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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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Algemene Ledenvergadering  
 
Op dinsdag 19 mei bij houdt Delfia 
Batavorum haar algemene 
ledenvergadering. Deze wordt dit keer niet 
gehouden in de Kapellezaal van het 
Reinier de Graaf Gasthuis, maar in de 
vergaderzaal van de Rabobank, 
Buitenhofdreef/Reinier de Graafweg. De 
vergadering begint om 20.00 uur. De 
vergaderstukken zijn aan deze nieuwsbrief 
toegevoegd.  
De vergadering heeft een aantal vaste 
onderdelen. Uiteraard wordt verslag 
gedaan over het afgelopen jaar. Daarnaast 
wordt de Le Comteprijs uitgereikt voor de 
meest geslaagde verfraaiing van Delftse 
objecten. Behalve een juryprijs wordt dit 
jaar ook een publieksprijs toegekend, in 
samenwerking met de Krant op Zondag. 
Tijdens de vergadering wordt het nieuwe 
jaarboek 2008 gepresenteerd. In de pauze 
krijgt u de gelegenheid om uw exemplaar 
op te halen, echter, alleen als u uw 
contributie hebt betaald.  
Ten slotte hebben we nog een bijzondere 
spreker: dr. G. Verhoeven. De voormalig 
stadsarchivaris houdt een voordracht over 
de voorgenomen publicatie over de 
geschiedenis van Delft.  Delfia Batavorum 
is initiatiefnemer voor deze publicatie en is 
nauw betrokken bij de totstandkoming 
ervan.  
 
 

 

 
Lezing 
  
Kunstverzamelaar Hugo Tutein 
Nolthenius: zijn huis en tuin  
  
Door:     Teun van Staveren  
Datum:    donderdag 9 april 2009 
Locatie:   DOK, Vesteplein 100, Delft 
Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis. 
  
Hugo Tutein Nolthenius (1863-1944) was 
directeur van de Nederlandse Olie Fabriek 
(het latere Calvé). Hij was tevens een 
befaamd kunstverzamelaar en 
kunstbevorderaar. Museum Het Prinsenhof 
heeft daar een boeiende tentoonstelling aan 
gewijd. 
Samen met zijn zuster bewoonde Tutein 
Nolthenius twee huizen aan de Nieuwe 
Plantage. Tegenwoordig woont beeldend 
kunstenaar en architect Steun van Staveren 
in een van deze woningen. Hij kan boeiend 
vertellen over de bouw van deze huizen in 
1885 en hun tuinen, aangelegd door de 
bekende tuinarchitect Springer.  
Ook bespreekt hij de ingrijpende 
wijzigingen die zich achter de huizen aan 
de Nieuwe Plantage hebben voltrokken, en 
die uiteindelijk hebben geleid tot het 
ontstaan van de Wallertuin. Ook het latere 
gebruik van de huizen, de bewoners en de 
beelden die in de tuinen hebben gestaan 
komen aan bod.  
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Excursies 
 
Kasteel Duivenvoorde  
 
Op zaterdag 23 mei wordt een bezoek 
gebracht aan kasteel Duivenvoorde. Het 
kasteel kent een rijke historie en er bestaan 
nog steeds banden met de oorspronkelijke 
familie Van Wassenaer.  
Voordat de rondleiding begint, speelt het 
Van Wassenaer Orkest speciaal voor ons 
het Concerto Armonico van Unico 
Wilhelm van Wassenaer. Dit bijzondere 
concert hebben we te danken aan ons 
vioolspelende DB-lid Frits van der Jagt, 
waarvoor dank! 
 

 
 
 
U reist op eigen gelegenheid naar kasteel 
Duivenvoorde. U wordt daar om circa 
10.45 uur verwacht.  
 
 

 
Na de koffie met cake en het concert start 
om 11.30 uur de rondleiding onder leiding 
van een ervaren gids.  
 
Bijzonderheden 
 

1. U kunt zich vanaf 1 mei opgeven 
voor deze excursie bij An 
Bergman: tel. 015-2122928 of  per 
e-mail am.bergman@ziggo.nl Laat 
uw adres en telefoonnummer 
achter, zodat wij u kunnen 
bereiken.  

2. De kosten van deze excursie 
bedragen 15 euro p.p. Dit bedrag 
dient uiterlijk 16 mei te zijn 
bijgeschreven op girorekening 
587345 t.n.v. Penningmeester 
Delfia Batavorum te Delft.  

3 Het maximum aantal deelnemers 
aan deze excursie is veertig. 

3. U reist dus op eigen gelegenheid: 
Kasteel Duivenvoorde, Laan van 
Duivenvoorde 4, 2252 AK 
Voorschoten. Verzamelen bij de 
ingang van het kasteel om 10.45 
uur.  

4. Het kasteel is met het OV 
bereikbaar vanaf de stations 
Voorburg-Leidschendam en Den 
Haag CS. Daar neemt u bus 45. 
Vanaf station Rijswijk of Voorburg 
neemt u bus 39. In alle gevallen 
stapt u uit bij halte Kniplaan. Hier 
vandaan is het ongeveer 10 
minuten lopen tot het kasteel.  

