dat is met 
een groepje van 4 tot 5 personen het in 
enveloppen stoppen van ons convocaat. U 
ziet, hij heeft heel veel voor Delfia 
Batavorum betekend, en dat jaren 
achtereen.

Wij betuigen de gehele familie Zwennis en 
zeker ook An onze oprechte deelneming. 
Ook wij zullen hem erg missen.

Max van Noort, mede namens het Bestuur 
van Delfia Batavorum.

http://www.delfia-batavo
mailto:info@delfia-batavorum.nl


Redactioneel.
Omdat de verschijningsdata van Delf 
onzeker waren, heeft het bestuur ervoor 
gekozen om aan het eind van de 
zomervakantie een extra convocaat uit te 
brengen, zodat de eerste activiteiten van 
het seizoen verzekerd kunnen zijn van 
voldoende aandacht. Vandaar dit 
convocaat nr. 3. Elders in dit convocaat 
wordt ingegaan op de mogelijke 
verdergaande veranderingen met 
betrekking tot het magazine Delf. Die 
veranderingen kunnen natuurlijk weer 
gevolgen hebben voor uiterlijk en inhoud 
van het convocaat.

Wat treft u verder in dit convocaat aan? 
Naast het hiervoor geplaatste In 
memoriam Wim Zwennis, en een bericht 
over de postume uitreiking van de J.W. 
Blok-penning aan Wim Zwennis, vindt u 
mededelingen over aanstaande lezingen, 
het verschijnen van twee nieuwe folders, 
de aangemelde nieuwe leden, een 
verzoek uw e-mail adres in te leveren, 
meer over de excursie op 29 september 
aanstaande naar Woudrichem en 
Loevestein (hoewel er al geen plaatsen 
meer over schijnen te zijn), iets over open 
monumentendag, een verzoek van 
Cantarella/Mieke van der Kuij, en verder 
nog wat over een mogelijke wijziging in de 
verschijningsvormen van Delf en het 
Convocaat.

De andere folder is de algemene folder, 
vormgegeven door P r i m o !  S t u d i o  D e l f t .

Bezoek van de N assauischer 
Altertum sverein uit W iesbaden.

Na langdurige voorbereidingen w as het 9 
juni zover. Op verzoek van hun 
"voorman" I m r e  D e m h a r d t ,  een verzoek 
dat Delfia Batavorum via Peter 
van der Krogt bereikte, verzorgden wij een 
Delftse dag. Max van Noort 
kon met hulp van de Duits sprekende 
gidsen Annemarth Sterringa en 
Theodora Vismans de groep van ruim 40 
leden van deze historische 
vereniging veel laten zien wat op Nassau 
en Oranje betrekking had.
Later in de middag hield Huib van 
Walsum een lezina met als titel
D e l f t  u n d  d i e  N a s s a u e r / O r a n i e r \ r \  de 
sociëteit Standvastigheid. Zijn 
Duits was gecorrigeerd door zijn Duitse 
buurman Edu Kuhn, overigens ook 
lid van Delfia Batavorum. Wij kregen te 
horen dat de groep erg genoten 
heeft van de Delftse dag.
Peter van der Krogt is de volgende dag 
met de groep naar Den Haag 
geweest; ook Breda stond nog op het 
programma.

G eschiedenisprijs.

Nieuwe folders.

Een tweetal folders, waarbij Delfia 
Batavorum zich presenteert en 
informatie verschaft aan mogelijke nieuwe 
leden, hebben het
levenslicht gezien. Mooie borelingen!
De ene folder zal met name jeugdigen 
aanspreken. Hij is ontwikkeld 
door studenten van het G r a f i s c h  L y c e u m  

Z a d k i n e  C o l l e g e , Rotterdam, met als 
coördinator R o b b i n  v a n  K e s t e r .

Ook deze zomer is de geschiedenisprijs 
uitgereikt aan eindexamenkandidaten 
van de drie Delftse Colleges voor havo en 
vwo, die een uitstekende prestatie 
geleverd hebben op het gebied van het 
vak geschiedenis. Deze prijs bestaat 
uit een rijk geïllustreerd boek, dit jaar; D e  

2 5 0  r i j k s t e n  v a n  d e  G o u d e n  E e u w  

van Kees Zandvliet met daarin een door 
Jaap van Mierlo geschreven opdracht. 
Hier volgen de namen van de 
prijswinnaars:



van het CLD:
Martin Makkenze 
Maggie Bisschop 
Joost Harteveld

van het Stanislas:
Robert Boin 
Kimberley Hommes 
Adinda de Vries

van het Grotius:
Wim van den Bosch 
Freeke Gerritsen 
Suzanne Tegelaar

Uitreiking van de J.W. Blok-penning 
aan de nabestaanden  van 
Dr. Wim Zwennis

Hoewel alle voorbereidingen voor het 
toekennen van deze penning eind mei 
2007 voltooid waren, kon Wim het 
ontvangen van dit eerbetoon zelf niet 
meer meemaken.
Het bestuur van Delfia Batavorum was 
daarom verheugd dat de beide zonen van 
Wim en zijn levenspartner An Rozemond 
bereid waren de penning en de daarbij 
behorende oorkonde postuum in 
ontvangst te nemen.
Dit is inmiddels op 30 juli gebeurd in een 
beperkte kring van voornamelijk 
bestuursleden en oud bestuursleden ten 
huize van de voorzitter.
Omdat Wim deze onderscheiding voor al 
zijn werk voor onze vereniging én in 
ruimer verband, zo zeer verdiende, volgt 
hierna de tekst van de motivering:
“Deze erepenning wordt toegekend aan 
een persoon of instelling die zich bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt voor het 
bevorderen van de kennis van en de 
belangstelling voor de geschiedenis van 
Delft of voor het bevorderen van het 
behoud van het cultureel erfgoed”.

Onze grote excursie op zaterdag 29 
sep tem ber a.s.

Onze jaarlijkse excursie gaat ditmaal naar 
Buren, Woudrichem en Slot Loevestein 
(in die volgorde).
Wij vertrekken om 8.30 uur vanaf de 
Phoenixstraat ter hoogte van het 
Agathaplein.

B u r e n

Buren en de Oranjes hebben iets met 
elkaar. Willem van Oranje trouwde in 1551 
met de even jonge (18-jarige) Anna van 
Egmond Gravin van Buren en zo zijn er 
tot op de dag van vandaag nog vele zaken 
die daaraan herinneren. Wij zullen in 
dit prachtige Oranjeplaatsje enige tijd 
vertoeven om onder leiding van een gids 
van al dit fraais te genieten.

W o u d r i c h e m

Zonder overdrijving kan worden gezegd 
dat dit een uniek stadje is. Het ligt niet 
alleen centraal en mooi op het punt waar 
Maas en Waal tezamen vloeien om als 
Merwede verder te gaan, doch het heeft 
ook een schat aan monumenten en 
andere bezienswaardigheden waarvan er 
de afgelopen jaren veel zijn 
gerestaureerd.
En wat ook belangrijk is: Woudrichem is 
Woudrichem gebleven.

S l o t  L o e v e s t e i n

In 1368 liet ridder Dirc Loef van Home een 
kasteel bouwen op een strategische 
plek en wel daar waar Gelderland,
Brabant en Zuid-Holland elkaar raken.
Een ideale gelegenheid om tol te heffen 
op passerende schepen.
In de 17e eeuw werd het Slot officieel 
Staatsgevangenis der Nederlanden. De 
bekendste gevangene was ongetwijfeld 
Hugo de Groot die wist te ontsnappen in 
een boekenkist.



D i n g e n  d i e  u  m o e t  w e t e n  

Als gezegd vertrekken wij om 8.30 met de 
bus vanaf de Phoenixstraat ter hoogte 
van het Agathaplein.
In Buren nuttigen wij eerst koffie met 
gebak. Een vanouds goede gewoonte als 
een gezelschap batavieren op stap gaat. 
Daarna een bezoek aan het plaatsje zelf. 
Wij rijden vervolgens naar Woudrichem 
waar om 12.45 uur een heerlijke lunch 
op ons wacht (voorafgegaan door een 
welkomstdrankje). Wij trekken daar een 
uur voor uit waarna de stadsgids(en) in 45 
minuten de mooiste piekjes van deze 
vestingstad zal laten zien.
Met de veerpont gaan wij dan naar Slot 
Loevestein waar wij om circa 15.45 
uur zullen worden rondgeleid. Er zitten in 
het kasteel enkele trappen, maar 
voor diegenen die het traplopen 
bezwaarlijk vinden kunnen ook op de 
begane grond of op de eerste verdieping 
blijven. Eén van onze commissieleden 
heeft zeer onlangs de tocht naar boven 
gemaakt in gezelschap van een dame van 
92 jaar die daar niet de minste moeite 
mee had.
Als afsluiting gaan wij onder het genot van 
een drankje op het voorterrein van het Slot 
alles nog eens laten bezinken alvorens de 
bus ons huiswaarts brengt.

De prijs van deze excursie bedraagt 
€ 55,00 per persoon. Daarin is alles 
inbegrepen. Aanmelden bij An Bergman 
am.berqman@oranqe.nl of 015-212.29.28 
onder gelijktijdige overmaking van het 
verschuldigde bedrag op giro 587345 
ten name van de Penningmeester Delfia 
Batavorum te Delft. De bus kent een 
beperkt aantal plaatsen, dus op=op.
Gaat de excursie onverhoopt niet door, 
dan krijgt u vanzelfsprekend uw geld 
retour. Omdat wij schriftelijke 
verplichtingen moeten aangaan kunnen 
wij afzeggingen niet later dan 10 dagen 
van tevoren accepteren.

Lezingen.

Lezing “Mijn dagboek”, d o o rA a d e n  
Gemma van Winden -  Tetteroo.

Datum: dinsdag 4 september 2007, 
aanvang 20:00 uur.

Locatie: TOP, Hippolytusbuurt 14

Vanaf eind 1936 tot maart 1947 hield 
Kees Tetteroo (1922 -  2001) een dagboek 
bij. Dankzij zijn Sonderausweis was hij in 
staat zich tijdens de oorlog in de wijde 
omgeving van zijn woonplaats Schipluiden 
te begeven.
Zijn ervaringen tekende hij minutieus op, 
voorzien van veelsoortige documentatie. 
Ondanks het feit dat dit verboden was 
maakte hij overal indrukwekkende foto’s. 
Dit dagboek is nu integraal uitgegeven bij 
uitgeverij Aprilis te Zaltbommel, waarbij 
zijn dochter Gemma van Winden -  
Tetteroo de samenstelling verzorgde.
In het woord vooraf van deze 
oorlogskroniek geeft Prof. Dr. Peter 
Romijn, hoofd van de afdeling Onderzoek 
van het NIOD het belang van het dagboek 
aan met onder andere de volgende 
woorden: “de kroniek geeft ons scherp 
inzicht in de stemmingsgeschiedenis in 
bezet Nederland, gerelateerd aan de loop 
der gebeurtenissen”.

Lezing "Erfgoed-rijk Zuid-Holland” 
door mr.drs. A. Ponsteen, 
directeur van het Erfgoedhuis Zuid- 
Holland.

Datum: donderdag 18 oktober 2007 
aanvang 20.00 uur

Locatie: Nieuwe Sociëteit en zalencentrum 
Het Meisjeshuis, Oude Delft 112

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland zetelt al 
enige jaren in Delft in hetz.g. Meisjeshuis. 
Met onze vereniging zijn er regelmatig 
contacten, maar het leek ons voor onze

mailto:am.berqman@oranqe.nl


leden ook heel interessant om de 
mogelijkheid te hebben over het werk van 
het Erfgoedhuis (verder) geïnformeerd te 
worden. Daarom zijn wij verheugd dat de 
heer Ponsteen dit wil doen onder het 
motto:
"wij helpen erfgoed in Zuid-Holland 
behouden,benutten en beleven."
Om de ingang van de zaal te bereiken 
loopt u via het smeedijzeren hek naast het 
pand de tuin in. De toegang is dan aan uw 
linkerhand.

Lezing November: nog niet ingevuld.

Onze jaarlijkse 
A nders Rozem ondlezing:

“Jan  S teens burger van Delft: journaal 
van een on tdekkingstocht”.
Prof. Dr. F. Grijzenhout en Prof. Dr. 
N.C.F. S as over de burgem eester van 
Delft die geen burgem eester bleek te 
zijn.

Datum: dinsdag 11 decem ber 2007, 
aanvang 20:00 uur.

Locatie: UNESCO-IHE-gebouw,
Auditorium A1b W estvest 7

De kunsthistoricus Frans Grijzenhout en 
de historicus Niek van Sas hebben een 
boek geschreven over de vraag wie toch 
de burgem eester van Delft is op het 
beroemde schilderij van Jan Steen. Was 
hij wel burgemeester of toch eerder een 
burger van Delft? Waar woonde hij 
precies? Wie is het meisje naast hem? In 
hun duo-lezing zullen zij ons inwijden in 
hun zoektocht naar de, of in ieder geval 
hun oplossing van het raadsel van deze 
burger en zijn 13-jarige dochter in het Delft 
van omstreeks 1650.
Het schilderij is overigens voor een 
record-bedrag aangekocht door het 
Rijksmuseum als een hoogtepunt van de 
Nederlandse schilderkunst uit de Gouden 
Eeuw.

Delfia Batavorum goes Digitaal?

Zo’n vaart loopt het niet. Maar we hebben 
wel gemerkt dat het in sommige 
omstandigheden erg handig is om te 
kunnen beschikken over de digitale 
adressen van de leden. Dat was 
bijvoorbeeld het geval toen we op het 
laatste moment een lezing wegens slecht 
weer niet door wilden laten gaan. Maar 
ook bij de voorbereiding van excursies is 
het kunnen beschikken over deze 
informatie erg handig. Van veel leden 
hebben we het e-mail adres al. Als u een 
e-mail-adres hebt, wilt u dit dan 
doormailen aan am.berqman@oranqe.nl? 
We veranderen niets aan de gebruikelijke 
informatievoorziening aan de leden, dit is 
voor het bestuur alleen een welkom extra.

Open M onum entendag

Ditjaar zijn de open monumentendagen 
op 8 en 9 september. Dit jaar staat de na
oorlogse bouwkunst centraal. Namens 
Delfia Batavorum zit Albert Prevoo in de 
voorbereidende commissie. Mogelijk zal 
hij nog een beroep op de leden willen 
doen om als gids te willen fungeren. Bij 
het opstellen van dit stuk is hij nog met 
vakantie. Leden die op een of beide van 
de genoemde dagen gids willen zijn 
kunnen hun belangstelling daarvoor 
melden bij de secretaris: 
dvdoorni@wanadoo.nl.

Cantarella.

Hoewel het niet de gewoonte is om via dit 
convocaat “mensen bij elkaar te brengen”, 
willen we voor het verzoek van Mevr. 
Mieke Van der Kuij een uitzondering 
maken. Zij schrijft ons: Volgend jaar 
bestaat ons koor
Zang en Oratoriumvereniging Cantarella in 
Delft 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan 
willen we als dat kan een jubileumboek 
uitgeven. Daarom willen we meer van

mailto:am.berqman@oranqe.nl
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\

onze geschiedenis weten. We weten dat 
er ooit een fusie was van 4 koren, 
waaronder de Stem van de Arbeid, en De 
Nijverheid, allebei koren met een 
bijzondere afkomst. Wie weet meer? 
Informatie graag naar 
mvanderkuij@tiscali.nl.

Nieuw boek.

Onlangs is het boek “A b el L abouchere, d e  
m an die d e  P o rce leyn e  F les g roo t maakte"  
uitgebracht als deel 7 in de Rijswijkse 
reeks van de Stichting Rijswijkse 
Historische projecten.