5. Infolijn openbaar vervoer: 0900-
9292 of www.9292ov.nl 

6. De Museumjaarkaart is niet geldig. 
7. In geval van nood tijdens de 

excursie: tel. 06-24 57 75 03 (Max 
van Noort) 
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Historische Druivenkwekerij en 
Westlands Museum  
 
De laatste druivenkwekerij in het Westland 
en het Westlands Museum zijn het doel 
van onze excursie op zaterdag 18 juli. 
Kwekerij De Sonnehoeck dateert van het 
einde van de negentiende eeuw en bevindt 
zich nog in oorspronkelijke staat. Hoewel 
gelegen in Kwintsheul, heeft deze 
druivenkwekerij een opmerkelijke relatie 
met Delft. In de zeventiende eeuw was 
deze tuinderij bezit van de adellijke 
familie Van der Dussen uit Delft 
 
 

 
 
 
Het Stichtingsbestuur van Historische 
Druivenkwekerij Sonnehoeck spant zich in 
om alle historische elementen in stand te 
houden: de druivenmuren, de 
druivenkassen, de twee ketelhuisjes en de 
watertoren. Men kweekt hier nog de 
bekende dieppaarse bedauwde druiven van 
het ras Frankenthaler. Ze zijn lekkerder 
dan de meeste importdruiven en bovendien 
zijn ze biologisch geteeld.  
 

 
Bijzonderheden 
 

1. Opgeven kan pas vanaf 1 juli 
aanstaande bij An Bergman: tel. 
015-2122928 of  per e-mail 
am.bergman@ziggo.nl U wordt 
verzocht altijd uw adres en 
telefoonnummer te vermelden, 
zodat wij u kunnen bereiken.  

2. U reist op eigen gelegenheid. Er is 
geen openbaar vervoer naar De 
Sonnehoeck. U kunt uw auto 
parkeren langs de Hollewatering of 
op het grasveldje langs het 
Groenepad. Adres: Hollewatering 
26, 2295 LW Kwintsheul. 

3. Ter plekke is koffie en thee 
verkrijgbaar. Neem zelf eventueel 
wat broodjes mee die u ter plekke 
kunt nuttigen. 

4. De rondleiding begint om 12.00 
uur. De heer Van Geest is één van 
de rondleiders. In urgente gevallen 
is hij  bereikbaar via 06-53 31 81 
21; Max van Noort is bereikbaar 
via 06-24 57 75 03 

 
Aansluitend wordt een bezoek gebracht 
aan het Westlands Museum in 
Honselersdijk. Hier wordt de Westlandse 
geschiedenis behandeld van prehistorie tot 
heden. Extra aandacht gaat uit naar de 
ontwikkeling van de (glas)tuinbouw. Bij 
het museum bevindt zich een historische 
tuin, waar op ouderwetse wijze producten 
worden gekweekt die vroeger in het 
Westland veel voorkwamen, zoals 
perziken, pruimen en asperges. In het 
museum wordt ook een authentieke veiling 
gehouden. Het zijn doorgaans (verse) 
producten uit eigen tuin, of producten die 
tot allerlei soorten jams zijn verwerkt. Aan 
deze veiling gaan we zeker deelnemen! 
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Bijzonderheden  
 

• Het Westlands Museum is 
gevestigd aan de Middel Broekweg 
154, 2675 KL Honselersdijk. Tel. 
0174-621084. De rondleiding 
begint om 14.00 uur. 

• De kosten van deze gecombineerde 
excursie bedragen euro 7,50 euro 
per persoon. Het bedrag dient 
uiterlijk 11 juli te zijn 
bijgeschreven op girorekening 
587345 t.n.v. de Penningmeester 
Delfia Batavorum te Delft  

• Alle consumpties zijn voor eigen 
rekening.  

• Maximum aantal deelnemers: 40  
• De Museumjaarkaart is geldig. 

 
NIEUWE LEDEN 
 
Dhr. J. van Helvoort, Delft 
Dhr. Mr.A.W. Buisman, Delft;  
Dhr. T. Gerritzen, Delft 
Mevr. T. van der Werff-Bootsma, Delft;  
Mevr. I.M. van der Heul-Grutterink, Delft; 
Mevr. drs.G.M.F. van der Valk, Den Haag 
Mevr. M. van der Mije, Delft 
Mevr. W. de Roo, Delft 
Mevr. J. Möhring-van Vondelen, 
Voorburg 
Mevr. E. Kemper, Delft 
Mevr. C.H. Bos, Delft 
 
Attentie: e-mailadressen 
 
Leden met een e-mailadres, die sinds 
januari 2009 geen geheugensteuntjes 
hebben ontvangen, worden vriendelijk 
verzocht hun adres opnieuw door te sturen 
naar An Bergman: e-mail: 
am.bergman@ziggo.nl 
 

 
Ook zijn nog steeds nieuwe e-mailadressen 
zeer welkom. Te meer daar het voornemen  
is om de communicatie met onze leden 
steeds meer via internet te laten verlopen.  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
medewerking! 
 
AANBIEDING 
 
Korting voor leden op nieuwe 
Architectuurgids Delft 
 
De Stichting Architectuurgids Delft brengt 
in het najaar een nieuwe Architectuurgids 
Delft  uit. Een team van experts op het 
gebied van Delftse architectuur en 
stedenbouw is verantwoordelijk voor 
samenstelling en inhoud van dit nieuwe 
standaardwerk. Het handzame boek wil op 
een heldere manier een breed publiek laten 
kennismaken met gebouwd en bebouwd 
Delft van 1100 tot 2010. Circa driehonderd 
objecten worden kort belicht, ruim twintig 
thema’s worden uitgebreid in beeld 
gebracht, stedenbouwkundige 
ontwikkelingen worden geplaatst binnen 
de maatschappelijke context, 
stijlkenmerken worden beschreven en 
opmerkelijke stromingen toegelicht.  
 
De Architectuurgids is verkrijgbaar in de 
boekhandels voor 25 euro. Leden van 
Delfia Batavorum hebben de mogelijkheid 
om het boek van tevoren te bestellen. De 
prijs bedraagt dan slechts 15 euro. 
 
U kunt het boek uitsluitend per e-mail 
bestellen via hvwalsum@worldonline.nl 
Over de wijze van betaling en de 
distributie van de boeken, later dit jaar, 
wordt u op nog geïnformeerd.  