De Porceleyne Fles in Delft is de enige 
aardewerkfabriek die uit de 17de eeuw is 
overgebleven. Dit is mede te danken aan 
Abel Labouchere (1860-1940), die de 
noodlijdende fabriek kocht. Toen Abel in 
1921, na 40 jaar, als directeur afscheid 
nam bloeide de fabriek als nooit tevoren. 
Huis Te Werve in Rijswijk was jarenlang 
het woonhuis van Abel. Verder was hij 
raadslid en wethouder van Rijswijk, 
bekleedde hij diverse andere functies en 
was hij betrokken bij vele activiteiten, 
zoals de stichting van museum Lambert 
van Meerten en de redding van Hofwijck 
aan het begin van de vorige eeuw.

•

In ruim 80 pagina’s (handzaam)
A5 formaat wordt, met veel fotomateriaal, 
een kijk op het leven van Abel Labouchere 
en een tijdsbeeld gegeven, inclusief de 
mensen, zoals Van Marken, die daar een 
belangrijke rol in speelden.
De prijs bedraagt €12,50, waarbij de 

eventuele verzendkosten (voor Nederland 
€ 2,90) komen.
Het boek kan via e-mail bij de schrijver 
zelf worden besteld: 
q.labouchere@chello.nl

Nieuwe Leden

Mevrouw M.E.J. Langeweg-Wiesell, Delft 
De heer H.T.M. Smit, Leidschendam 
Mevrouw M. Brehm-lmmers, Delft 
De heer J. Versfeit, Delft 
Mevrouw E. Bekink, Delft

DELF en Convocaat

Al enige tijd wordt er, met name binnen de 
gemeente, gesproken over de formule 
van het blad DELF. Participanten in dit 
magazine zijn de huidige deelnemers in 
het onderdeel Erfgoed Delft e.o. (Musea, 
Archief, Archeologie), en de Vereniging 
van Vrienden van het Prinsenhof, en 
Delfia Batavorum. Natuurlijk kan het altijd 
anders, en er zijn in den lande voldoende 
voorbeelden te vinden van uitgaven waar 
wij onze vingers bij zouden aflikken. Het 
gaat er nu alleen om om ambitieniveau en 
mogelijkheden met elkaar in verband te 
brengen. Een ding is zeker: het mag en 
kan anders dan nu, maar al te glossy en 
zonder wetenschappelijke pretentie is ook 
niet goed.
Vermoedelijk zal DELF minder thema
gericht worden opgebouwd, met een 
ruimere redactie, zodat de scope van het 
blad wat breder wordt. Het blad DELF als 
verenigings- en mededelingenblad (“het 
blauwe katern”) zal daar mogelijk onder 
lijden. Dat kan inderdaad betekenen dat 
een extra Convocaat per jaar de deur 
uitmoet. Overigens, als u als lid van Delfia 
Batavorum iets in dit Convocaat 
opgenomen zou willen zien dat nu 
ontbreekt, meld dit dan bij de secretaris, 
die tevens redacteur van het Convocaat 
is. Hij kan er dan rekening mee houden.

Planning verschijningsdata Convocaat 
2007  - 2008 .
Verschijningsdata: Inleverdata:
16.08.07 20.07.07
15.10.07 01.10.07

Wij verwelkomen als nieuwe leden: 
De heer H.A. Langeweg, Delft

Inleveren kopij:
Graag uitsluitend in Arial 11 punts, aan de 
secretaris: dvdoorni@wanadoo.nl

mailto:mvanderkuij@tiscali.nl
mailto:q.labouchere@chello.nl
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BIBLIOTHEEK 
DELFIA BATAVORUM

V erkoop  B o ek en  t.b .v . h e t  Delfia- 
B a ta v o ru m fo n d s

De bibliotheek van Delfia Batavorum kunt 
u nu vinden in het nieuwe DOK, gelegen 
tegenover theater de Veste, Vesteplein 
100, of enkele meer bijzondere uitgaven 
van de collectie in het Gemeentelijk 
Archief.
In de Delft-informatiehoek aan de voet van 
de grote trap naar boven in het 
DOKgebouw vindt u onze boeken over de 
geschiedenis van Delft en omgeving, te 
herkennen aan het logo (ridder te paard 
binnen twee cirkels) op de rug. Alle titels 
zijn nu opgenomen in de grote catalogus, 
dus het bestuur hoopt (en verwacht) dat 
veel meer mensen dan voorheen kunnen 
genieten van deze boeken, die tot nu toe 
maar zeer beperkt konden worden 
ingezien en geleend.
Omdat niet alle titels geschikt waren om te 
worden opgenomen in de DOK-collectie -  
van populaire titels heeft DOK nu wel 
dubbelexemplaren, maar de overige 
dubbelexemplaren, of sommige 
specialistische boeken zijn niet 
opgenomen -  worden de overgebleven 
boeken nu verkocht aan geïnteresseerde 
leden. Mocht u belangstelling hebben, de 
verkoopcatalogus “overgebleven boeken” 
staat nu op de website (www.delfia- 
batavorum .nl) o n d er “bibliotheek”.
Er s ta a t een  prijs bij d e  titels; wilt u 
bep aa ld e  boeken graag  reserveren , 
dan kunt u een  email s tu ren  n aar de  
b eh ee rd e r van d e  bibliotheek, Elke

Olsder-Toxopeus (eolsder@hotmail.com); 
vergeet niet als onderwerp te vermelden 
“Delfia boekenverkoop”, anders kan het 
mailtje verdwijnen tussen de junkmail....
U krijgt dan een mailtje terug over het 
afhalen en betalen van de bestelde 
boeken. Een kans om voor een zeer 
schappelijk bedrag uw historische 
Delftcollectie uit te breiden!

H et o n b e k e n d e  b ijz o n d e re  van  Delft
( D

Centrum  Oost: O m geving 
P aardenm arkt, R aam , het Rietveld en 
de  V lam ingstraat.

Op 11 novem ber 2007 organiseren  wij 
een  (eerste) wandeling langs m inder 
bekende historische 
beziensw aard igheden  en 
opm erkelijkheden in bepaa lde  
geb ieden  van de  Delftse binnenstad, 
zoals gevelstenen , s teeg jes, hofjes, 
bovenlichten, m erktekens, gebouw en, 
eigenlijk w at u m aar wilt.
G raag willen wij daarbij uw inspraak 
respectievelijk uw voorstellen over 
in te ressan te  plekjes en  inbreng van 
ideeën  of opzet. Het is d e  bedoeling 
dat wij in de  toekom st op deze  wijze 
ook an d ere  Delftse geb ieden  gaan  
verkennen. M aar dat hoort u nog wel 
van ons.
O m dat wij de  privacy van bew oners 
niet te veel op d e  proef willen stellen, 
betekent dat dat wij maximaal 25 leden 
kunnen meenemen op deze tocht. Als de

--------------------------------i f e
De Historische Vereniging Delfia Batavorum bevordert de belangstelling voor de geschiedenis en het behoud en herstel van 
het culturele erfgoed van Delft. Hiertoe organiseert zij voordrachten en excursies en verzorgt zij publicaties. De vereniging is 
opgericht in 1935 en heeft circa 1300 leden.
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belangstelling groter is, kan wellicht op 
een later moment de tocht herhaald 
worden.
Snel inschrijven is dus noodzaak: 
am.berqman@ oranqe.nl. telefoon 015- 
2122928

L ezingen .

Lezing “E rfg oed rijk  Z u id -H o lland” , 
d o o r  Mr. D rs. A. P o n s te e n ,
D irec teu r v an  h e t  E rfg o e d h u is  Zuid- 
H olland.

Datum: donderdag 18 oktober 2007 
Tijd: 20:00 uur

Locatie: Nieuwe Sociëteit en 
Zalencentrum Het Meisjeshuis, Oude Delft 
112 .

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland zetelt al 
enige jaren in Delft, in het zogeheten 
Meisjeshuis. Met onze vereniging zijn er 
regelmatig contacten, maar het leek ons 
voor onze leden ook heel interessant om 
de mogelijkheid te hebben over het werk 
van het Erfgoedhuis (verder) geïnformeerd 
te worden. Daarom zijn wij verheugd dat 
de heer Ponsteen dit wil doen, onder het 
motto: “wij helpen erfgoed in Zuid-Holland 
te behouden, te benutten en te beleven”. 
Om de ingang van de zaal te bereiken 
loopt u via het smeedijzeren hek naast het 
pand de tuin in. De toegang is dan aan uw 
linkerhand.

Lezing d o o r  Dr. G. V e rh o ev en  o v e r 
H et D elftse  f ra te rh u is  St. 
H ië ro n y m u sd a l, van  o p e n  a rm e n  to t 
g o u d e n  h a n d d ru k .

Datum: donderdag 22 november 2007 
Tijd: 20:00 uur

Locatie: DOK, grote bovenzaal.
Vesteplein 100.

De A n d e rs  R o zem o n d lez in g :

Lezing d o o r  P rof. Dr. F. G rijzen h o u t 
en  Prof. Dr. N.C.F. van  S a s , g e tite ld : 
“J a n  S te e n s  b u rg e r  v a n  Delft: 
jo u rn a a l v an  e e n  o n td e k k in g s to c h t” 
o v e r “De b u rg e m e e s te r  van  
D elft”d ie  g e e n  b u rg e m e e s te r  b leek  
te  zijn.

Datum: dinsdag 11 december 2007 
Tijd: 20:00 uur

Locatie: UNESCO -  IHE gebouw, 
auditorium A1b, W estvest 7.

De kunsthistoricus Frans Grijzenhout en 
de historicus Niek van Sas hebben een 
boek geschreven over de v raag wie toch 
de burgemeester van Delft is op het 
beroemde schilderij van Jan Steen. Was 
hij wel burgemeester, of eerder een burger 
van Delft? Waar woonde hij precies? Wie 
is het meisje naast hem? In hun duo- 
lezing zullen zij ons inwijden in hun 
zoektocht naar dé of in elk geval hun 
oplossing van het raadsel van deze burger 
en zijn 13 jarige dochter in het Delft van 
omstreeks 1650.
Het schilderij is overigens voor een 
recordbedrag aangekocht door het 
Rijksmuseum als een hoogtepunt van de 
Nederlandse schilderkunst uit de Gouden 
Eeuw.

Wij v e rw elk o m en  a ls  n ieu w e  leden :

De heer J. Hoekstra, Delft 
Mevrouw M. Meij, Delft 
Mevrouw M.F. Ooms-de Regt, Delft 
Mevrouw J.P. Kouwenhoven-Mensert, 
Delft
Mevrouw A. de Vries, Pijnacker 
De heer B. Lupker, Delft.
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NIEUWJAARSWENS

Namens het bestuur van onze vereniging 
mag ik U en Uw dierbaren een gezond en 
gelukkig Nieuwjaar wensen. Ziezo! Aan de 
traditie is voldaan. Wat staat ons in het 
komende jaar te wachten?
Als het aan ons ligt: veel nieuwe 
initiatieven. Die hebben wij lang niet altijd 
zelf bedacht. Het gestructureerde overleg 
met de zusterverenigingen in andere 
steden levert vele goede ideeën op die 
daar een succes geworden zijn, dus 
waarom niet hier?
Het antwoord is: omdat het ons aan 
menskracht ontbreekt. Een voorspelbare 
reactie hierop is: “doe dan niet alles zelf.” 
En dat is precies wat wij in 2008 willen 
bereiken.

Neem bijvoorbeeld het plan “leer Uw stad 
kennen.” Zeer succesvol in Vlaardingen. 
Maar iets dat daar goed loopt zal niet 
zonder aanpassingen bruikbaar zijn in 
Delft. In elke stad lopen de hazen anders. 
Er zijn ongetwijfeld in Delft instellingen, die 
zich ook met dat onderwerp bezig houden. 
Wij geloven wel dat Delfia Batavorum op 
dit gebied een belangrijke eigen inbreng 
kan hebben.
Om dit onderwerp nader uit te werken 
hebben wij in ons bestuur een trekker 
aangewezen, die de taak op zich neemt 
om een groepje enthousiaste 
medewerkers om zich heen te verzamelen 
en het plan handen en voeten te geven.

Zo zijn er meer plannen: de relatie tussen 
Delfia Batavorum en het 
(geschiedenis)onderwijs zou

moeten worden uitgebouwd zodat een 
vruchtbare interactie wordt bereikt. In 
overleg met de betrokken docenten willen 
wij hier vorm aan geven.

Delfia Batavorum heeft verder het initiatief 
genomen, uiteraard in samenwerking met 
de afdeling erfgoed van de gemeente 
Delft, om te komen tot een moderne, 
alles omvattende, stadsgeschiedenis van 
Delft.
Hiervoor wordt een stichting opgericht, die 
dit doel waar gaat maken.

Deze en andere plannen zullen U bereiken 
in een beleidsplan dat wij in mei op de 
Algemene Ledenvergadering hopen te 
presenteren. Maar dan moeten wij al aan 
het werk zijn.
Ik wens U een interessant verenigingsjaar 
toe, waarin Delfia Batavorum er in zal 
slagen een aantal plannen concreet te 
maken. Dat zal dan zijn mede dankzij 
U!

Greetje van Walsum -  Kieft,
Voorzitter.

LEZINGEN

Lezing "de g e s c h ie d e n is  van d e  D elftse  
plateelbakkerijen."
door m evrouw  Wik H oekstra-K lein op  
dond erdag 24 januari 2008,

Plaats: Nieuwe Sociëteit en zalencentrum 
Het Meisjeshuis, Oude Delft 112.
Om de ingang van de zaal te bereiken 
loopt U via het smeedijzeren hek 
naast het pand de tuin in. De toegang is 
dan aan Uw linkerhand.

De Historische Vereniging Delfia Batavorum bevordert de belangstelling voor de geschiedenis en het behoud en herstel van 
het culturele erfgoed van Delft. Hiertoe organiseert zij voordrachten en excursies en verzorgt zij publicaties. De vereniging is 
opgericht in 1935 en heeft circa 1300 leden.
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Tijd: aanvang 20:00 uur.

Van 1980 tot 2005 heeft de Projectgroep 
Delfts Aardewerk zich bezig gehouden 
met het sorteren, inventariseren en 
interpreteren van de nagelaten notities 
met betrekking tot de Delftse 
plateelbakkerijen en plateelbakkers uit het 
Delftse notarieel archief van het Delftse 
notarieel archief van mr A.H.H. van der 
Burgh (1845 - 1904). Ook de gegevens 
van het niet voltooide bronnenonderzoek 
dat mevrouw P. Beydals, verbonden 
aan het Delftse Gemeente Archief, in de 
jaren dertig tot vijftig van de vorige eeuw 
verrichtte in opdracht van het Nederlands 
Economisch-Historisch archief, werden 
verwerkt.
Eind 1999 heeft dit geresulteerd in het 
verschijnen van het eerste deeltje in de 
serie "De geschiedenis van de Delftse 
plateelbakkerijen", terwijl onlangs deel 
14 het licht zag. Het is de bedoeling in de 
loop der jaren aan alle Delftse 
plateelbakkerijen aandacht te schenken.

Aan de hand van dit onderzoek zal 
spreekster ons kennis laten maken met de 
wereld van de tientallen plateelbakkerijen, 
die met hun kwaliteitsproducten het Delfts 
Blauw in de Gouden Eeuw de 
naamsbekendheid over de hele wereld 
hebben gegeven, die het tot op de dag 
van vandaag nog bezit.

Lezing over “K en n isstad  Delft in 
verleden  en  to e k o m st” door Erik 
P asveer, op  d in sd a g  4 m aart 2008 .

Plaats: DOK, grote bovenzaal, Vesteplein 
100, Delft

Tijd: aanvang 20:00 uur

De heer Ir. Erik Pasveer is hoofd van het 
vakteam Ruimtelijke Ordening van de 
gemeente Delft. In zijn voordracht zal hij in 
het bijzonder ingaan op de relatie tussen

de stad en de Technische Hogeschool, nu 
Technische Universiteit, van vroeger tijden 
tot nu en daarbij ook de toekomstige 
ontwikkeling betrekken. Die relatie betreft 
niet alleen de ruimtelijke ontwikkeling 
maar ook en vooral de sociaal culturele en 
economische aspecten. Ook de betekenis 
van de TH/TU voor de (inter)nationale 
bekendheid en positie van Delft zal aan de 
orde komen. Wat heeft de Universiteit met 
de stad? En omgekeerd: wat heeft de stad 
aan de Universiteit? Worden alle kansen 
wederzijds wel voldoende benut?
Kortom: een stimulerend betoog over 
'town and gown' (of sTUd en stad').

Erik Pasveer is stedenbouwkundige, die 
o.a. een aantal jaren werkzaam was 
bij BVR, het adviesbureau dat door Riek 
Bakker en Jaap  van Rijs werd opgericht 
en sindsdien vele gemeenten in Nederland 
bijstond bij het maken van gedurfde 
ruimtelijke plannen en projecten. Hij is 
sinds enige jaren hoofd Ruimtelijke 
Ordening van de gem eente Delft en als 
zodanig ook intensief betrokken bij de 
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van 
de TU en aanverwante 'kennislocaties' 
zoals Technopolis en de 'nieuwe 
Schieoevers'.

V erk o o p  B o ek en  t.b .v . h e t  Delfia- 
B a ta v o ru m fo n d s

Velen van u hebben al via de website 
boeken kunnen aanschaffen die waren 
overgebleven na de opname van onze 
bibliotheek in het boekenbestand van de 
Openbare Bibliotheek, oftewel DOK. We 
hopen dat u de weg naar de collectie in 
DOK, aan de voet van de grote trap naar 
boven, al hebt gevonden!

Nu zijn ook de boeken die door 
schenkingen -  meestal van leden -  zijn 
verkregen, opgenomen in de verkooplijst 
die u op de website kunt vinden. Af en toe 
wordt het bestand op de lijst weer



aangevuld door schenkingen van leden 
die gaan verhuizen, of brengen 
nabestaanden van m ensen die een 
boekencollectie over Delft hadden (een 
aantal van) deze boeken naar Delfia 
Batavorum. Als de titels al in de DOK- 
collectie zijn opgenomen, voegt de 
boekenbeheerder, mevr. Elke Olsder, ze 
weer toe aan de verkooplijst, en kan zo 
het Delfia Batavorumfonds weer worden 
aangevuld.
Voor bestellingen/informatie: 
bibliotheek@delfia-batavorum.nl 
We willen dan ook ieder die boeken 
inbrengt, heel hartelijk danken.
Recentelijk kregen we een aantal boeken 
van ons lid de heer A. Hoek uit de 
nalatenschap van de heer A. van der 
Wees, die in 1980 een boekje over de 
geschiedenis van de ARP in Delft schreef 
(nog verkrijgbaar voor € 8,-). We willen 
hem dan ook hartelijk danken voor de 
schenking.

WENSKAARTEN.

U hebt het inmiddels misschien al gehoord 
of gezien: de door ons erelid Hans 
Houtzager getekende wenskaarten met 
Delftse stadsgezichten zijn te koop. Het 
zijn dubbele kaarten zonder tekst, zodat 
ze voor alle gelegenheden te gebruiken 
zijn. Ze zijn ook zeer geschikt als 
cadeautje. De opbrengst komt ten goede 
aan het Delfia Batavorumfonds, van 
waaruit wij projecten zoals onderzoeken 
en historische publicaties over Delft 
subsidiëren.
Een pakje van 6 kaarten met enveloppen 
kost € 7,-. Koopt u tien setjes, dan krijgt u 
gratis een extra setje. De 
verkoopadressen vindt u hieronder. Voor 
het afhalen gelden begrijpelijkerwijs twee 
regels: graag met gepast geld betalen, en 
alleen na telefonische afspraak.
U kunt uw bestelling ook mailen naar 
wenskaarten@ delfia-batavorum.nl; de

kaarten zijn ook te koop aan de bij de 
lezingen aanwezige boekentafel van Elke 
Olsder. Toezenden per post kan, maar u 
betaalt dan portokosten.
De verkoopadressen zijn: G. van den 
Akker, Vestpoort 5, T. 88 93 753, A. 
Bergman, Jacob Catsstraat 92, T. 21 22 
928, G. Doorduyn, Bosboom 
Toussaintplein 33, T. 26 12 336, C. te 
Lintei Hekkert, Havannastraat 7, T. 26 20 
607, L. van Meel, Koningsveld 89, T. 26 
22 166, M. van der Meer, Buitenwatersloot 
336, T. 21 44 366, J. van Mierlo, 
Soendastraat 3, T. 21 34 315, M. van 
Noort, Wilhelminalaan 214, T. 26 10 289, 
A. Sterringa, Barbarasteeg 7, T. 21 40 
902.

IN MEMORIAM.

Op 16 oktober 2007 overleed te Mortsel bij 
Antwerpen, de heer F.M. van Leeuwen, 
oud-directeur van het kantoor Delft van de 
Nederlandse Credietbank, (NCB) 
gevestigd aan het Oude Delft 38. In de 
jaren 1982 -  1985 was hij, na een jaar 
vice-voorzitter te zijn geweest, voorzitter 
van Delfia Batavorum. Na zijn 
pensionering bij de bank, vestigde hij zich 
in 1988 in België. De heer Van Leeuwen 
was een uitstekend amateur-fotograaf, die 
prachtige dia-opnames maakte van onze 
stad. Samen met zijn echtgenote mevrouw 
M.M. van Leeuwen- van Dijk schreef hij in 
Delftse Facetten het artikel: 'Opgang, bloei 
en neergang van het Delftse bier’. De heer 
Van Leeuwen werd 82 jaar.

NIEUWE LEDEN.

Wij verwelkomen de volgende nieuwe 
leden:
De heer Drs.M. Schellekens, Delft 
De heer C.J. Stap, Delft 
Mevrouw M.J. Stap-de Gier, Delft 
Mevrouw C. de Kreuk-Schoemaker, 
Den Haag.
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EXTERNE CONTACTEN

De belangrijkste externe contacten van het 
bestuur van Delfia Batavorum worden al 
geruime tijd (eerst als bestuurslid, later als 
“vaste vrijwilliger”) verzorgd door mevrouw 
An Bergman. Zij beheert een data-bestand 
met e-mail adressen van leden (voor zover 
bekend), ze ondersteunt de excursie- 
commissie, ze werft advertenties voor ons 
jaarboek, houdt de jaarkroniek bij, en 
onderhoudt de contacten met de pers. Dat 
dit laatste vlekkeloos verloopt is weer van 
belang voor de juiste aankondiging van 
onze activiteiten. In de afgelopen periode 
is dit laatste door fouten of 
onoplettendheid van redactie of uitgevers 
van de in Delft verschijnende bladen een 
paar maal misgegaan. We werden 
daardoor bijvoorbeeld gedwongen om een 
aparte advertentie te plaatsen ter 
aankondiging van de Anders Rozemond- 
lezing. Met name dit deel van haar taken 
legt -  door alles wat er bij anderen fout 
gaat - een te grote druk op An. Zij wil dit 
graag afstoten. In overleg is nu bekeken of 
de verantwoordelijkheid voor de 
perscontacten niet door een van de 
bestuursleden overgenomen kan worden. 
Daarbij sluit het bestuur aan bij een al wat 
langer lopende discussie over de externe 
contacten. In de komende periode willen 
we bezien of er via extra bestuursinzet 
meer nadruk kan komen op onze externe 
oriëntatie. Als de perscontacten bij iemand 
anders worden ondergebracht, is de 
overblijvende portefeuille van An vooral 
intern gericht. De externe kant 
(perscontacten, PR etc.) zou dan bij een 
bestuurslid kunnen worden ondergebracht.

Binnen de huidige taakverdeling bleek 
echter onvoldoende ruimte om een van de 
huidige bestuursleden ook nog met deze 
taken te belasten. Het bestuur overweegt 
daarom om een extra bestuursfunctie in te 
stellen, ter behartiging van onze PR en het 
onderhouden van de externe contacten 
(pers). Er waren op dit vlak al enige

contacten met Trudy van der Wees, 
voormalig journaliste van de Delftsche 
Courant. We zijn nu met elkaar een 
orientatieperiode overeengekomen, waarin 
Trudy meedraait in het bestuur (tot de ALV 
in mei), en waarna we wederzijds de 
ervaringen zullen evalueren. Als u haar 
naam in verband met Delfia Batavorum in 
de komende tijd tegenkomt, weet u nu hoe 
dat komt!
(DvD)
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Onderwijsproject 
Grotius College
Twee docenten van het Grotius College 
organiseren samen met Delfia Batavorum 
een onderwijsproject, ‘Delft door de eeu
wen heen’. Leerlingen van havo-4 gaan de 
geschiedenis van Delft in groepjes uitwer
ken in de vorm van opdrachten. Dit moet 
resulteren in leuk geïllustreerde verslagen. 
Deze worden gebundeld tot een geheel. 
Verslag en foto's worden getoond in een 
speciale tentoonstelling in DOK, die op 24 
november wordt geopend. De rol van Del
fia Batavorum bestaat eruit dat onze vere
niging één of meerdere presentaties voor 
de leerlingen gaat verzorgen. Daarin wordt 
getoond wat voor sporen er nog zijn van 
het verleden van de stad, en waar de leer
lingen specifiek op moeten letten.
Delfia Batavorum vindt het van groot be
lang dat tussen het onderwijs en Delfia 
Batavorum een vorm van samenwerking 
ontstaat die zal leiden tot een betere ken
nis van de lokale geschiedenis. Dat is hard 
nodig, getuige de uitspraken van enkele 
prijswinnaars van de Delfia Batavorumprijs 
voor het beste geschiedenisexamen. Aan 
drie prijswinnaars werd door Delft op Zon
dag de vraag voorgelegd: “Hoe zit het met 
jullie kennis van de Delftse geschiedenis?” 
Het gemiddelde antwoord luidde: "Je weet 
er wel iets van, maar niet veel, de gebrui
kelijke dingen.”

Alle drie waren het uitblinkers op het ge
bied van geschiedenis!

Daar ligt dus een schone taak voor Delfia 
Batavorum.

Delfia Batavorumprijs
Delfia Batavorum beloont elk jaar havo- en 
vwo-leerlingen die een hoog cijfer hebben 
gehaald voor hun eindexamen geschie
denis. Het is traditie om de geslaagden 
een geschiedenisboek cadeau te doen. Dit 
jaar is het boek ‘Delft vanuit de lucht’ uit
gereikt aan Hester Tom (havo), André van 
der Meulen (havo) en Erica de Jood (vwo) 
van het CLD en aan Lotte van Vliet (havo) 
en Daan van Blooijs (vwo) van het Grotius 
College. Zij ontvingen eveneens het boek 
met prachtige luchtfoto's van Delft. Nicole 
van Bragt (Grotius College) slaagde voor 
haar vmbo-examen en kreeg de prijs als 
aanmoediging. Zij gaat na de vakantie 
door met havo, en wil verder gaan met het 
vak geschiedenis. Delfia Batavorum geeft 
haar met deze prijs een klein steuntje in 
de rug.
Aan het Stanislascollege waren de prijs
winnaars Pieter Buitendijk (havo), Renske 
van Ansten (vwo/gymnasiuim) en Lianne 
Mack (vwo/atheneum). Zij mochten het 
boek ‘De 250 rijksten van de 17de eeuw’ 
in ontvangst nemen.

De Historische Vereniging Delfia Batavorum bevordert de belangstelling voor de geschiedenis en het behoud en herstel van 
het culturele erfgoed van Delft. Hiertoe organiseert zij voordrachten en excursies en verzorgt zij publicaties. De vereniging is 
opgericht in 1935 en heeft circa 1300 leden.

*** 31e jrg. nr. 2 ontbreekt ***
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Nieuw boek over 
stadsgeschiedenis
Delfia Batavorum heeft het voortouw  
genom en om te kom en to t een publica
tie van een nieuwe s tad sg esch ied en is  
van Delft. Hiervoor is een stichting op
gericht onder voorzitterschap  van mr. 
W.E. Merens.

Zijn er nog niet genoeg boeken over Delft 
verschenen? Hebben wij niet de ‘Van 
Bleiswijck’ (1667-1680) en de onder meer 
op dit boek gebaseerde uitgave van R. 
Boitet uit 1729 en opnieuw uitgebracht in 
1972? Zijn er niet de overzichtswerken 
zoals D. Wijbenga (1984-1986) die sa 
menstelde, of speciale katernen die wer
den uitgegeven ter gelegenheid van 750 
jaar Delft (1996) en nog vele andere stu
dies over deelonderwerpen of bepaalde 
tijdvakken? Jazeker, maar wat ontbreekt is 
een hedendaagse geschiedschrijving die 
de gehele periode van het bestaan van 
onze stad omvat en die gebruikmaakt van 
de meest recente onderzoeksresultaten, 
bijvoorbeeld die op archeologisch gebied. 
Delfia Batavorum streeft naar een boek 
dat voor een breed publiek aantrekkelijk is 
om te lezen, dat wetenschappelijk in orde 
is en er ook nog eens mooi uitziet, met 
goede illustraties en afbeeldingen. Om dit 
ideaal te verwezenlijken is een stichting in 
het leven geroepen. Directeur Erfgoed 
Delft, drs. C. van W esenbeeck, treedt op 
als adviseur van de stichting.

Interesse

Er is op dit moment een toenem ende inte
resse waar te nemen voor geschiedenis

in het algemeen, getuige de populariteit 
van Geert Maks ‘In Europa’ en 
die van de eigen omgeving in het bijzon
der. Wat dat betreft zit het tijd mee.
Maar het tij alléén is niet voldoende. Er zal 
over een langere periode veel werk moe
ten worden verzet. Niet in de laatste plaats 
door de auteurs die hun medewerking aan 
dit boekwerk gaan verrichten. Nu het stich
tingsbestuur is geformeerd kan worden 
begonnen met het samenstellen van een 
deskundige redactie.
Via Delf en Het Convocaat houden wij be
langstellenden op de hoogte van de ont
wikkelingen rond de nieuwe stadsgeschie
denis van Delft.

Zaterdag 13 september: 
Monumentendag
Delfia Batavorum is op Monumentendag in 
de hal van het stadhuis vertegenwoordigd 
met een stand. U kunt daar van 10 tot 16 
uur jaarboeken kopen, wenskaarten met 
tekeningen van stadsgezichten, en enkele 
historische boeken over Delft. Ook liggen 
er de nieuwe verenigingsfolders met in
formatie voor geïnteresseerden.

Koninklijk onderscheiden
Drie Delfia Batavorum-leden hebben dit 
voorjaar een koninklijke onderscheiding 
ontvangen wegens hun verdiensten voor 
de samenleving. Het gaat om mr. J.P.H. 
Jansen (Delft), mr. J.J.C. Somers (Delft) 
en L. Thijsse (Den Haag). Zij werden alle
drie Lid van de Orde van Oranje-Nassau.
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Een Japanse visie op 
Vermeer van Delft
Eind mei kreeg Delfia Batavorum een e- 
mail van mevrouw Tohko Hirose van het 
Hirose Bureau voor Japanse taal im Am
sterdam. Wat was het geval? In Tokio 
wordt door de krant Asahi Shimbun een 
tentoonstelling van 17d6-eeuwse Neder
landse schilders georganiseerd.
De Asahi Shimbun is de op een na groot
ste krant van Japan. De tentoonstelling is 
omvangrijk. Er worden onder meer zeven 
Vermeers getoond (o.a. ‘Het Straatje’), 
drie schilderijen van Carel Fabritius en 
acht van Pieter de Hooch.
Delfia Batavorum ging graag in op haar 
verzoek om wat plaatselijke hulp. Er kwa
men een paar journalisten naar Delft die 
interviews afnamen met ‘kenners van het 
17de-eeuwse Delft’, zoals Bas van der 
Wulp (archief), Wim Weve (gemeente 
Delft), Tammo Remmerswaal (stadsherstel 
Delft) en de familie Kaashoek-Vermeer, 
die een huis bezit met een interieur dat op 
een schilderij van Vermeer had kunnen 
staan. Daar werden foto's genomen. 
Daarnaast had Mevrouw Hirose contact 
gelegd met o.a. Oude en Nieuwe Kerk, de 
gemeente Delft en Herman Weijers van 
het Evenementenbureau Delft. Met deze 
vereende krachten wordt het vast een 
mooie uitgave van de krant in Tokio!

2) Is het mogelijk steeds een verse bloem 
te leggen op de steen van Vermeer in de 
Oude Kerk, zodat de bezoeker de indruk 
krijgt dat Vermeer ook nu nog door de 
Delftenaren geliefd is.

Van hun kant hebben de journalisten een 
aantal aanbevelingen gedaan om het toe
ristisch contact tussen Delft en Japan 
te verbeteren. Twee daarvan willen we u 
niet onthouden:

1) Kan de plastic wand op de plek waar 
vandaan het ‘Zicht op Delft’, gezien wordt, 
vervangen worden door een iets een
voudiger plaatje, zodat men meteen ziet 
waar men moet staan en waarnaar men 
moet kijken?
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Lezingen Delfia Batavorum
Lezing: Neo-stijlen en Delft 
Door: drs. Margrith Barnhoorn 
Datum: dinsdag 16 september 2008 
Locatie: Van der Mandelezaal, Museum 
Het Prinsenhof 
Aanvang: 20.00 uur

Eenmaal per jaar proberen de besturen 
van Delfia Batavorum en de Vereniging 
Vrienden van het Prinsenhof een geza
menlijke lezing te organiseren. Ook dit jaar 
zijn de twee verenigingen daar weer in ge
slaagd. En om dit feit nog meer luister bij 
te zetten, wordt de lezing 'Neo-stijlen en 
Delft’ ook nog gehouden in de schitteren
de Van der Mandelezaal!

Drs. Margrith Barnhoorn, docent kunstge
schiedenis en consulent cultureel erfgoed 
van de VAK, werpt in deze lezing haar 
licht op de ontwikkeling van de neo-stijlen 
in Europa en met name in Delft.
In de 19de eeuw ging men in heel Europa, 
zo ook in Delft, stijlen uit voorbije tijden 
hergebruiken. Dit noemen wij neo-stijlen. 
De gebruikte stijl wordt bepaald door zo
wel de mode als door de functie van het te 
bouwen object. Bekende voorbeelden in 
Delft zijn de Maria van Jessekerk en het 
gebouw van de VAK, centrum voor de 
kunsten (Westvest 9).

Lezing: Niets wordt gevonden dat niet 
bewaard is
Door: dr. Wilma van Giersbergen.
Datum: maandag 20 oktober 
Locatie: DOK, Vesteplein 100, Delft 
Aanvang: 20 uur

De lezing gaat over archieven, specifiek 
gemeentearchieven. Waarom verwerft een 
archiefinstelling documenten, wat komt er 
zo allemaal binnen en op welke manier? 
Wat willen we daarvan bewaren, hoe 
wordt het geselecteerde materiaal be
waard, welke gevaren liggen er op de loer 
die de documenten bedreigen en tot slot: 
hoe zorgt een archiefinstelling ervoor dat 
het publiek gebruik kan maken van de 
enorme rijkdom aan archiefstukken.

Nieuwe ieden
Wij verwelkomen de volgende nieuwe le
den:

De heer M.A. Lagendijk, Pijnacker 
De heer D.P. Hallewas, Delft 
Mevrouw C.M.M. Vandepoel, Schipluiden 
Mevrouw P. van Paassen, Delft 
Mevrouw H. Bunnik-Arends, Delft 
Mevrouw L. Visser-ter Weele, Delft 
De heer R. Leurink, Delft 
De heer Dr.H.G. Heijmans, Delft 
De heer J.P. de Cuba, Delft 
Mevrouw de Cuba, Delft 
De heer J.P. Naaborg, Delft 
De heer R. van Pelt, Den Hoorn 
Mevrouw I. Friedel-van der Eist, Delft 
Mevrouw M. van Meel, Delft 
De heer G. Boekee, Delft 
Mevrouw W. Boekee, Delft.
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Lezing Vrienden van de 
Waalse Kerk
Lezing: De Franse tijd in Nederland, 
1795-1813
Door: prof. N.C.F. van Sas 
Datum: donderdag 9 oktober 2008 
Locatie: Waalse kerk, Oude Delft 179-181 
Aanvang: 20 uur, entree € 5.

Prof. N.C.F. van Sas (1950) is hoogleraar 
moderne geschiedenis aan de Universiteit 
van Amsterdam en in Delft bepaald geen 
onbekende: vorig jaar hield hij samen met 
Professor F. Grijzenhout voor Delfia Bat- 
avorum een voordracht over de identiteit 
van 'De burgemeester van Delft’, door Jan 
Steen geschilderd voor een huis aan de 
Oude Delft.
Ditmaal zal Prof.Van Sas spreken over de 
Franse tijd, een onderwerp dat zijn bijzon
dere aandacht heeft en waarover hij veel 
gepubliceerd heeft. Hij geeft leiding aan 
een groot aantal onderzoeksprojecten 
over o.a.de eerste Nederlandse democra
tie (1795-1801) en de werking van de Na
tionale Vergadering (1795-1801). Ook 
nam hij deel aan de recente discussie over 
de 'Nederlandse identiteit’.
Boeken van zijn hand, voor een breder 
publiek geschreven, zijn o.a.:’De burger 
van Delft’, met F. Grijzenhout,(paperback, 
uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2007);.'Waar 
de blanke top der duinen en andere vader
landse herinneringen’ (paperback, uitgeve
rij Pandora, Amsterdam 2005).

Deze Franse avond wordt gehouden voor 
leden en vrienden van de W aalse kerk en 
allen in Delft en omgeving, die belangstel
ling hebben voor Frankrijk, uiteraard dit 
keer ook in het bijzonder de leden van 
Delfia Batavorum.

Na de lezing is er gelegenheid tot vragen 
stellen en napraten bij een glas wijn.

Kaartverkoop bij Boekhandel De Omslag, 
Wijnhaven 16, Wijnkoperij Henri Bloem, 
Binnenwatersloot 8-10 en bij de kosterij 
van de Waalse kerk, Oude Delft 177.

Reserveren is aan te raden. Dit kan door 
een e-mail te sturen naar lark@tiscali.nl. U 
betaalt uw toegangskaartje bij binnen
komst.

Nadere informatie: tel. 015-2123051

5/8

mailto:lark@tiscali.nl


E x c u r s i e

Zaterdag 27 septem ber: Am ersfoort en 
Spakenburg

Amersfoort is een stad met een gave 
stadskern die uit de middeleeuwen stamt. 
Veel gebouwen uit die tijd zijn bewaard 
gebleven en veel gevels zijn gerestau
reerd. Onze gidsen zullen tijdens de rond
wandeling door de binnenstad iets vertel
len over o.a. de St. Joriskerk, het oudste 
gebouw van de stad, de Koppelpoort, de 
water- èn landpoort die in het begin van de 
15de eeuw is opgetrokken op de plaats 
waar de Eem de stad verlaat. Voorts na
tuurlijk aandacht voor de muurhuizen, de 
Mannenzaal van het St. Petrusgasthuis, 
enz.

Spakenburg vormt met Bunschoten één 
geheel, maar Spakenburg is van origine 
een vissersdorp en Bunschoten een boe
rendorp. In Spakenburg lag ooit de ‘bruine 
vloot’ - niet minder dan tweehonderd 
schepen - die de Zuiderzee beviste.

Na de lunch gaan wij met een historische 
tjalk een boeiende tocht maken over de 
Eem en het Eemmeer. We varen op een 
voor afwatering en watersport vrijgelaten 
deel van de voormalige Zuiderzee

Tot slot zult u bij de visafslag nog een ech
te veiling meemaken, waar u zelf onder de 
klok makreel kunt kopen of tegen 4 euro 
per stuk het visje kunt aanschaffen.

R eisschem a

07.45 uur verzamelen St Agatha- 
plein/Phoenixstraat
08.00 uur vertrek
09.15 uur koffie (2x) + gebak 
09.55 uur aankomst Amersfoort
10.00 uur rondwandeling binnenstad o.l.v. 
gidsen
12.00 uur vertrek Amersfoort 
12.25 uur aankomst Spakenburg 
12.30 uur lunch
14.00 uur varen met historische tjalk
16.00 uur veilen van makreel
17.15 uur vertrek uit Spakenburg
19.00 uur aankomst Delft

Dit m oet u weten:

De prijs van deze excursie bedraagt 
€ 47,50 per persoon, inclusief koffie met 
koek. Uiterlijk te voldoen voor of op 13 
september a.s. op giro 587345 t.n.v. de 
penningmeester van Delfia Batavorum te 
Delft o.v.v. Najaarsexcursie.

Er kunnen met deze excursie maximaal 60 
personen mee, snel aanmelden is dus ge
boden want vol=vol. Aanmelden met 
naam, adres en telefoonnummer bij An 
Bergman via am.berqman@oranqe.nl of 
per telefoon 015-21.22.928.

Voor noodgevallen onderweg:
Jan Koelstra: 06-41084745 
Max v.Noort: 06-24577503

N.B.: Als wij geen wachtlijst hebben en u 
kunt onverhoopt de reis niet meemaken, 
dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.
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Le Comteprijs 2007
De restauratie van de panden Markt 19 en 
21 heeft de Le Comteprijs 2007 gewon
nen. J.W.M. Ploegmakers, die opdracht 
gaf tot restauratie van de panden, ontving 
op 7 mei tijdens de jaarvergadering van 
Delfia Batavorum het bij de prijs behoren
de Delftsblauwe bord naar een ontwerp 
van Frank Vroom.
De panden Markt 19 en 21 zijn in 1900 
gebouwd en samen ontworpen door de 
Delftse architect C.J.L. Kersbergen. Hij 
paste een architectuur toe die een menge
ling was van neogotiek, neo-renaissance 
en Nieuwe Kunst (Art Nouveau/ Jugend
stil). Zijn schepping wordt gekenmerkt 
door een zorgvuldige en decoratieve wijze 
van detaillering en materiaalgebruik.
Tegeltableaus

In de gevel van het hoekhuis werden bij
zondere tegeltableaus aangebracht met 
tegels die door De Porceleyne Fles waren 
vervaardigd volgens een toen nieuw pro
cédé. Het zijn zogeheten 'sectieltegels', 
hardgebakken 'puzzelstukjes' die contou
ren van letters of voorstellingen volgen. In 
de voorgevel is in zo'n tableau de naam 
'De ZIJWORM' te lezen, verwijzend naar 
de hier in 1805 opgerichte luxe broodbak
kerij met die naam. In de zijgevel werd de 
tekst ‘BROOD EN BESCHUITBAKKERIJ’ 
aangebracht. De naamgever van de Le 
Comteprijs, A. Le Comte, heeft rond 1900 
bij De Porceleyne Fles enkele fraaie sec- 
tieltegeltableaus ontworpen, bestemd voor 
de Wereld-tentoonstelling te Parijs.

Heel misschien is hij ook betrokken ge
weest bij het ontwerp van de veel eenvou
digere tegeltableaus van Markt 21. In het 
linkerpand werd in 1900 de bakkerij van 
W. Unger gevestigd en in het rechterpand 
mantelmagazijn De Duif. In 1912, toen dat 
magazijn was verhuisd, werd die winkel
ruimte bij de bakkerij getrokken.

Bakkerij
Rond 1960 werd de bakkerij gesloten en 
werd de winkel in gebruik genomen als 
fotohandel, het laatst van de firma Talens 
van J.W.M. Ploegmakers. Nadat hij het 
filiaal enkele jaren geleden sloot, liet hij 
het grondig restaureren. Het houtwerk van 
de panden werd in historisch verant
woorde kleuren geschilderd en het slecht 
geworden metselwerk werd gereinigd, 
hersteld en opnieuw gevoegd. Storende 
gevelreclames werden verwijderd. De te
geltableaus die na de opheffing van de 
bakkerij waren verdwenen werden geres
taureerd. Daarbij bleek de verf lastig te 
verwijderen omdat deze in het ruwe op
pervlak van de tegels was gedrongen. 
Restaurator Jan Hoekstra heeft ze voor
zichtig overgeschilderd op een wijze 
waarbij de oorspronkelijke matte kleur en 
textuur zoveel mogelijk worden benaderd. 
Hij schilderde ook de huisnamen, 'Het 
Ghulden Schilt' respectievelijk 'De III Ver
gulde Acolijen' op de winkelpuien en voor
zag het unieke leveranciers-wapenschild 
van Prins Hendrik van de oorspronkelijke 
kleuren en vergulding. De restauratie van 
de panden betekent een bijzondere ver
fraaiing van een zeer markant stukje bin
nenstad.
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Berichten van de Cie. 
Behoud Stadsschoon
Terrasboten

Eind februari diende de Commissie BSS 
een bezwaarschrift in bij de gemeentelijke 
Adviescommissie voor bezwaarschriften 
met betrekking tot het besluit van Burge
meester en Wethouders, waarbij het aan
tal terrasboten wéér werd vergroot.
Ook de bewonersverenigingen Watering- 
sepoort en Grachtengebied Zuid deden 
dat.
In juni ontvingen wij de uitspraak: na am
pele overweging werden wij wel ontvanke
lijk verklaard, maar de Adviescommissie 
adviseert B&W het bezwaar ongegrond te 
verklaren. Aangenomen moet worden dat 
B&W hun besluit dus ongewijzigd zullen 
handhaven.
Het bestuur van Delfia Batavorum heeft nu 
besloten dit, samen met de bewonersver
enigingen, voor de rechter aan te vechten.

Bouwplan Nickersteeq

Eind mei behandelde de Adviescommissie 
ons bezwaarschrift m.b.t. het bouwplan in 
de Nickersteeg, dat eerder n.a.v. de door 
de Commissie ingediende ‘zienswijze’ 
werd aangepast door de balkons in de 
steeg te laten vervallen. Ons bezwaar
schrift richtte zich voornamelijk op de o.i. 
onverantwoord slordige procedure, die de 
gemeente had gevolgd bij het verlenen 
van de bouwvergunning. Ook twee direct 
betrokken omwonenden dienden be
zwaarschriften in.
Op 16 juli j.l ontvingen wij bericht van de 
Adviescommissie dat zij het bezwaar ge
grond acht en B&W adviseert de bouw
vergunning in te trekken. Het wachten is 
dus nu op het besluit dat B&W zullen ne
men.

Klankbordgroep Gasthuisplaats

De Commissie BSS is al langere tijd ver
tegenwoordigd in de zgn. klankbordgroep 
Gasthuisplaats. Daarin wordt samen met 
de gemeente door een aantal direct be
langhebbenden en belanghebbende groe
peringen overleg gevoerd over het hoe en 
wat van de ontwikkeling van de Gasthuis
plaats.
B&W hebben de niet-gemeentelijke leden 
van deze klankbordgroep in het voorjaar 
gevraagd een eigen onafhankelijk advies 
hierover te geven. Daaraan is door deze 
leden de afgelopen maanden hard en 
constructief gewerkt. De Commissie BSS 
heeft daarin een forse bijdrage kunnen 
leveren. Er is daarbij o.a. zwaar gepleit 
voor een belangrijke rol van particulier op- 
drachtgeverschap en het niet weggeven 
van de regie van wat op deze historisch zo 
belangrijke plek gaat gebeuren aan een 
projectontwikkelaar.
Het advies kan naar verwachting in sep- 
tember/oktober gereed zijn. Daarna zal uit 
de reactie van de gemeente moeten blij
ken of een hoogwaardige ontwikkeling van 
dit gebied, dat nu al zoveel jaren zo slecht 
gebruikt en verwaarloosd bij ligt, de ko
mende jaren een reële kans maakt.
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